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1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar  

1.1 Fortsatt klimatkompensation 

Miljöenheten har analyserat olika alternativ till en fortsatt klimatkompensation vid GU. Bakgrunden 
är att flygsektorn sedan 2012-01-01 ingår i EU:s utsläppshandel men även att det finns risk att CDM-
systemet kan rasa ihop. Flera universitet och högskolor har slutat att klimatkompensera efter 2012-
01-01. Möjligheten att skapa en intern fond för klimatförbättrande åtgärder diskuteras. Att göra ett 
avbrott i klimatkompensationen medan ett nytt förslag utreds ser varken rektor eller 
universitetsdirektören som ett bra alternativ då det blir svårare att komma igång igen. Bättre att i så 
fall skapa en fond där pengarna ackumuleras medan olika förslag på fortsatt kompensering utreds. 

Beslutas att: Miljöenheten får i uppdrag att bereda frågan i klimatrådet och utarbeta ett förslag 
utifrån klimatrådets synpunkter. Rektor informerar sedan om det nya förslaget vid ett ledningsråd 
innan ett beslut fattas. 

Övriga punkter som beslutades vid Ledningens genomgång 2012-04-03 tas upp efterhand under 
dagens möte. 

2. Miljörevisioner och avvikelser 

2.1 Genomgång av miljörevisionsrapporter och avvikelser från interna och externa miljörevisioner 

Vid senaste externa miljörevisionen den 19-20 april 2012 fick GU en stor avvikelse som berör hela 
universitetet, angående avsaknaden av ett systematiskt och väl fungerande 
avvikelsehanteringssystem för att ta tillvara synpunkter, förbättringsförslag och incidenter från 
verksamheten. Den stora avvikelsen handlade inte om GU:s hantering av de avvikelser som 



  

uppkommer vid miljörevisioner. Revisorerna har godkänt GU:s plan för att åtgärda avvikelsen, se 
punkt 2.2. 

Nästa externa miljörevision är inplanerad till den 21-23 november, då revisorerna bland annat ska 
träffa universitetsdirektören. 

2.2 Status för korrigerande och förebyggande åtgärder 

Incidenthanteringssystem – I juni 2012 avsatte förvaltningschefen medel för att införa ett GU-
gemensamt incidenthanteringssystem, som en direkt följd av den stora avvikelse GU fick på den 
externa miljörevisionen i april 2012. Miljöenheten, säkerhet och arbetsmiljö driver gemensamt 
projektet och styr-, projekt- och referensgrupper finns tillsatta. En upphandling av systemet beräknas 
vara klart till början av 2013 och det beräknas vara implementerat i början av 2014.  

Labbsäkerhetskurs – Kursen består av 4 halvdagar och samordnas av Arbets- och miljömedicin vid 
Sahlgrenska akademin. Beställare är Ledar- och kompetensutveckling. En första omgång av kursen 
genomförs nu i oktober och en andra omgång planeras till november. Båda kurserna är fullsatta med 
totalt ca 75 deltagare. Miljöenheten deltar under ett pass. Till våren planeras en svensk och en 
engelsk omgång. Rektor undrar om det är tänkt att alla nya medarbetare på labb ska gå den här 
kursen framöver? Förslaget är att den ska bli obligatorisk för nyanställda men beslutet om kursens 
fortsättning och status tas av den centrala arbetsmiljökommittén.  
 
Labbmässa – Den 12 september genomförde Miljöenheten en mässa för laborativ personal i 
samarbete med Upphandlingsenheten. Dagen innehöll, förutom en mässa där leverantörer visade 
upp sina produkter, även seminarier med externa föreläsare från bland annat Gryaab. 150 personer 
deltog. 

3. Behov av förändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 

3.1 Nuläge omorganisation 

Miljöenheten arbetar i dagsläget med att organisera miljöarbetet utifrån den nya arbets- och 
delegationsordningen. Tidigare har miljöarbetet till stor del kommunicerats och genomförts med 
stöd av fakultetsnivån vilket nu ska anpassas till institutionsnivån istället. Miljörepresentanterna på 
institution kommer att få en viktigare roll. Rektor anser att Miljöenheten bör framhålla 
institutionernas möjlighet att gå samman och dela på en fakultetsgemensam miljösamordnare för att 
inte kompetensen ska gå förlorad. 

3.2 Normerande beslut om roller/ansvar 

Miljöchef presenterar utkastet till det normerande beslut för roller, ansvar och befogenheter inom 
miljöledningssystemet som miljöenheten har tagit fram. Verksamheten har eftersökt ett dokument 
som tydliggör det ansvar för miljöledning/hållbar utveckling som står i arbets- och 
delegationsordningen och konkretiserar vad det faktiskt innebär för de olika chefsnivåerna. 
Miljöchefen efterfrågar ett forum för att förankra dokumentet hos prefekterna. Referensgruppen för 



  

omorganisationen föreslås. Universitetsdirektören efterfrågade en tydligare skrivning om att hans 
ansvar avser anställda vid Gemensamma förvaltningen. 

Beslutas att: Miljöenheten förankrar dokumentet i referensgruppen för omorganisationen och 
lämnar sedan underlag för beslut av rektor vid ett rektorssammanträde. 
Miljöenheten tydliggör i dokumentet att Universitetsdirektörens ansvar avser anställda vid 
Gemensamma förvaltningen. 

3.3 Handlingsplan 2013- 

Under våren 2012 påbörjades en revidering av handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling 2011-
2015. Någon ny version fastställdes dock inte då miljöenheten ville invänta ett normerande beslut 
kring roller och ansvar inom miljöledningssystemet (se punkt 3.2). Det har också framkommit ett 
behov av en större revidering av handlingsplanen där vissa miljömål tas bort, förslagsvis miljömålen 
inom forskning, samverkan, kompetensutveckling och avfallshantering. Dessa områden kommer även 
fortsättningsvis att följas upp årligen. Tidigare har varje fakultet haft en egen handlingsplan inom 
miljö och hållbar utveckling men för att inte lägga för mycket administration på institutionerna 
föreslås institutionerna istället arbeta med aktivitetslistor och genomföra konkreta åtgärder på den 
egna institutionen. Dessa aktivitetslistor föreslås ingå i institutionernas verksamhetsplaner. 
Revideringen av handlingsplanen pågår under hösten och en ny version kommer att lämnas till rektor 
för fastställande runt årsskiftet. Rektor och universitetsdirektör tycker att förslagen på förändringar i 
handlingsplanen låter bra. 

3.4 Hållbarhetsredovisning 

Miljöenheten har utvärderat arbetsinsatsen för att varje år skriva en omfattande 
Hållbarhetsredovisning och beslutat att fortsättningsvis göra en kortare folder med fokus på 
jämförbara resultat tre år bakåt i tiden. All övrig uppföljning och rapportering påverkas inte, den sker 
enligt gällande regler och finns framförallt tillgänglig på webben. Rektor tycker att det är bra att inte 
lägga pengar och tid på en sådan omfattande produkt som Hållbarhetsredovisningen är och lyfter 
även fram miljöaspekten för att trycka den. Rektor tycker att den kortfattade flyer som finns idag är 
lagom lång men måste kompletteras med tryckår. 

Miljöcontroller lyfter frågan om att det i arbetsordningen står att styrelsen ska fastställa 
Hållbarhetsredovisningen och huruvida det fortfarande gäller en kortfattad folder? Rektor meddelar 
att det gäller oavsett produktens utformning till dess att styrelsen i så fall delegerar fastställande av 
hållbarhetsredovisning till rektor. 
 
Beslutas att: Styrelsen fastställer redovisningen av miljö- och hållbarhetsarbetet. Miljöenheten 
utarbetar underlag till rektor. 

4. Rektor och universitetsdirektörens förslag 

Rektor vill ha ett kortfattat informationsmaterial (som dagens flyer) att lämna till t.ex. Göteborgs stad 
och Västra Götalandsregionen, där man har kommit överens om att hjälpa varandra med att föra ut 
respektive organisations arbete med miljö och hållbar utveckling. 



  

Beslutas att: Miljöchef tar kontakt med rektors sekreterare för att kunna bistå med rätt information 
inför olika typer av möten och seminarier som rektor medverkar vid. 

Miljöchef frågar huruvida prorektor ska medverka vid nästa ledningens genomgång? Rektor tycker 
att hon kan få inbjudan men att de sedan avgör vilka som medverkar vid mötet. Hela 
universitetsledningen behöver inte medverka vid alla möten. 

5. Frågor som har väckts av externa intressenter 

5.1 Besök Miljöförvaltningen 

Den 2 oktober träffade GU Miljöförvaltningen, tillsammans med Chalmers, för att diskutera våra 
egenkontrollprogram. GU representerades av miljöchef, miljöcontroller och aspektansvarig för 
kemikalier och miljörisker. GU informerade om det förebyggande arbete som bedrivs t.ex. 
incidenthanteringssystem, kontroll av lagefterlevnad, kompetensutveckling, labbsäkerhetskurs och 
kemikalieregler. Miljöförvaltningen inbjöds att medverka vid en miljörevision framöver. GU frågade 
också om Miljöförvaltningen kan medverka vid kompetensutveckling för t.ex. laborativ personal. 
Miljöförvaltningen efterfrågade en lista över adresser där GU bedriver laborativ verksamhet, vilket 
Miljöenheten har skickat. 

5.2 Nationell och internationell samverkan 

Miljöenheten besökte i juni framstående nordamerikanska universitet och medverkade på två 
konferenser. Resan har sammanfattats i en rapport och miljöchef gick igenom de viktigaste 
lärdomarna, vilka kan sammanfattas i fyra områden: Utbildning/studentmedverkan, campus, 
kommunikation och organisation. Rapporten avslutas med 5 sidor förslag som Miljöenheten nu ska 
jobba vidare med i en handlingsplan. Miljöchefen fick med sig ett utkast till avtal med UC Berkeley, 
vilket chefen för International office nu har tagit över. Miljöenheten har fortsatt kontakt med 
International office angående andra avtal och kontakter med utländska universitet. 

6. Resurser för miljöarbetet 

Universitetsdirektören meddelar att miljöenheten kan räkna med samma resurser för 2013 som man 
har haft tidigare samt fortsatt fysisk placering tillsammans med GMV.  

7. Miljöchefen informerar 

Arbetsgrupp för hållbart byggande:   

Universitetsdirektören anser att det är mycket viktigt att ”Policy och regler för ny- och 
ombyggnation” tillämpas tidigt i byggprocessen och att miljökrav ställs när GU planerar 
nybyggnationer, t.ex. campus Näckrosen. Rektor undrar om Idrottshögskolan är den enda byggnaden 
i Göteborg som är Miljöklassad byggnad nivå Guld? Sådant är viktigt att veta och kunna kommunicera 
med externa intressenter. Rektor föreslår att miljöenheten tar kontakt med 
kommunikationsdirektören för att hitta ingångar till sådant som kan intressera media, t.ex. 
Idrottshögskolan? 



  

Vicerektor med ansvar för utbildning: 

Mette Sandoff har deklarerat att integrering av hållbar utveckling i utbildningen är en fråga som hon 
kommer att driva. Miljöenheten och GMV har ett möte inbokat med Mette för att se vilket stöd hon 
behöver i detta arbete. 

Bilpool: 

Miljöchef har tagit beslut om att bilpoolsbilarna med GU-dekaler inte ska finnas kvar då det är en 
förlustaffär på ca 250 000 kr årligen. Ett nytt avtal med Sunfleet ska utarbetas tillsammans med 
Upphandlingsenheten. Parkeringarna utanför t.ex. Vasaparken och Psykologen finns kvar med istället 
ställs Sunfleets bilar dit. Dessa kan bokas av allmänheten. GU-personal kan på samma sätt boka alla 
Sunfleets bilar runtom i Göteborg. 

Green metric: 

GU ska inte heller i år medverka i denna ranking. För att avregistrera GU behövs rektors signatur. 

Beslutas att: Miljöchef förbereder ett brev som rektor signerar. 

7. Nästa ledningens genomgång 

17 april 2013 kl 9.00-10.30 

Bilagor: 

Bilaga 1: Reserapport från Nordamerikaresan 

 

Antecknat av Marianne Dalbro 2012-10-09 



	

Studieresa till Nordamerika
Miljö och hållbarhet  

 

Miljöenheten 

2012-08-31 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till resan 

Miljöenheten  vid  Göteborgs  universitet  (GU)  har  under  åren  arbetat med  ett  starkt  fokus  på  de 

interna processerna och den nationella arenan. De gånger vi har medverkat  internationellt har det 

ofta skett ad hoc artat (d v s utan tydligt mål och systematik) och på individuell basis. GU:s ambition 

att  vara  ett  internationellt  universitet  som  medverkar  på  den  internationella  arenan  bör  även 

omfatta miljöarbetet. Särskilt viktigt är det att vi ständigt utvecklar och förbättrar oss inom miljö‐ och 

hållbarhetsområdet då ett av GU:s kärnvärden är Verkar för det hållbara samhället och universitetet 

är ISO 14001‐certifierat och EMAS‐registrerat sedan 2006. 

År 2011 stod GU värd för International Sustainable Campus Networks (ISCN) årliga konferens. Det gav 

alla medarbetare på Miljöenheten möjlighet  att  skapa  internationella  kontakter. Därför beslutade 

enheten  att  under  2012  och  2013,  stärka  dessa  relationer  och  hämta  inspiration  och  kunskap  till 

fortsatt starkt miljöarbete på GU. Därefter har en internationaliseringsplan utarbetats med syfte att 

genomföra  ett  systematiskt  och  målinriktat  internationellt  arbete  som  ska  stärka  GU  och 

Miljöenheten. Utöver detta önskar vi också stärka och utveckla våra relationer internt inom GU med 

exempelvis International Office, Externa relationer, Global Week och GMV. 

Vi har under 2012  initierat projekt av  internationell karaktär då vi har medverkat som experter vid 

revidering av nya  ISO 14001‐standarden samt  initierat och utvecklat det Nordiska nätverket Nordic 

Sustainable  Campus Network  (NSCN).  Regelbundet  tar Miljöenheten  emot  studiebesök  från  både 

Europa (exempelvis Spanien, Italien och Kroatien) och nationellt. 

1.2 Syfte och mål med resan 

Projektet  "Nordamerikaresa  2012",  syftar  främst  till  att  stärka  våra  relationer  med  utländska 

universitet, samt ge oss kunskap och erfarenheter från hur andra universitet arbetar med miljö och 

hållbar utveckling (HU) såväl i kärnverksamhet som i praktiskt miljöarbete.  

1.3 Deltagare och finansiering 

Följande personer från Miljöenheten vid Göteborgs Universitet medverkade på resan: 

Amanda Forsman miljösamordnare, miljösamordnare vid Konstnärliga fakulteten, Ansvarsområden: 

Klimatpåverkan – Resor och transporter, Information och kommunikation. 

Eddi Omrcen miljöchef  

Ellen Lagrell miljörevisionsledare, samordnare för universitetets klimatstrategi. 

 

Jenny Friman miljösamordnare, miljösamordnare vid Gemensamma förvaltningen.  Ansvarsområden: 

Forskning, Utbildning, Inköp och upphandling.  

Joakim Larsson miljösamordnare, Ansvarsområden: Farliga kemikalier, Miljörisker. 

Maria Bodin miljösamordnare, biträdande miljösamordnare vid Sahlgrenska akademin. Ansvarsområden: 

Avfall, Kompetensutveckling, Studentmedverkan. 

Marianne Dalbro, miljöcontroller. Ansvarsområden: Miljöledningssystem, uppföljning, lagstiftning  
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Mattias Sundemo miljösamordnare, miljösamordnare vid Handelshögskolan. Ansvarsområden: Klimatpåverkan 

‐ Energi, Klimatkompensation 

Ullika Lundgren miljöcontroller, miljösamordnare vid Naturvetenskapliga fakulteten, Ansvarsområden: 

Lagstiftning, Samverkan med omgivande samhälle 

 

Förutom personal från Miljöenheten på GU, medverkade också följande personer från NSCN på 

resan: 

Jorulf Brøvig Silde, Oslo Universitet, Norge 

Maryam Faghihimani, Oslo Universitet, Norge 

Margareth Bentsen, Oslo Universitet, Norge 

Børge Roum, Oslo Universitet, Norge 

Hille Häkkinen, Aalto Universitet, Espo, Finland 

1.3.1 Finansiering 

Fyra  resedeltagare  fick  resebidrag  för  GU:s  administratörsmobilitet.  Fyra  deltagare  finansieras  av 

Miljöenhetens egna medel. En deltagare finansieras av medel från NSCN. 

1.2 Konferenser och studiebesök 

 
Följande universitet har vi besökt: 

1) Portland State University  

Portland, USA 

2) University of Oregon 

Eugene, USA 

3) Stanford University 

San Francisco, USA 

4) UC Berkeley 

San Francisco, USA 

5) California College of the Arts 

San Francisco, USA 

6) UC Davis 

Davis, USA 

7) University of British Columbia 

Vancouver, Kanada 

8) Simon Fraser University 

Vancouver, Kanada

Följande konferenser har vi besökt 

 

ISCN symposium 19‐21/6 ‐ 2012 

Fyra personer medverkade på konferensen som 

arrangerades i samarbete med University of 

Oregon, Eugene, USA. (läs mer här: 

http://www.international‐sustainable‐campus‐

network.org/).  

California Higher Education Sustainability 

Conference (CHESC) 18‐21/6 2012 

Fem personer medverkade på konferensen som 

arrangerades av UC Davis, Davis, USA (läs mer här: 

http://www.cahigheredusustainability.org/). 
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Grundades: 1946 
Antal studenter: ca 29 700 
Antal anställda: 4220 (1630 
administrativ personal och 2590 
forskare/lärare) 
Storlek på campus: 20 hektar 

2. Portland State University 

2.1 Om Portland State University 
 

Portland State University (PSU) är ett statligt universitet, 

centralt beläget i Portland, Oregon. Portland har vid flera 

tillfället blivit utnämnd till en av världens miljövänligaste 

städer. Mottot för universitetet är ”Let Knowledge Serve the 

City” (låt kunskapen tjäna staden). 

2.2 Organisation inom miljö och hållbarhet vid PSU 

Bilden  till  vänster  (figur  1)  visar  hur 

hållbarhetsarbetet på PSU  är organiserat. Det 

finns  en  tydlig  uppdelning  i  hur man  arbetar 

med  kärnverksamhet  såsom  forskning, 

utbildning, samverkan och övriga aspekter som 

berör  hållbarhet  på  campus.  Institute  for 

Sustainable  Solutions  (ISS)  fokuserar  på 

kärnverksamhet  och  Campus  Sustainability 

Office  (CSO)  fokuserar  på  det  hållbara 

campuset.  CSO  har  fyra  anställda  och 

samverkar  i  stor  utsträckning  med  andra 

enheter,  exempelvis  Environment, Health  and 

Safety (EHS).  

2.3 Miljö och hållbarhet vid PSU 

PSU  har  sedan  2010  en  klimathandlingsplan  och 

resultaten  följs  upp  årligen.  Universitetet  har  25‐30 

frivilliga studenter  i diverse projekt varje år, något som 

studenterna vanligtvis kan  tillgodoräkna  sig poäng  för. 

PSU  fokuserar  på  nationell  “benchmarking”,  och 

rapporterar till “The Sustainability Tracking, Assessment 

& Rating System” (STARS) och till American College and 

University Presidents Climate Commitment.  

Universitetet  jobbar mycket med  transportfrågor  och 

Transportation  services har  15 heltidsanställda och  en 

stor  del  av  avdelningens  medel  kommer  från 

parkeringsavgifter,  ca  19,7 miljoner  kronor  från  4000 

parkeringsplatser.  Genom  dessa  pengar  kan 

Figur 1) Bilden illustrerar hur hållbarhetsarbetet på PSU är 
organiserat	

Figur 2) PSU:s definition av hållbarhet 
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avdelningen  finansiera  flera projekt  för att  främja en mer hållbar pendling  till och  från universitet, 

exempelvis cykelsatsningar som ett cykelcenter med verkstad och affär. Vid detta center  lär man ut 

hur man reparerar och underhåller sin cykel och säljer varor till förmånliga priser.    

ISS har tillsammans med Unit of education excellence skapat en arbetsgrupp för  integration av HU  i 

utbildning.  Samtidigt  erbjuds  även  studenter möjligheter  till Graduate Certificate  in  Sustainability. 

2008  fick  ISS  ett  anslag  på  25 miljoner  dollar  där  universitetet medfinansierar  lika mycket.  Det 

innebär  ca  350 Mkr  SEK  på  10  år  att  använda  i  verksamheten.  PSU  har  åtta  LEED  certifierade 

byggnader. Ecowiki är PSU:s lokala mötesplats för hållbarhet på webben. Den är öppen för alla som 

registrerar sig men riktar sig främst till anställda och studenter.  

 

Gröna ytor på tak. Portland State University. 

2.4 Styrkor och svagheter inom hållbarhetsarbetet 

2.4.1 Styrkor 

+ Stort engagemang med studenterna 

+ Nära samarbetet med staden – exempelvis ny spårvagnslinje genom campus 

+ CSO arbetar brett utifrån aktiviteter och aspekter och riktar oftast inte projekt enbart en kategori 

(ex. enbart studenter, lärare, forskare eller administratör). 

+ PSU har ett väl etablerat arbete med hållbara transporter (ex. cykelpendling).  

+ Har ca 250 cykel p‐platser inomhus i låsta rum. Kostar 5 dollar/månad och är populärt. 
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+ PSU har ett stort antal aktiva studentgrupper inom hållbarhet som exempelvis driver odlingslotter i 

centrum. 

+ Sustainability walking tour med bland annat LEED Platinum byggnad  

+ PSU har vision, uppdrag och mål för inom forskning, utbildning och samverkan.  

+ Jobbar aktivt med kommunikation inom flera områden, ex. hemsida, blogg, twitter och nyhetsbrev 

+ Arbetar med energieffektivisering av sina byggnader, flera blir därefter LEED‐klassade 

+ Liknar GU i mycket, centralt beläget universitet med bara 5 % av studenterna boende på campus, 

ändå satsas föredömligt mycket på campusområdet. 

+ Fokus på hållbarhet istället för miljö ger möjligheter till ett betydligt större perspektiv, bara miljö 

begränsar Miljöenhetens och GU:s arbete med hållbarhetsfrågor. 

+ Donation som används som hävstång för att driva verksamheten ger många nya möjligheter.  

2.4.2 Svagheter 

‐ PSU arbetar med gröna grupper för att exempelvis klimathandlingsplanen men detta sker inte 

strukturerat utan mer på frivillig basis och ingår inte så arbetsuppgift för den personalen.  

‐ Dålig koll på statistik för sitt energieffektiviseringsarbete  

‐ PSU är beroende av p‐platser och därmed även bilåkande för att finansiera projekt 

‐ Arbetar inte med resor i tjänsten 

‐ Samordnar inte inköp vilket de betraktar som en stor framtida utmaning 
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Grundades: 1891 
Antal studenter: ca 15 700 varav 
8800 på forskarnivå 
Antal anställda: 1934 lärare och 
forskare 
Storlek på campus: 1,3 hektar 

3. Stanford University 

3.1 Om Stanford University 

Stanford University (SU) är ett privat universitet strax utanför 

San Francisco med verksamhet  inom sju fakulteter. Forskare 

vid universitetet har vunnit  sammanlagt 27 nobelpris  sedan 

Stanford  grundades.  SU  finansieras  genom  donationer  från 

stiftelser  och  privata  givare  och  2011 mottog  universitetet 

709,4 miljoner dollar  i gåvor. Årsavgiften  för att  studera på 

Stanford är ca 40 000 dollar. Stanfords campus har över 690 

byggnader  och  sammanlagt  11  000  studenter  bor  på  campus.  Campus  är  till  större  delen 

självförsörjande med el och värme genom ett eget naturgaskraftverk.  

3.2 Organisation inom miljö och hållbarhet på Stanford 

Department of Sustainability and Energy Management  (SEM) arbetar med miljö och hållbarhet på 

Stanfords campusområde. Sustainability Office  (SO) är en del av SEM och består av  fyra personer. 

Deras  arbete  består  delvis  av  projektkoordinering,  strategisk  planering,  mätning/utvärdering, 

rapportering.  

 

Även nybyggnation på Stanford University har samma prägel som de första byggnaderna från slutet av 1800‐talet. 
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3.3 Om miljö och hållbarhet vid Stanford 

Stanfords  rektor har uttalat att hållbarhet ska vara ett kärnvärde  i all verksamhet, något som varit 

viktigt  för att  legitimera arbetet vid SO. SU har nyligen värderat sig enligt STARS  för  första gången, 

och  fick  guld  vilket  är det näst bästa på en  fyragradig  skala.  I och med detta har de  gått  igenom 

kurskatalogen och listat kurser som är hållbarhetsrelaterade och hållbarhetsfokuserade. De har ingen 

egen märkning och var  imponerade av GU:s märkning. Stanford ger ut årspublikationen, A year  in 

Review, som tar upp händelser inom hållbarhet under läsåret som gått. 

Stanfords energi‐ och klimatplan är tydligt  fokuserad på större energiprojekt och uppbyggnaden av 

ett helt nytt energisystem. De har en energistab bestående av 10 personer. Arbetet med resor är väl 

utvecklat.  Intäkter  från  parkeringsplatser  finansierar  transportkampanjer,  en  pendlarklubb, 

subventioner av hopfällbara cyklar, resvaneundersökning på campus och med mera.  

 

ByggnadenY2E2 vid Stanford University där varje beslut i byggprocessen präglats  av ett hållbarhetsperspektiv. 

 

3.4 Styrkor och svagheter med Stanfords miljö- och hållbarhetsarbete 

3.4.1 Styrkor 

+ Framgångsrik intern samverkan med SO som en sammankopplande funktion mellan enheter.   

+ Väl utvecklad kommunikationsapparat med bland annat årsbok, nyhetsbrev, intro för nyanställda, 

campus tour mm. 

+ SU är duktiga på att visa siffror och statistik för att motivera vad de vill göra, särskilt för nya projekt. 
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+ Väl avgränsat campus med universitetsägda byggnader vilket underlättar arbetet med energi, 

byggnader och transporter.  

+ Imponerande matprogram med fokus på miljö och hälsa genom Stanford Dining.   

+ Gott rykte och många utmärkelser inom miljö och hållbarhet. Pragmatisk inställning.  

+ Stora ekonomiska resurser att bedriva miljöarbete med.  

+ Studentmedverkan. Exempelvis finns det ett stort antal studentföreningar inom hållbarhet och 

studenter utbildas till att ge guidade turer av energieffektiva byggnader. 

+ Ett mycket bra system för att samla kemikalier som inte används i ett centralt lager, personal kan 

beställa dessa kemikalier kostnadsfritt därifrån istället för att köpa nya från leverantör. 

3.4.2 Svagheter 

‐ Miljö och hållbarhetsarbetet framstår som något ostrukturerat och målsättningarna är otydliga.  

‐ SO  ligger långt ned i organisationsstrukturen och kopplingen mellan administration och akademi är 

nästintill obefintlig.  

‐ Saknar stöd från professionella kommunikatörer på central nivå gällande grafisk formgivning.  

‐ Dåligt med siffror på klimatpåverkan från flygresor och verkar inte arbeta aktivt med detta.  

‐ Inget direkt arbete med substitution av kemikalier. 
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Grundades: 1868 
Antal studenter: ca 36 100 varav 10 
200 på forskarnivå 
Antal anställda: 2000 lärare och 
forskare  
Storlek på campus: 5 hektar 

4. UC Berkeley  

4.1 Om UC Berkeley 

Under 2010‐2011 omsatte UC Berkeley 2.4 miljarder dollar. 

Berkeley  har  haft  28  nobelpristagare  genom  åren.  UC 

Berkeley är uppdelat på 14 colleges och skolor. Det finns ca 

30  olika  studentorganisationer  som  arbetar  med  hållbar 

utveckling på campus och ca 200 studentprojekt.  

4.2 Organisation inom miljö och hållbarhet på Berkeley 

US Berkeley har ett Office of Sustainability (OS) och en Environment, Health and Safety department 

(EH&S), båda  ligger organiserade under Administration Unit. På OS arbetar  tre heltidsanställda och 

15‐20  deltidsanställda  studenter  som  får  lön  eller  kurspoäng  för  sina  insatser.  Det  finns  även 

avdelningar ute i verksamheten som arbetar med miljöfrågor. OS etablerades 2008 och ansvarar för 

att utveckla och koordinera samt stödja hållbarhetsmålen och initiativ på campus såsom att reducera 

utsläpp  av  växthusgaser  samt  att  bli  klimatneutrala.  De  arbetar  också  med  kommunikation, 

planering, rapportering och uppföljning. Berkeley har en hållbarhetsplan som fastställdes 2009, den 

innehåller åtta målområden, med fokus på praktiskt miljöarbete (operations) såsom vattenfrågor och 

inköp.  EH&S  arbetar  främst med  säkerhetsfrågor,  arbetsmiljö,  farliga  kemikalier och  radioaktivitet 

men också efterlevnad av lagar och förordningar. EH&S har ett miljöledningssystem.  

 

Campus UC Berkeley 
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4.3 Om miljö och hållbarhet på Berkeley 

Avfall 
Inom avfallshantering är det övergripande målet för University of California (UC) zero waste till 2020. 

Detta följer Berkeley men det är dock oklart hur man ska nå detta. För att minska användningen av 

engångsmaterial har de matlådor i återvunnet plast som används på matställena för take away som 

man sedan lämnar in för diskning. 

Transport och pendling på Berkeley 
Berkeley  jobbar  aktivt  med  att  skapa  incitament  för  folk  att  ta  sig  till  jobbet  med  andra 

transportmedel än bil. Man  får exempelvis  rabatt på pendeltåg eller busskort om man  inte har ett 

parkeringstillstånd. Antalet P‐platser ska reduceras med 1400 på fem år men det är ett dilemma att 

inkomsterna  från  parkeringstillstånden  samtidigt  finansierar  alternativa  transportmedel  som 

pendelbussar.  

Klimat och energi 
Inom  energi  har  Berkeley  arbetat  med  basår  för  energiförbrukning  och  ska  införa  ett 

energibudgetsystem. Förbrukar en  institution/hus mer än baseline  får de betala mer,  förbrukar de 

mindre får de tillbaka pengar. Berkeley har en policy om att alla nybyggnationer och alla renoveringar 

ska följa LEED Silver. My Energy är ett system tydliggör för anställda och studenter hur mycket energi 

som förbrukas och är en del i en beteendekampanj. I dagsläget har 57 byggnader en instrumentpanel 

som visar energianvändningen direkt.  

Cal Climate Action Partnership  (CalCAP) är ett  samarbete med  fakulteter, administration, personal 

och  studenter  för  att minska  utsläpp  av  klimatpåverkande  gaser. OS  samordnar  alla  aktiviteter  i 

samverkan med CalCAP Steering Committee. Målet är att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser 

till 1990 års nivå till år 2014. Man arbetar med både infrastruktur‐ och beteendeprojekt.  

Studenter som drivkraft för hållbar utveckling 
Studenterna har själva beslutat att införa en ”skatt” för varje student på 3,67 dollar per år. Pengarna 

går  till en  fond  som  finansierar  studentprojekt där anställda och  studenter  jobbar  tillsammans. Ett 

projekt  kan  få  mellan  3000–90000  dollar.  Studenter  är  en  bra  drivkraft  när  det  gäller 

hållbarhetsarbetet,  de  drev  exempelvis  igenom  att  skapa  en  hållbarhetsplan  och  en 

klimathandlingsplan.  Studenterna  driver  en  ekologisk  trädgård  vilket  bland  annat  innebär  att  alla 

salladsbarer kan vara ekologiska. Alla  studenter  får  information om miljö och HU när de börjar på 

hösten.  

OS  sköter  själva  kommunikationen  men  har  en  anställd  kommunikatör.  De  gör  webbsidor, 

nyhetsbrev och Facebook‐sida. En del av detta arbete sköts av studenter. 

4.4 Styrkor och svagheter i Berkeleys hållbarhetsarbete 

4.4.1 Styrkor 

+ Bra samverkan med studenter genom studentföreningar, projekt och student finansiering.  

+ Arbetar aktivt med klimatpåverkan genom CalCAP och klimathandlingsplan.  
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+ Den avdelning eller miljöaspekt som har ett 

väl etablerat miljöarbete arbetar OS ej så aktivt 

med, kommunicerar snarare. Därmed frigörs 

energi och resurser för att arbeta med svagare 

områden.  

+ Berkeley anordnar 

cykelsäkerhetsföreläsningar  

+ Det är förbjudet att använda plastpåsar på 

campus. 

+ De har få anställda på OS men i gengäld har de 

hjälp av många studenter och dessa kan vara 

nyckeln till att de når ut till resten av 

studenterna på att effektivare sätt än vad 

Miljöenheten lyckas med. Studenter har kanske 

lättare att nå ut till andra studenter än vad 

anställda har? 

4.4.2 Svagheter 

‐ Det är svårt att få ett grepp om hur långt ut i 

verksamheten miljöorganisationen når. Har de 

representanter på fakulteter/institutioner eller  

grupperar de sig endast projektvis och tillfälligt? 

 
Delar av den nordiska delegationen på UC Berkeley 

 

‐ Oklar koppling, samverkan, arbetsfördelning mellan OS och EH&S. 

‐ Universitet är beroende av sina studenter, både de som drivkraft ideellt, men också som anställda. 

‐ Det finns inget avvikelsesystem, det sker ingen rapportering från fakulteter/institutioner.  

‐ Berkeley arbetar inte med att integrera HU inom forskning och utbildning och har ingen HU‐

märkning av kurser. 

‐ Berkeley jobbar i motvind när det gäller energiförsörjning och avfallshantering eftersom USA ligger 

långt efter eftersom de har låg andel förnybar el och inte värmeutvinner avfallsförbränning. 
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Grundades: 1907 

Antal studenter: 1 965 varav 490 på 

forskarnivå 
Antal anställda: 550+ 
Storlek på campus: ingen uppgift 

5. California College of the Arts  

5.1 Om California College of the Arts 

California College of the Arts (CCA) grundades 1907 och 

har  två  campus,  ett  i  San  Francisco  och  ett  i Oakland. 

CCA erbjuder studier i 21 kurser på grundnivå och sju på 

forskarnivå inom konst, arkitektur, design och skrivande.  

5.2 Om miljö och hållbarhet på CCA 

CCA drabbades hårt av den stora  jordbävningen  i San 

Francisco 1906, efter det byggdes skolan upp igen med 

en  grundidé om  att  skydda människan och planeten. 

Enligt The Princeton Review är CCA det mest hållbara 

universitetet  i USA. CCA arbetar mycket med att  föra 

in hållbar utveckling i kursplanerna och har också tagit 

fram  en  utvärderingsmall  för  att  utvärdera  om 

studenternas  arbeten  bidrar  till  HU. 

Hållbarhetsarbetet  på  CCA  är  generellt  fokuserat  på 

att få in HU i utbildningarna.  

CCA  arbetar med  olika  teman  varje  år,  till  exempel 

vatten.  CCA  lär  sina  studenter  att  designa  med 

miljövänliga  och  hållbara  material  och  det  finns  ett 

materialbibliotek  som  inriktar  sig  mycket  på 

miljövänliga  material.  Flera  program  sammanlänkar 

studenter med personal från olika delar av CCA för att 

skapa miljövänliga, kreativa lösningar. 

Ecological Theory and Practice (EcoTAP) är ett nätverk av representanter från utbildning, forskning 

och annat som fokuserar på miljövetenskap, ekologi 

och hållbarhet inom den konstnärliga verksamheten 

vid CCA. EcoTAP‐kurser finns inom alla program. Alla 

kurser som berör ekologisk teori är en EcoTAP‐ kurs. 

CCA definierar ekologisk teori som ett: 

“set of ideas and concepts within art, architecture, and design; social history, theory, philosophy, and 

science  that explore  the  interaction of human and natural worlds. Such ecological  theory can span 

philosophical problems in the understanding of nature to new frameworks for achieving sustainable 

development. We define ecological practice as a set of skills oriented toward making that considers 

the  relationships  and  impacts  between  human  and  natural  systems,  social  products  and  natural 

matter, each upon the other.” 

 Nathan Shedroff, program chair MBA Program in 
Design 

	



15 

 

På designprogrammet MBA Program  in Design 

används  ett  utvärderingsformulär  för  att 

utvärdera huruvida projekten som studenterna 

arbetar  med  tar  hänsyn  till  HU.  Kulturella 

effekter,  sociala,  ekologiska  och  ekonomsiska 

effekter  utvärderas.  Om  inte  projektet  tar 

hänsyn  till alla  fyra aspekter på ett eller annat 

sätt så bidrar det inte till HU. 

 

5.4 Styrkor och svagheter i CCA:s 
hållbarhetsarbete 

5.4.1 Styrkor 

+ CCA tar HU på mycket stort allvar.  

+ Man lägger mycket vikt vid att integrera HU i 

utbildningen och personen som utbildar andra  

 
Studentprojekt på California College of the Arts 

 

lärare i HU är en auktoritet på området. 

+ Eftersom skolan ligger så nära havsbukten 

utanför San Francisco så ställer myndigheterna höga miljökrav, exempelvis får inga farliga ämnen 

spolas ut i avloppet. Därav har man bra rutiner för att undvika farliga utsläpp.  

+ CCA kategoriserar kurser genom att titta på kursens lärandemål, precis så som GU har tänkt göra 

när det gäller hållbarhetsmärkning av kurser.  

5.4.2 Svagheter 

‐ CCA har inget miljöledningssystem, vilket skulle kunna vara bra för att visa att man ”lever som man 

lär” då universitetet lägger stor vikt vid att studenterna ska ha med sig en hög medvetenhet om HU 

när avslutar sin utbildning. 
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Grundades: 1908 
Antal studenter: ca 47 000  
Antal anställda: 13 421 (varav 3694 
lärare och forskare och 9727 
administrativ/teknisk personal) 
Storlek på campus: över 400 hektar 

6. University of British Columbia  

6.1 Om University of British Columbia 

University of British Columbia  (UBC) har 12  fakulteter och 

14  skolor. Mer  än  8000  studenter  och  anställda  bor  på 

campus.  Generellt  rankas  UBC  internationellt  bland  topp 

40  i  världen,  senast  rankade  Times  Higher  Education  till 

plats  22.  GU  rankades  samma  år  på  plats  204.  UBC:s 

inkomster  var  2011  motsvarande  14 280  mkr  vilket  kan 

jämföras med GU:s 5317 mkr.  

6.2. Organisation inom miljö och hållbarhet på UBC 

Miljöarbetet styrs av  tre document, UBC:s handlingsplan Place and Promise, klimathandlingsplanen 

och  Sustainability  Academic  Strategy.  Hållbarhet  är  ett  av  nio  prioriterade  områden  i  Place  and 

Promise och innehåller målsättningar gällande klimatpåverkan och social hållbarhet. Konceptet living 

laboratory är centralt i UBC:s hållbarhetsarbete. 

UBC  Sustainability  Initiative  (USI)  grundades 2010 och  arbetar  för  att  integrera hållbarhet  i UBC:s 

akademiska och praktiska verksamheter. Organisationen leds av professor John Robinson. USI består 

av  tre  underavdelningar. Den  första  är  Teaching  and  Learning Office. Den  andra  är Research  and 

Partnerships Office. Den  tredje är Operational Management Group, en  chefsgrupp  som  företräder 

avdelningarna:  byggande,  infrastruktur,  campusplanering,  upphandling/inköp,  riskhantering  och 

studentboenden. Dessutom finns fellows, vilka stödjer arbetet ute på fakulteter och institutioner och 

inspirerar  andra,  genom  exempelvis  The  Spotlight  Program  där  de  delar med  sig  av  kunskap  och 

erfarenheter till andra lärare om hur man inkluderar hållbarhet i kursplanen.  

UBC:s  Campus  Sustainability  Office  (SCO)  ligger  organisatoriskt  under  Campus  &  Community 

Planning.  CSO  koordinerar  UBC:s  praktiska  hållbarhetsarbete  och  ska  fungera  som  ett  nav  för 

samverkan med  studenter,  forskare  och  anställda  inom  hållbarhet  på  campus.  Risk Management 

Services  (RMS)  inkluderar bland annat Environmental Services, Health and Safety and Environment 

men  också  andra  avdelningar  utan  direkt  koppling  till  miljö  och  hållbarhet.    Inom  RMS  finns 

kompetens för att till exempel ta hand om radioaktivt avfall, genomföra kemikalieutbildningar samt 

genomföra revisioner.  

6.3. Om miljö och hållbarhet  

6.3.1 Center for Interactive Research on Sustainability och Regenerative 
Sustainability 

Målsättningen  för  Center  for  Interactive  Research  on  Sustainability  (CIRS)  är  att  vara  en 

internationellt  erkänd  forskningsinstitution  för  hållbart  byggande  och  hållbara  städer.  Enligt  John 

Robinson kan UBC:s  framgångsrika hållbarhetsarbete  förklaras av synen på hållbarhet. Man är mitt 
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uppe  i  ett  paradigmskifte  där man  går  från  skadereduktion  till  att  HU  ger  ett  mervärde  till  all 

verksamhet,  så kallad Regenerative Sustainability. Vanligtvis pratar man om minimering av utsläpp 

med noll utsläpp som idealet, men UBC talar istället om att vara net‐positive. Detta sätt att tänka ger 

enligt John förutsättningar för att frigöra mer resurser.  

Hållbart byggande 
Den byggnad CIRS, USI och CSO sitter i, är i sig projekterad för att överträffa kraven för LEED platinum 

och  Living  Building  Challenge  och  är  utformad  för  att  vara  net‐positive  i  avseende  energi, 

koldioxidutsläpp och  vattenkvalitet.  System  för  regnvattenhantering,  reningsverk  för  toaletter och 

förnybar energiproduktion är exempel på innovativa system i byggnaden. Byggnaden är en plattform 

för att integrera alla delar av UBC:s hållbarhetsarbete och ett föredöme för att demonstrera vad ett 

living  laboratory  kan  innebära  i praktiken. Kostnadskalkylen  för bygget  visar dessutom ett positivt 

nettonuvärde  jämfört  med  UBC:s  referensbyggnad  och  är  därmed  ett  exempel  på  en  lönsam 

investering,  inte en kostsam uppoffring. UBC  fick ta emot  ISCN Excellence Award 2012  för hur UBC 

lyckats att integrera forskning, utbildning och samverkan med arbetet för ett hållbart campus.  

6.3.2 Utbildning, studenter och living laboratory 

Teaching and Learning Office som nämns ovan är en stödfunktion för integrering av HU i kurser och 

program. Man arbetar framförallt med stöd (till studenter och fakulteter), initiativ, rapportering och 

uppföljning. Avdelningen samordnar Sustainability Education Resource Centre, ett stöd för studenter 

som  vill  veta  mer  om  hur  de  kan  integrera  hållbarhet  i  sin  utbildning.  Centret  ansvarar  för 

hållbarhetsmärkningen  av  UBC:s  kurser.  Till  skillnad  från  GUs  hållbarhetsmärkning mäts  inte  hur 

mycket hållbarhet som  ingår utan  framför allt vilka delar av hållbarhet som  ingår. Avdelningen har 

utvecklat Sustainability Pathway vars målsättning är att alla studenter, oavsett examen, ska kunna 

välja  kurser  i HU  som  är  väl  anpassade  för  det  program man  läser.  Community  of  practice  är  ett 

forum med ca 100 personer (studenter, administratörer,  lärare och forskare) anslutna. Forumet har 

följande fokusområden för fyra träffar under 2012/2013: 
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1. Hur UBC:s odlingar kan användas i undervisningen 

2. Forum för studenter att ge feedback till lärare på sin undervisning i hållbarhet 

3. Erfarenhetsutbyte, sharing of best practice 

4. Möte med kursansvarig för kursen: Sustainability leadership  

UBC ser hela sitt stora campusområde som ett living laboratory där de kan testa, lära, undervisa, och 

samverka med externa parter.  John Robinson menar att universitet  (med UBC:s  förutättningar) är 

idealiskt  lämpade  för  detta  eftersom man  äger  byggnader  och mark  samt  har mandat  att  tillåta 

projekt med  längre återbetalningstid. Det kan motiveras av att projekten också är forskningsprojekt 

och kan  integreras  i undervisningen. UBC:s klimatstrategi har målsättningar för energiminskning för 

2015 (‐33 %) 2020 (‐67 %) och 2050 (CO2‐neutral). Living laboratory‐projekt planeras och projekteras 

som en del för att klara målsättningarna. 

6.3.3 Forskning och partnerskap 

Research  and  Partnership Office  inom  USI  arbetar med  externa  kontakter,  i  första  hand  företag. 

Strategiska partnerskap finns med sex företag, dessa kallas Enablers of Innovation. De flesta företag 

har kompetens  inom energiteknik och  förnybar energi. Det är  viktigt att alla  inblandade  tjänar på 

partnerskapet. Forskare får tillgång till ekonomiska resurser, företagen till kompetens och idéer som 

de kan tjäna pengar på och UBC:s campus får ny teknik och innovativa lösningar.  

6.3.4 The SEEDs program 

SEEDs  är  ett  program  som  startade  år  2000  där  studenter,  forskare,  lärare,  och  administratörer 

samlas  i hållbarhetsprojekt. Projekten  genomförs  i huvudsak  av  studenter och problemställningen 

behandlar campusfrågor där behovet generellt formulerats av administrationen. Forskare och lärare 

är med och stöttar studenterna. Runt 40 projekt per år genomförs och man har beräknat att 375 000 

$ (CAD) sparats  i konsultkostnader. Projekten resulterar oftast  i en rapport men  ibland (när budget 

finns) har projektet omsatts i praktiken på campus. 

6.3.5 Kommunikation 

UBC har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur studenter och personal upplevde att 

UBC förhöll sig till HU. Undersökningen byggde de sedan vidare på för att ta fram tre nyckelbegrepp 

för att kommunicera HU  inom UBC. UBC:s nyckelmålgrupper är studenter, nya studenter, partners 

(blivande  och  existerande)  och  påverkansfaktorer  (media,  myndigheter).  UBC  använder  sin 

motsvarighet till GU‐journalen för att få ut budskap om hållbarhet. 

6.4 Styrkor och svagheter med UBC:s hållbarhetsarbete 

6.4.1 Styrkor 

+ Hållbarhet är en del av den strategiska planen och hållbarhet genomsyrar organisation, både på 

pappret och i praktik. 

+ Regenerative Sustainability en bra modell för att få mer kraft och inspiration i hållbarhetsarbetet.  
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+ Fokus på living laboratories är en bra plattform för att samverka mellan akademi, administration, 

studenter och externa partner. 

+ CIRS ikonbyggnad har fått stor genomslagskraft.  

+ Imponerande stödorganisation för integrering av HU i kurser och program. 

+ Duktiga på tekniska och ekonomiska beräkningar för att motivera hållbara investeringar. 

+ Trovärdig och ambitiös energi och klimatstrategi med målsättningar som direkt kopplar till 

campusaktiviteter, planer och projekt och där forskare engageras.  

+ Duktiga på att kommunicera hållbarhetsarbetet. Både vad gäller informativa och proffsiga 

hemsidor till strategisk kommunikation (de fyra verben).  Heltidsanställd kommunikatör som 

dessutom behärskar sociala medier. 

+ Inspirerande arbete med The UBC farm som genererar inkomst, mat, engagerar studenter och 

används för forskning och utbildning. 

+ Imponerande arbete med riskhanering, kemikalier, substitutioner och interaktiva 

labbutbildningar, t ex. får inte forskare som jobbar med radioaktivt eller biologiskt farligt material, 

tillgång till sina forskningspengar förrän de genomfört ett prov som visar att de känner till de 

säkerhetsaspekter som krävs. 

+ Imponerande studentengagemang och fond där studenter kan söka pengar till olika 

hållbarhetsprojekt från. 

6.4.2 Svagheter  

- Organisationen för riskhantering uppfattades inte riktigt ingå i hållbarhetsarbetet. 

- Arbetet med transporter inte i klass med exempelvis Portland State University.  

	
Campus University of Brittish Columbia
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Grundades: 1965 
Antal studenter: ca 30 000 varav 
5500 på forskarnivå 
Antal anställda: ca 3000  
Storlek på campus: 170 hektar 

7. Simon Fraser University och UniverCity 

7.1 Fakta  

Simon  Fraser  University  (SFU)  är  det  näst  största 

universitetet i Vancouver efter UBC och erbjuder program 

och kurser inom de flesta discipliner. SFU är beläget på tre 

olika  campus  i  Vancouver,  varav  det  största  är  Barnaby 

campus  som  är  beläget  på  ett  berg  med  utsikt  över 

Vancouver. På detta campus finns även Univercity, som är 

ett hållbart samhälle med bostäder för cirka 3000 personer. I Univercity finns matbutik, dagis, skola 

och övrig  service  som ett mindre  samhälle erbjuder. Här erbjuds bostäder  till  studenter, anställda 

och allmänheten.  

7.2 Organisation för miljö 
och hållbarhet på SFU 

På  SFU  finns  ett  nätverk  för 

hållbarhet,  SFU  Sustainability 

Network.  Här  drivs  frågor  som  rör 

energieffektivisering,  utbildning  och 

klimat.  Nätverket  skapades  av 

Facilities  Services,  SFU  Sustainability 

Advisory  Committee  (SAC),  Pacific 

Institute  for  Climate  Solutions  (PICS), 

Faculty  of  Environment  och 

Sustainable  SFU.  SFU  Sustainability 

Advisory  Committee  (SAC)  har 

framförallt en rådgivande roll, men  

UniverCity tillvaratar regnvatten i specialbyggda uppsamlingsbäddar. 

SAC initierar och stödjer även hållbarhetsprojekt på campus.Sustainable SFU är en organisation som 

drivs av studenter. De försöker genom en blandning av nöje och utbildning göra studenter medvetna 

om hållbarhet och göra campus mer hållbart. The Environmental Health and Safety Department (EHS) 

erbjuder program och service för att säkerställa en säker arbetsmiljö och lagefterlevnad. 

 

7.3 Om miljö och hållbarhet på SFU 

UniverCity är en imponerande vision av en hållbar liten stad som börjar bli verklighet. Det är vackert, 

tilltalande och genomtänkt. I övrigt är det en märklig plats för både universitet och stad, högt på ett 

berg vilket delvis gör det  svårt med kommunikationerna och  skapar ett bilberoende, något  som å 

andra  sidan kompenseras av  tillgången på bostäder nära  campus. Byggnaderna är Green Buildings 
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och man  integrerar hållbarhet  i många olika aspekter, såsom användning av regnvatten, alternativa 

transportsystem och alternativ energi. 

Ett studentinitiativ startade hållbarhetsarbetet vid SFU men än så  länge är arbetsgruppen  liten och 

löst organiserad, det verkade som att det bara bestod av två personer, en arkitekt och en planerare. 

De verkade osäkra på vad de skulle arbeta med och HU är uppenbarligen inget prioriterat område på 

SFU. De ville ha en miljöcontroller för att underlätta sitt miljöarbete.  

7.4 Styrkor och svagheter i SFU/Univercity’s hållbarhetsarbete 

7.4.1 Styrkor 

+ Lilla hållbara staden.  

+ Mångkulturellt universitet med infallsvinklar från hela världen. 

7.4.2 Svagheter 

- Andades visst mindervärdeskomplex, lillebror till UBC. 

- Osäker organisation – saknades ett tydligt hållbarhetsbudskap. 
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8. ISCN Symposium 2012 - Tema:”Power of partnerships” 

8.1 Om ISCN  

International  Sustainable  Campus  Network  (ISCN)  är  ett  globalt  forum  för  att  stödja  ledande 

högskolor  och  universitet  i  utbytet  av  information,  idéer  och  bästa  praxis  för  att  uppnå  hållbar 

verksamhet  på  campus  och  integrera  hållbarhet  i  forskning  och  undervisning.  ISCN  har  aktiva 

arbetsgrupper  över  olika  teman  och  kontinuerliga  konferenser  och  evenemang. 

 

ISCN är ett  initiativ som stöds och  leds av École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och den 

schweiziska  federala  tekniska  institutet  i  Zürich  (ETH  Zürich).  Fler  än  30  framstående  universitet 

världen över, däribland Göteborgs universitet, deltar  i  samarbetet och har undertecknat  ISCN‐Gulf 

Charter. Göteborgs universitet stod för värdskapet för 2011 års konferens. 

8.2 Om konferens, program och deltagare  

Konferensen  fokuserade på vikten av att bygga hållbarhetsarbetet utanför de traditionella campus‐

gränserna  genom  att  införliva  lokala  och  regionala  insatser.  Högskolor  och  universitet  har  byggt 

starka partnerskap med lokala myndigheter, näringslivet och ideella organisationer för att ta itu med 

gemensamma  utmaningar,  påskynda  tekniköverföring  och  att  främja  kunskapsutbyte.  Vid  årets 

konferens  presenterades  konkreta  exempel  och metoder  för  hur man  framgångsrikt  kan  främja 

partnerskap.  Arbetsgrupperna  som  utformats  vid  tidigare  konferenser  och  är  baserade  på  ISCNs 

grundprinciper genomförde också fördjupade arbetsmöten under konferensen. 

Konferensen  avslutades  med  att  ISCN  Sustainable  Campus  Excellence  Award  tilldelades  fem 

universitet  för  utomordentliga  insatser  i  kategorierna  byggnader,  campus,  integrering  och 

studentledarskap.  113  deltagare  från  21  nationer medverkade  i  konferensen.  Hela  deltagarlistan 

finns  här  http://www.international‐sustainable‐campus‐network.org/conferences/2012‐iscn‐

symposium.html 

8.3 Vilka kontakter skapade vi, inom vilka områden  

Många av konferensdeltagarna har Miljöenheten haft kontakt med och  lärt känna tidigare. GU stod 

för  värdskapet  vid  ISCN:s  konferens  i  Göteborg  2011.  Förutom  den  nätverkande  aspekten  av 

konferensen så är den en viktig mötesplats för ”bench‐marking” av hållbarhetsarbetet vid några av 

de mest framstående universiteten i världen. 

8.4 Resultat från arbetsgrupperna 
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8.4.1 Working Group 1: Buildings and their sustainability impacts 
Diskussion  om  hur  kostnader  för  nybyggnationer  beräknas.  Om  LCC‐  Livscykelkostnader  kan 

användas  finns  betydligt  större  potential  för  hållbara  byggnader.  Presentationer  gjordes  av David 

Roth (Cornell University) och Mattias Sundemo (GU). 

Trender: 

1. Alla universitet arbetar med policys för nybyggnation 

2. Ökad skepsis mot ”checklist standards” som exempelvis LEED som universitet upplever som dyr 

och ineffektiv. Det saknas också krav på uppföljning av energieffektivitet i LEED, byggnader klarar 

inte alltid i realiteten att nå upp till de krav som ställs. 

3. Egna  standarder  eller  prestandabaserad  standard  som  exempelvis  ”Living  Building  Challenge” 

(eller ”Miljöbyggnad”) som fokuserar på byggnadens prestanda och  inte hur den byggs framhålls 

av vissa som ett bättre alternativ. 

4. LEED och andra standarder fortfarande viktiga för ”benchmarking”. 

5. Fler standarder (LEED, BREAM och Green Stars) tar ett större grepp och tittar på samhället istället 

för isolerade byggnader. 

Prioriterade ämnen för WG 1 inför 2013: 

 Det finns ett värde i att ha en 
hållbarhetsstandard för byggnader så att 
campus kan jämföra sig med andra. 
Befintliga standarder och metoder bör 
granskas inför 2013 års konferens 

 En fokuserad diskussion om laboratorier 
inför 2013. 

 Strategier för att kommunicera med 
viktiga intressenter innan designfasen för 
att leverera bättre prestanda. 

8.4.2 Working Group 2: Campus-wide 
planning and target settings 
Första  dagen  var  det  fokus  på  diskussioner  om 

framgångar  och  utmaningar  med  att  integrera 

hållbarhet  i övergripande mål och planer  för campus. Presentation av Takao Ozasa  från Hokkaido 

University som har haft en ”campus masterplan” sedan 2006. I hållbarhetsarbetet och i övergripande 

planen för universitetet ingår delar som vi sällan tänker på, de utgår från förutsättningar att minska 

skador från jordbävningar och andra naturfenomen. 

 

Andra dagen riktades uppmärksamheten åt vilka mål som bör ha högsta prioritet vid tre  imaginära 

universitet;  1)  ett  nytt  stort  snabbväxande  asiatiskt,  2)  ett  medelstort  europeiskt 

forskningsuniversitet (leddes av Ullika Lundgren, GU) och 3) en liten frisinnad amerikansk konstskola. 

Det var en markant skillnad mellan vilka mål som bör prioriteras vid vilket lärosäte, t ex planering var 

viktigast vid det  stora asiatiska universitetet medan konstskolan prioriterade pendlande  studenter. 

Klimatmål prioriterades högst vid alla tre universiteteten och ekologisk/närproducerad mat lägst vid 

samtliga. 
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Presentation  från Dave Hassenzahl, Chatham University  som  tryckte på nödvändigheten att  tidigt 

engagera  fakulteterna och dess  forskare  i hållbarhetsarbetet eftersom de annars  tenderar att vara 

rätt ovilliga att ta hänsyn till hållbarhet. 

 

Lärdomar: Viktigt att rätt mål sätts beroende av som är av vikt för det unika universitetet. Frågan om 

vilka mål som är angelägna bör ställas inte bara internt utan också till universitetets intressenter. 

8.4.3 Working Group 3: Integration of research, teaching, facilities and outreach 
Arbetsgrupp 3 hade fyra teman att behandla: 

1. Fallstudier för erfarenhetsutbyte 

2. Konceptuellt arbete för levande laboratorier, förenad kunskapsproduktion och 

tvärvetenskaplighet, att koppla forskning och utbildning för praktik på och utanför campus 

3. Diskutera och uppleva processer för gemensamt lärande över gränserna 

4. Utveckla verktyg för att göra förändringsagenter mer effektiva hemma. 

Föreläsning  av  Jenny  Friman,  Göteborgs  Universitet  som  presenterade  fallstudien  i  hållbar 

utveckling, en kurs som har genomförts vid Göteborgs universitet sedan 2002. Jenny Friman och Eddi 

Omrcen  presenterade  också  GU:s  integrering  av  HU  i  utbildning  och  hållbarhetsmärkningen  av 

kurser. 

Föreläsning  av  Robert  Liberty,  University  of  Oregon,  Dr  Deni  Ruggeri,  Professor  of  Landscape 

Architecture, Bob Choquette, University of Oregon, and Courtney Griesel, Springfield, Oregon  som 

presenterade  Sustainable  City  Year  Program.  Programmet  är  ett  samarbete  mellan  staden  och 

universitetet. Varje år genomförs programmet  i en ny  stad och  runt 500  studenter  till att  ta  fram 

hållbara lösningar för hur staden kan utvecklas mot ett hållbarare samhälle. Det är staden som deltar 

i programmet som själv definierar de aktuella problem och projekt som man söker hållbara lösningar 

för.   

Viktigaste resultaten  

 Erfarenhetsbaserat lärande och förändrings projekt kan fungera bra i mindre grupper om 6‐8 
studenter 

 Bästa praxis och definitioner av hållbar utveckling är starkt kontextberoende. 

 Att vägleda studenter i projekt är mycket tidskrävande och kan vara en belastning men är också 
enormt givande om förändring är resultatet.  

 Framgång och belöning är inte alltid i linje med incitament 
Nästa steg 

 Mer strukturerat utbyte med mer tid till varje ämne, bör fortsätta 2013. 

 Komplettera fallstudie‐kurser med att jämföra universitets‐ strategier för att främja 
tvärvetenskaplighet och koppling till praktik i utbildningen. 

Under den andra dagen hölls diskussioner runt konkurrerande prioriteringar och spänningar i strävan 

efter excellens och hållbarhet samt innovativt lärande: socialt samspel i riktning mot hållbarhet. 

Inför 2013: 

 ISCN boklansering förväntas ske i juni 2013. Där presenteras 12 fallstudier av konceptuellt 
arbete där GU medverkar med ett kapitel. 
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 Önskvärt till 2013 är en ledarskapsutbildning med Leith Sharpe och Jack Spengler samt en kurs 
för reflexivt lärande 

 Fortsatt arbete både i projektform och genom övergripande strategier behövs. 

 

8.5 Föreläsningar 

 

8.5.1 Building resilience in a black swan world - David Orr  
David  Orr  från  Oberlin  College  talade  om  att  vetenskapliga  artiklar  inte  fångar  allmänhetens 

uppmärksamhet. Orrs  lösning är att vi måste konkretisera och  tydliggöra. Allmänheten reagerar på 

fysiska hot och effekter. Då flyr vi eller agerar. Ju mer abstrakt HU är, desto svårare blir det att få folk 

att ta till sig det. Det måste konkretiseras. Hållbarhet är ekonomisk utveckling, då Orr menar att vi ur 

ekonomisk synvinkel inte kan avstå från hållbarhet.  

 

8.5.2 Livability, sustainability and identity of the university district in Milan - Eugenio 
Morello  
Eugenio Morello från Politecnico di Milano talade om masterplanning för hållbarhet. Han utgick från 

fyra områden: Människor, Energi, Miljö, Tillgänglighet. Allmänheten, studenter,  lärare och  forskare 

ombads att inkomma  med förslag på aktiviteter utifrån dessa områden. En del aktiviteter är praktiskt 

konkreta medan andra syftar till att upprätta och ansvara för en masterplan för hållbart universitet. 

Man utgår från aktörernas definition av hållbar utveckling,  inte någon definition som formuleras av 

ledningen. 

8.5.3 The road to sustainability excellence: lesson learned from UI GreenMetric 
Ranking of World Universities - Riri Fitri Sari 
UI GreenMetric Ranking märker att vissa universitet satsar på aktiviteter och åtgärder som ger poäng 

i rankingen (ex. cyklarsatsningar). Vissa universitet påpekar att det finns inslag i rankningen som ger 

poäng men som är svårt eller inte går att åtgärda. 
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8.5.4 Sustainability reporting for academic 
institutions according to GRI: The case of EPFL 
- Aurore Nembrini 
De  använder  GRI‐rapporteringen  som  ett  strategiskt 

planeringsverktyg.  Aurore  uttryckte  en  önskan  till  vad 

som  på  GRI‐språk  kallas  ”sector  supplement”  alltså 

indikatorer typiska för en specifik sektor t ex universitet. 

Hon  ville  se  indikatorer  för  utbildning,  forskning  och 

innovationer. 

8.5.5 Natural Artifice: Inducing Eco-Friendly 
Behavior - Mark Alfano  
Mark Alfano  från University of Notre Dame  talade om 

social  information  och  bevis  som mycket  bra  sätt  att 

påverka  till beteendeförändring. Exempelvis handdukar 

på hotell: informationslapp med följande text:  

”Återanvänd handduken” ‐ ger 20 % återanvändningsgrad 

"Hjälp dina kompisar att nå sitt åtagande" ‐ ger 45 % återanvändningsgrad 

"Hjälp alla i detta rum återanvända handdukar" ‐ ger 75 % återanvändningsgrad 

8.5.6 Predictive Analytics to Influence and Persuade Staff and Students - Eric Siegel 
Eric Siegel, marknadsförare från Prediction  Impact  Inc. talade om hur man förutser man studenters 

beteende  och  reklamkampanjer  som  kan  riktas  till  studenter.  För  att  fånga  studenters 

uppmärksamhet behövs något uppseendeväckande. 

8.5.7 Living buildings and a living campus - Jason McLennan 
Jason McLennan från  International Living Future  Institute rekommenderade att universitet som har 

en  tidsram på mer än åtta år  för återbetalningstid, enbart  ska bygga  ”living buildings”.   Detta var 

intressant utifrån möjligheterna att  implementera detta perspektiv  i GU:s byggpolicy och regler  för 

nybyggnationer.  

8.5.8 UniverCity: progressing sustainability at the community scale - Dale Mikkelsen  
Se punkt 7.3 för mer information om UniverCity. Vi besökte det 29/6. 

8.6 Lärdomar och erfarenheter från ISCN-konferensen 

 För GU  finns det ett behov av kompetensutveckling av de psykologiska aspekterna av HU. 

Hur  vi  formulerar  oss  i  vår  kommunikation,  framförallt  internt  påverkar  genomslaget  av 

åtgärder (inspiration från Mark Alfanos, föreläsning om miljö och psykologi) 

 De som deltar på  ISCN‐konferensen är generellt sett viktiga kontakter  för GU. Konferensen 

innebär att vi kan bibehålla tidigare kontakter men är också ett bra forum för att skapa nya 

kontakter. 

 Eugene  har  skapat  en  odling  på  campusområdet.  Maten  används  i  matlagning  inom 

universitetet. Ett syfte med detta är att utbilda studenter i odling och hur man kan använda 

skörden till matlagning. 
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9. California Higher Education Sustainability Conference 

9.1 Om konferens, program och deltagare 

California Higher Education Sustainability Conference (CHESC) anordnas årligen och sammanför alla 

universitet och högskolor  i Kalifornien. Årets  konferens  var den  elfte  i ordningen och hölls på UC 

Davis, mellan  San  Francisco  och  Sacramento.  Konferensen  belyser  goda  exempel  inom  praktiskt 

miljöarbete och integrering av HU i utbildningen från andra lärosäten. Konferensen pågick under två 

dagar och hade ett  tydligt  tvärvetenskapligt  tema, där varje  föreläsning och workshop behandlade 

minst  två  av  konferensens  följande  teman:  utbildning/läroplan,  forskning,  integrering  av  HU  i 

kärnverksamheten, klimat, social  rättvisa/jämställdhet,  transporter, vatten och mark, energi, gröna 

byggnader,  mat,  hälsa‐  och  sjukvård,  inköp  och  företagstjänster,  studenter  som  resurs  i 

hållbarhetsarbetet, avfall och källsortering samt 

lokal utveckling. 

9.2 Föreläsningar, workshops och 
studiebesök 

9.2.1 Greening of healthcare  

En  workshop  om  hållbarhetsarbetet  i 

vårdorganisationer.  Ämnen  som  behandlades 

var  bland  annat  vikten  av miljökrav  vid  inköp, 

att  jobba med  avfall  för  att  veta  vad man  kan 

förändra  i  inköpen,  att  involvera  personal, 

livscykelanalyser för att avgöra om det lönar sig 

att byta ut engångsmaterial mot artiklar som används om och om igen.  

9.2.2 Keynote speaker: Mitchell Thomashow, 9 elements of sustainability  

Mitchell  Thomashow  är  ordförande  för  Second  Nature  Presidential  Fellows  Program  som  stöttar 

ledningarna  för universitet och college med att  införa ett aktivt hållbarhetsarbete. Thomashow har 

tidigare varit rektor för Unity College i Maine där han införde hållbarhetsaspekter i all verksamhet på 

och  utanför  campus. Han  föreläste  om  de  nio  elementen  i HU.  En mycket  bra  talare  som  gärna 

kommer till Sverige om han blir inbjuden. 

9.2.3 Reducing GHG from transportation – plans, programs and projects  

Om Stanfords arbete med att minska klimatpåverkan från sina transporter, främst pendling och resor 

på  campusområdet.  Stanford har en  ”Transportation  sustainability plan” och en  ”Commute Club”, 

som  har  bidragit  till  att  bilpendlingen  har  minskat.  Eftersom  många  kör  bil  i  USA  fokuserar 

amerikanska universitet mycket på bilpendling. Stanford har installerat laddningsstationer för elbilar 

och delar ut en utmärkelse som ska bidra till rekrytering  till bilpoolen. Stanford har ett A4 med en 



28 

 

hållbarhetsmeny där man kan välja olika aktiviteter som man vill göra på campus. Det liknar GU:s idé 

om en aktivitetslista istället för en egen handlingsplan på fakultet och institution. 

9.2.4 Behavioural change interaction  

Om  hur  Stanford  och  UC  Davis  arbetar med  beteende  för  att minska  resursanvändningen  i  sina 

byggnader.  När man ska fatta små beslut om exempelvis hur varmt man egentligen behöver ha det 

på sitt kontor  tar ofta det emotionella beteendet över  från det  rationella. Ljussättning är en av de 

svåraste  faktorerna  att  arbeta  med  beteendemässigt.  Davis  har  gjort  en  undersökning  bland 

labbanvändare  för  att  ta  reda  på  de  egentliga  behoven  gällande  bekvämlighet,  effektivitet, 

temperatur och tillgänglighet. Det visade sig att 3°F +/‐ är godtagbart  i de allra flesta fall och det är 

godtagbart om temperaturen inomhus ökar på sommaren och sjunker på vintern. Alla nya studenter 

på Stanford får ett välkomstmail med information om hållbarhet som är avsänt från dekaner.  

9.2.5 Learning from Davis, a Model of Sustainable Transportation  

Istället för att campuspolisen delar ut böter på 200 dollar för cykelförseelser, erbjuds studenter att gå 

en  onlinekurs  om  cykelsäkerhet,  gör man  denna  inom  två  veckor,  så  slipper man  böter.  Ett  bra 

samarbete mellan universitetet och polisen  som gör att man  lär  studenter om cykelsäkerhet. Man 

har genomfört enkäter för att ta reda på hur studenter och personal pendlar till universitetet, för att 

sedan  utifrån  dessa  jobba  på  att  få  personal  och  studenter  att  resa miljövänligare.  Avgiften  för 

lokaltrafiken är  inbakad  i terminsavgiften, vilket gör att alla studenter har ett teminskort och därför 

inte behöver  känna  att de  lägger  extra pengar på månadskort.  Endast  studenter  kör bussarna på 

campus, och  ingenjörsstudenterna sköter servicen av bussarna. Bra extrajobb för studenter, och ett 

billigt sätt för universitetet att driva bussystemet på campus. 

9.2.6 Creating a culture of sustainability  

Om hur  Stanford, Berkeley och Cal Poly  går  tillväga  för  att  föra ut HU ut  i  verksamheten, utbilda 

personal och skapa ett nätverk av miljörepresentanter inom universitetet.  

9.2.7 Sustainable laboratories: New and old 

Laboratorier är 3‐8 ggr mer energikrävande än vanliga lokaler. Några åtgärder som man kan göra för 

att minska energianvändningen är att minska  luftutbytesomsättningen, minska dragskåpsstorleken 

och trycket, använda grenkontakter och ingen återuppvärmning. 

9.2.8 Reaching for STARS – Engaging students in sustainability assessment on campus 
to meet learning goals and advance institutional sustainability  

Sustainability Tracking, Assessment and Rating System (STARS) innebär frivillig egenkontroll som ger 

en  rating  gällande  för  tre  år  som  Platinum,  Gold,  Silver,  Bronze  eller  Unrated.  STARS  är  ett 

värderingsverktyg och inte en ranking, systemet är helt transparent, men man kan också välja att inte 

synliggöra sina resultat. 333 lärosäten är registrerade. De områden som utvärderas är: Education and 

Research, Operations, Planning, Administration and Engagement.  

9.2.9 Bike recycling – The perfect blend of transportation and recycling  

Varje år  lämnas det kvar ca 100 cyklar på UCLA campusområde. För att ta vara på dessa cyklar har 

UCLA startat ett återvinningsprojekt där dessa cyklar tas tillvara och auktioneras ut. UCLA arrangerar 
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också ett event där  cyklarna delas ut gratis  till 

studenter.  Även  workshops  har  anordnats  för 

att  studenterna  ska  lära  sig  att  laga  sina  egna 

cyklar. På många ställen har man satt upp små 

cykelreparationsstationer  med  pump  och  lite 

enklare verktyg.  

9.2.10 Healthy Interiors and Halogenated 
Flame Retardents In Healthcare  

Hur  viktigt  är  det  att  möbler  behandlas  med 

flamskyddsmedel?  Enligt  lag  måste  möbler  i 

offentliga  byggnader  fortfarande  behandlas, 

även om de flesta byggnader numera har både 

sprinklersystem  och  rökdetektorer.  Dessutom 

är  den  största  orsaken  till  brand  i  möbler 

rökning, men  risken  för  att  det  ska  inträffa  är 

inte  överhängande  då  rökning  är  förbjudet  i 

offentliga byggnader. 

 

Parkeringsplats för skateboard på Davis 

9.2.11 Integrating sustainable and alternative transportation into the campus fabric 

Stanford arbetar mycket att  få människor ut ur sina bilar eftersom bilpendlingen är stor  i USA. Då 

tittar  de  bland  annat  på  hur mycket  parkeringar  det  finns,  vilka  parkeringspolicys man  har,  hur 

mycket  dessa  kostar  och  hur man  kan  använda  intäkterna  från  parkeringarna  till  att  investera  i 

alternativa  transporter.  Stanford  har  svårt  att mäta  sina  CO2‐utsläpp  från  flygresor.  Idag  räknar 

Stanford t ex på sina utsläpp genom att titta på vad flygresorna har kostat de senaste två åren. 

9.3 Lärdomar och erfarenheter från CHESC – konferensen 

 Många pratade om att skapa en ”culture of sustainability” eller en hållbarhetskultur i sin 
organisation.  

  Vi ligger i framkant på många områden, delvis tack vare lagstiftning på europeisk och svensk 
nivå och vår certifiering som skapar självklara incitament. En reflektion är att detta kan leda 
till passivisering när det gäller att göra mer än man måste, kanske en anledning till att det 
ibland är svårt att skapa engagemang bland studenter och anställda. 

 Vi kan generellt bli mycket bättre på kommunikation: Paketering och story‐telling. Det gäller 
inte bara grafisk formgivning och webb utan även hur vi presenterar vårt arbete såväl 
formellt som informellt. Detta är inget vi kan lägga på en person som ska arbeta med 
kommunikation utan bör ständigt finnas med i vårt dagliga arbete.  

 Vi behöver bli bättre på att synliggöra såväl våra målsättningar och våra lösningar. Inte bara 
externt utan även internt! Exempelvis 20%‐målet för klimatstrategin är tydligt och kan 
kommuniceras bättre.  

 Klimatavtalet är ett projekt som kan utvecklas och användas betydligt bättre för att intern 
kommunikation och inspiration. 
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10. Sammanfattning 

10.1 Viktigaste lärdomarna 

Under  samtliga besök  var diskussionerna många  gånger  intensiva om hur hållbara universitet  kan 

definieras och vilka områden inom vår skiftande verksamhet som är mest angelägna att arbeta med. 

Efter  samtliga besök och  båda  konferenserna har  fyra  grupper  av  ämnen  tydligt  framkommit och 

lärdomarna  och  förslag  till  förbättringar/uppföljning  nedan  är  grupperade  enligt  dessa; 

campus(inklusive byggnader, transporter, energi), kommunikation, studenter och organisation. 

10.1.1 Campusområden, byggnader och ”levande laboratorier” 
Flera av de universitet som vi har besökt har fördel gentemot GU när det gäller campusområdet där 

de  är mer  självbestämmande  över  den  egna  fastigheten. Däremot  jobbar  flera  i motvind  när  det 

gäller energiförsörjning och avfallshantering, framförallt eftersom USA ligger långt efter Sverige inom 

de  områdena.  De  har  inte  lika  hög  andel  förnybar  el  och  inte  någon  värmeutvinning  ur 

avfallsförbränning. Fortfarande läggs mycket avfall på deponi.  

 
PSU  har  liknande  förutsättningar  som  GU,  det  är  ett  cityuniversitet  och  bara  fem  procent  av 
studenterna bor på campus men man satsar mycket mer på campusområdet. De har ett föredömligt 
samarbete med  staden.  PSU  lägger  även mycket  pengar  och  kraft  läggs  på  att  få  studenternas 
pendlande  till hållbara  lösningar  såsom nya  cykelfiler  i  staden,  cykelcenter  för  att uppmuntra och 
underlätta  cyklandet. Vid  flera universitet bedriver  studenterna egna ekologiska odlingar och man 
har en tydligt uttalad matfilosofi med utgångspunkt i hälsa och miljö. 

UBC har framgångsrikt arbetat med universitetet som ett ”levande  laboratorium”, ofta relaterat till 

byggnads‐ och energifrågor. Viktigt är också mätbara resultat och hur dessa kommuniceras. 

10.1.2 Kommunikation, presentation och paketering 
Genomgående  vid  besöken  har  vi  mötts  av  kunniga  och  engagerade  medarbetare  vid 

hållbarhetskontoren och de presentationer vi sett har varit professionella,  tydliga och snygga. UBC 

talar mycket om värdet av att framhålla att hållbarhetsarbete inte bara handlar om att minska skada 

utan istället tillföra värde. De har en tydlig och målmedveten strategi för sin kommunikation externt 

och internt. UBC har en egen kommunikationsavdelning för hållbarhet som också tagit fram fyra ord 

som ska vara vägledande  i allt hållbarhetsarbete och dessa ord trummas  igenom med tydlighet och 

alla,  forskare,  administrativ  och  teknisk  personal,  uppmanas  att  använda  dessa.  Budskapet  är  att 

hållbarhet inte ska vara ett särintresse utan ett huvudspår, man skapar en hållbarhetskultur. Flera av 

universiteteten  bedriver  sin  kommunikation  genom  de  flesta  sociala  medier  samt  har  egna 

nyhetsbrev. 

 

På  flera  av  de  besökta  universiteteten  arrangerar man  också  hållbarhetsturer  där  studenter  och 

besökare guidas runt på campus och där man framhåller vissa byggnader, cykelnav, gröna tak eller 

liknande. Ett tydligt sätt att ta emot besökare och samtidigt kommunicera sina hållbarhetslösningar. 

10.1.3 Studenter och utbildning 
De nordamerikanska universiteten är duktiga på att använda studenter  i hållbarhetsarbetet genom 

projekt  och  korta  anställningar.  De  anställda  studenterna  kan  vara  nyckeln  till  att  de 
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nordamerikanska  universiteten  når  ut  till  resten  av  studenterna  på  ett  effektivare  sätt  än  vad 

Miljöenheten lyckas med.  

Några av universiteten arbetar med att  integrera hållbarhet  i kurser och program och att engagera 

forskare  inom ämnet, andra arbetar enbart  tydligt operativt med energi,  transporter, mat osv. På 

UBC finns en imponerande stödorganisation (Teaching and Learning Office) för integrering av hållbar 

utveckling  i kurser och program. GU bör  identifiera auktoriteter  inom HU  som arbetar med att nå 

fram till lärarna och motivera dem till att vilja arbeta med att integrera HU i utbildningen.  

10.1.4 Organisation 
De flesta besökta universitet har få anställda på sin hållbarhetsavdelning, ofta färre än fem personer, 

men i gengäld har de hjälp av många studenter. Dessutom är personerna som arbetar med hållbarhet 

ofta uppdelade på  flera avdelningar och många har även andra arbetsuppgifter,  t ex  tekniker och 

administrativ personal. Vid några universitet fanns bra samarbete mellan hållbarhetsavdelningen och 

avdelning  för miljö, hälsa och  säkerhet, vid några  fanns knappt  samarbete alls. Detta känns något 

märkligt eftersom GU arbetat  länge med miljö‐ och hållbarhetsfrågor och sett vidden av samarbete 

mellan miljö och arbetsmiljö t ex.  

GU:s modell med miljörepresentanter på institutioner och miljösamordnare på fakulteter har vi inte 

sett  någonstans.  Överlag  verkar  nordamerikanska  universitet  inte  främst  ha  fokus  på  den  egna 

personalen utan på studenterna. En förklaring kan vara att de inte är miljöcertifierade och alltså inte 

drivs av kravet på den egna personalens kompetens inom miljöområdet.  

 

Många av de besökta universiteten har donationer som används som hävstång/motor  för att driva 

verksamhet. Där är en  förutsättning att universitetet  satsar  lika mycket  som  sedan kan användas  i 

diverse projekt. 

 

De större universiteten verkar ha ett hållbarhetsarbete som stöds av ledningen och som det refereras 

till  i årsrapporter och  liknande. Stanford har också en egen årlig rapport där hållbarhetsprojekt och 

åtgärder beskrivs. Vid SFU verkade hållbarhetsarbetet drivas av några  få engagerade medarbetare 

utan något tydligare mandat från universitetsledningen. 

10.2 Styrkor med GUs miljö och hållbarhetsarbete 

10.2.1 Campusområden, byggnader och ”levande laboratorier” 
 Vår tuffa avfalls‐ och kemikalielagstiftning är viktiga drivkrafter i vårt arbete och vi har bra 

kontroll på vår kemikaliehantering.   

 GU ligger långt i framkant i jämförelse med flera universitet vad gäller att mäta 

koldioxidutsläpp från transporter, i synnerhet från flygresor. 

 Vi samarbetar med Trafikkontoret i cykelkampanjer och liknande. 

 Vi har jämförelsevis hög andel förnybar energi 

 Hög kvalitet på energistatistiken jämfört med universitet med liknande förutsättningar (PSU) 

10.2.2 Kommunikation, presentation och paketering 
 Vi kan vara stolta över vår hållbarhetsredovisning. 
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 Vi har  arbetat upp bra  relationer med  våra  leverantörer med pålitliga  statistiska underlag 

från dem 

 Vi gör mycket som adderar värde och inte bara minskar miljöskadan ex: klimatseminarier. 

 Vi deltar i Global Week men borde följa upp veckan bättre, ta tag i trådar som genereras där. 

 Vi arrangerar bra program  för våra anställda men vi kan bredda mer och plocka  in externa 

talare från litet olika områden. 

10.2.3 Studenter och utbildning 
 Vi kan vara stolta över vår hållbarhetsmärkning av kurser. 

 Vi har många kurser och utbildningar som integrera HU. 

 Rektor har gett fakulteter ett tydligt uppdrag att integrera HU i utbildning. 

10.2.4 Organisation 
 Vi har en Miljöenhet. 

 Vi har blivit proffs på miljöledning. 

 Vi deltar aktivt i GU:s upphandlingar 

 Vi  har  haft  möjlighet  att  upparbeta  värdefulla  kontakter  med  deltagarna  på  ISCN‐

konferensen som  generellt sett är viktiga kontakter för GU. 
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Bilaga 1. 

Förslag till aktiviteter och områden för förbättring 

Campusområden/byggnader/”levande laboratorier” 
a) Utveckla samarbete med Göteborgs stad i likhet med PSU.  

b) Använda  konceptet  levande  laboratorier  utifrån  våra  förutsättningar.  Exempelvis  mer 

småskalighet och samverkan med fastighetsägare eller partnerföretag (Handels). T.ex. skulle 

praktikstudenter kunna ta fram business‐case på vindkraft/solceller och koppla till forskning 

på Handels och Chalmers.  

c) Utreda möjligheten att få tillgång till central mark för en mindre odling, som ett pilotprojekt 

att  söka medel  för.  Samverkansmöjlighet med Mat Hälsa Miljö och Natfak och Göteborgs 

stad. 

d) Bjuda  in någon att presentera  (via videolänk?) exempelvis ”Living Building Challenge” eller 

någon  från  UBC  som  kick‐off  för  hållbarhetsgruppen  för  byggnader.  Hur  vi  presenterar 

kostnader och NPV/ LCC kalkyler är mycket viktigt. 

e) Campus Sustainability Office vid Portland State University arbetar med fokusområden.   Kan 

GU ta efter detta eller är det likt vårt sätt att arbeta med miljöaspekter?  

f) GU bör göra en ny resvaneundersökning. Stanford, UC Davis och Berkley presenterade alltid 

väldigt  tydliga bakgrundssiffror gällande personal och  studenters  resmönster  som utgjorde 

underlag för deras arbete med att minska miljöpåverkan från resor. 

g) GU bör göra en  tabell över utvecklingen av våra koldioxidutsläpp  från  flyg, bilresor och ev 

andra resesätt sedan 2008‐2011 i en tabell för att tydligare visa på våra resultat genom åren. 

h) Undersöka huruvida det går att baka  in kollektivtrafikkostnad  i  t ex kåravgiften enligt  t.ex. 

Berkeleys modell.  För  att  det  ska  vara  lönsamt  bör man  undersöka  om  det  går  att  få  ett 

rabatterat pris på Västtrafik för studenter.  

i) Arbeta vidare med cykelparkeringsanalyser.  

j) Undersöka möjligheten  att  föra  in  en  funktion  i  vårt  onlinebokningssystem  för  resor  som 

talar om vilket resesätt som är mest koldioxidsnålt. 

k) Undersöka hur vi kan styra bilpendlingen genom att påverka tillgången på p‐platser vid GU 

och kanske snegla på hur UC gör genom att ha kontakt med Charlotte Strem som är ansvarig 

för hållbara resor och transporter på University of California Office of the President som har 

arbetat en del med detta. 

l) Sätta  en  etikett  på  de  kemikalier  som  skickas  till  destruktion,  för  att  kunna  spåra  var 

kemikalien kom ifrån, liknande UBC. Den som skickar kemikalien får en årlig sammanställning 

på hur mycket de destruerat. 

m) Kontakta  Jiffy Vermylen och be om att  få  se på Stanfords aktivitetslista  för att  se om den 

skulle kunna vara input till aktivitetslista för GU. 
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n) Genomföra en undersökning bland  labbpersonal på GU  för att visa om det  finns acceptans 

för att tillåta mer  temperaturfluktuationer  i  labb,  liknande UC Davis projekt?  I så  fall skulle 

man ha en sådan undersökning att hänvisa till när det ska fattas beslut om sådana åtgärder. 

o) Miljöenheten kan medverka vid GU:s nästa möbelupphandling för att påverka  innehållet av 

flamskyddsmedel i de möbler som vi upphandlar.  

p) Undersöka möjligheterna att skapa Sustainability walks/tours på GU (och ev. med Chalmers)? 

q) Följ upp hur Berkeley arbetar aktivt med klimatpåverkan genom CalCAP och Climate Action 

Plan. 

r) Följ upp Berkeleys strategi för att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser till 1990 års nivå 

till år 2014.  

s) Campus Recycling and Reuse Services på Berkeley, har ett mål med noll avfall till 2020, följ 

upp  detta mål. Hur  ska  de  åstadkomma  detta? Även  en  inspirationskälla  gällande  projekt 

inom avfallshantering, återanvändning av ensidigt kopieringspapper. 

t) Cykelkommitté  vid  Berkely  där  studenter  och  anställda  driver  arbetet.  Kolla  upp  hur  det 

fungerar. 

Kommunikation, presentation och paketering 
a) Vi måste  lära oss att skapa proffsigare presentationer och/eller bli bättre på att ta hjälp av 

GU:s kommunikatörer för sådana uppgifter.  

b) Utveckla användandet av  siffror och  statistik  i vår kommunikation på ett  lättbegripligt och 
pedagogiskt sätt.  

c) Kommunikationen mellan olika enheter behöver förbättras på GU. Miljöenheten behöver bli 
bättre på storytelling, d.v.s att nå ut med vad vi arbetar med och hur. På så sätt kan vi ”skapa 
en  hållbarhetskultur”  på  GU  (ett  uttryck  som  många,  bl  a  keynote  speaker  Mithell 
Tomashow, använde på Davis‐konferensen). 

d) Ta  till  oss  konceptet  med  Regenerative  Sustainability  som  John  Robinsson  från  UBC 
presenterade.  

e) Identifiera  nyckelbegrepp  och  nyckelmålgrupper  för  kommunikation  av  hållbarhet.  I  detta 
ingår dessutom  att  kommunicera målsättningar och  att  involvera  rätt målgrupp  (se UBC:s 
arbete för inspiration).  

f) Hitta styrkan i GU:s unika kultur och bygg vidare på den. 

g) “Make  sense  of  sustainability”  d.v.s  att  vara  transparent,  dela  information  och  synliggöra 
lösningarna. Kommer från Thomashow som var keynote speaker på konferensen i Davis. 

h) Alltid definiera syfte inför ett möte, projekt eller samarbete.  

i) Hitta  våra  egna  landmärken  som  är hållbara, d.v.s  vad  som  är  kärnan  i det  vi  gör,  vad  är 
viktigt? 

j) Bjuda  in  Mitchell  Thomashow,  keynote  speaker  på  Daviskonferensen,  till  att  hålla  en 
inspirationsföreläsning för den nya miljöorganisationen eller en workshop inom Global week 
och Hållbarhet. Han är intresserad av att komma till Sverige! 

k) Följ  upp  Global  Week  som  sker  varje  höst.  Form,  innehåll,  organisation  etc.  Kan  detta 

utveckla vår Hållbarhetsdag? 
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l) Berkeley  har  initierat  ett  ”green  office  certification”,  en  guide  för  att  anordna  ett  event 

hållbart och miljömässigt. Går det att utveckla på GU? 

m) När  Miljöenheten  arrangerar  utbildningar  för  personal  så  bör  t  ex  anställda  och 
miljörepresentanter bjudas in för att berätta hur de arbetar med hållbar utveckling inom sina 
ordinarie tjänster.  

n) Miljöenheten har ett behov av kompetensutveckling  inom psykologiska aspekter av hållbar 
utveckling.  Hur  vi  formulerar  oss  i  vår  kommunikation,  framförallt  internt,  påverkar 
genomslaget av åtgärder 

o) Miljöenheten bör arbeta mer i tydligt avgränsade projekt och med att presentera det på ett 

tydligt  sätt. Miljöenheten  bör  också  arbeta med  färre  projekt  åt  gången  och  tänka mer 

resultatinriktad, dvs avsluta ett projekt innan man påbörjar nästa. 

p) GU kan bli bättre på att  lyfta fram projekt som ett bra exempel på hur man kan  jobba med 

hållbarhetsfrågor i samverkan med det omgivande samhället.  

Studenter och utbildning 
a) Utveckla en stödorganisation för lärare gällande integrering av hållbarhet. 

b) Genom donationer till studentprojekt skulle GU utveckla praxis att satsa  lika mycket pengar 

som  donationen. Dessa  pengar  skulle  användas  till  satsningar  såsom HU‐professurer  eller 

forskarskolor  på  GMV.  (Kontakta  Scott  Shlaes,  Director  of  Development  for  Sustainability 

Initiatives, för vidare kontakt med Portland State University om detta.) 

c) Är det möjligt för GU att skapa en fond där studenter kan söka pengar för projekt (flera andra 

universitet har genomfört detta, t.ex UBC, Berkeley)? Vi skulle kunna skapa ett bibliotek med 

de studentprojekt som genomförts där vi även samlar  förslag på projekt. Dels så att andra 

intressenter kan involvera sig, dels för att ha startklart när tillfälle och finansiering dyker upp. 

d) Green  inititative  fund,  otroligt  intressant  projekt  med  studentengagemang.  Kontakta 

Kathrine Walsh, Berkeley för vidare information angående studentmedverkan.  

e) Bilda arbetsgrupp  för  integrering av hållbar utveckling  i utbildning. Något  för miljöenheten 

att initiera på GU tillsammans med GMV, studentavdelning andra? 

f) Att  anställa  studenter  kan  vara  nyckeln  till  att  nå  ut  till  resten  av  studenterna  på  ett 

effektivare  sätt  än  vad  vi  lyckas  med.  Studenter  har  kanske  lättare  att  nå  ut  till  andra 

studenter än vad anställda har? 

g) Vi på miljöenheten bör bli bättre på att använda studenter som vi antingen betalar eller ger 

kurspoäng för deras insatser. Betalning kan vi sköta själva. Kurspoäng kräver samverkan med 

lärare inom t ex SMIL och NMIL programmen.  

h) Califonia College of the Arts (CCA) kategoriserar kurser genom att titta på kursens lärandemål 

(learning outcomes), precis så som GU har tänkt göra när det gäller hållbarhetsmärkning av 

kurser.  

i) Nathan  Shedroff  är  en  nyckelperson  på  CCA  när  det  gäller  arbetet med  hållbarhetsfrågor 

eftersom  han  är  en  auktoritet  på  området  och  känd  som  en  kunnig  på  området.  Kan GU 

identifiera nyckelpersoner på fakulteter som kan påverka utformningen av utbildningen och 

som har inflytande på andra lärare? 
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j) Fortsätt kommunicera med Kshamta Hunter  på UBC om hållbarhetsmärkning, stödstrukturer 

för integrering av HU. Direkt överförbart till Handels satsning.  

k) Låta studenter vid GU göra en utvärdering om vilken STARS‐rating GU skulle få, i likhet med 

det projekt som genomförts på CSU East Bay (kontakt Michael Lee).  

l) GU kan använda/söka i STARS för att ta reda på vilka lärosäten som har höga poäng (= ligger 

långt framme) inom olika områden. 

m) Har GMV/HU2 något utvärderingsverktyg för hållbar utveckling i utbildningen?  

n) Undersök möjligheter att skapa samarbetsavtal mellan GU och Berkeley (och med alla andra 

universitet  som  vi  avser  att  samverka  med!)  på  strategisk  nivå  d.v.s  rektor  till  rektor. 

Miljöenheten kan initiera samarbetsavtal inom miljö/hållbarhet med andra universitet. Fokus 

t.ex. studentutbyte, projekt, praktik. 

o) Lära oss mer om hur studenterna driver på hållbarhetsarbetet. 

p) Sustainable City Year Program  liknar GU:s fallstudiekurs fast  i mycket större skala. Kan vara 

intressant för att utveckla fallstudiekursen. Följ upp genom att kolla hela presentationen. Hur 

det hela finansieras? Hur det engagerar studenter och lärare? Hur det administreras? Liknar 

också det Miljöbron gör fast då riktat till organisationer/företag (ej städer). Vi får presentera 

Miljöbrons arbete på kommande konferens. 

q) Miljöenheten borde arbeta mer mot anställda och studenter genom s k social påverkan och 

använda psykologi för att nå ut.(Idé från ISCN‐konferensen) 

Organisation 
a) Fundera  över  fördelar  och  nackdelar  med  att  dela Miljöenheten  i  två: Miljöledning  och 

hållbart  universitet?  Fokus  på  hållbarhet  istället  för miljö  ger möjligheter  till  ett  betydligt 

större perspektiv, bara miljö begränsar oss. 

b) Environmental Office på UBC börjar med miljörevisioner, något vi kan samverka kring? 

c) Enligt Lisa McNeilly har Berkeleys EH&S ett miljöledningssystem, ej certifierat. Marianne får 

följa upp detta. 

Annat internt miljöenheten 
a) Kolla  upp  the  Oberlin  project.  Nämner  Oberlin  Green  Arts  Districts  som  ett  bra  sätt  att 

konkretisera hållbarhet, kolla upp detta.   Detta är nyckeln till framgång. Vi måste tänka om 

och  räkna om på nytt  sätt. Hållbar utveckling ger ekonomiska  resultat. Oberlin project  tills 

idag intjänat ca 52 miljoner dollar.  

b) Mitchell Thomasshow visar ett full spektra av sustainability bestående av 9 dimensioner. Kan 

vi använda det för diskussion?  

c) Om universitetet  ingår  i  internationell ranking medför detta att man måste  följa vissa krav. 

Oklart vad detta faktiskt innebär. Följ upp detta! GU deltar inte i 2012 års ranking. 

d) Skulle vara  intressant att diskutera vidare hur ETA Zurich arbetar med sin GRI‐rapportering 

och  uppföljning.  Vi  bör  följa  deras  rapporteringsarbete  och  om  de  följer  arbetet  med 

revidering av GRI!  
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e) Beteendevetare och psykologer bör vi samarbeta med för att skaffa oss en bättre strategi för 
kommunikation av hållbarhetsarbetet. 

f) ISCN Sustainable Campus Excellence Award - Följ upp och kontakta alla ISCN Awards 
vinnande projekt och universitet.   
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Länkar 

Portland: 

greencampus@pdx.edu  

http://www.pdx.edu/planning‐sustainability/greencampus  

Länkar till Berkeley 

CalCAP: http://sustainability.berkeley.edu/calcap/ 

http://sustainability.berkeley.edu/pages/energy/overview.shtml 

Sustainability report http://sustainability.berkeley.edu/os/pages/reports/index.shtml 

Office of sustinablilty: http://sustainability.berkeley.edu/os/pages/gcerts/ 

Actions plans http://sustainability.berkeley.edu/pages/documents/overview.shtml 

Environment, Health and Safety department http://www.berkeley.edu/admin/health.shtml 

Campus recycling and refuse services http://www.ocf.berkeley.edu/~recycle/ 

Residential sustainability program http://housing.berkeley.edu/green‐rssp/program  

Events, Sustainablilty week: http://housing.berkeley.edu/green‐rssp/events.html  

Länkar till Berkeley 

 CalCAP: http://sustainability.berkeley.edu/calcap/ 

 http://sustainability.berkeley.edu/pages/energy/overview.shtml 

 Sustainability report http://sustainability.berkeley.edu/os/pages/reports/index.shtml 

 Office of sustinablilty: http://sustainability.berkeley.edu/os/pages/gcerts/ 

 Actions plans http://sustainability.berkeley.edu/pages/documents/overview.shtml 

 Environment, Health and Safety department http://www.berkeley.edu/admin/health.shtml 

 Campus recycling and refuse services http://www.ocf.berkeley.edu/~recycle/ 

 Residential sustainability program http://housing.berkeley.edu/green-rssp/program  

 Events, Sustainablilty week: http://housing.berkeley.edu/green-rssp/events.html  
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