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Redovisning av miljöledningsarbetet 2016 
Högskolan i Borås 
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
 

Del 1 Miljöledningssystemet 

1. Är myndigheten miljöcertifierad? 
Ja, endast ISO14001 

 
2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 
Hållbar utveckling präglar högskolans utbildning, forskning och verksamhetsstöd. 
Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är: 
 
- internationella styrdokument främst FN:s 17 hållbarhetsmål 
- nationella miljömål, främst generationsmålet och mål om begränsad 
klimatpåverkan  
- högskolelagen som betonar högskolors ansvar att verka för en "hälsosam och god 
miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa" (1 kap 5§).  
 
En central uppgift för högskolan är att bidra till att studenter under studietiden och i 
sina professioner medverkar i byggandet av ett framtida hållbart samhälle. I 
utbildningen aktualiserar därför lärare och studenter tillsammans komplexa och 
samhällsrelevanta frågeställningar och anlägger ett kritiskt-analytiskt 
förhållningssätt. Vidare utvecklas förmågan att identifiera målkonflikter och att 
reflektera utifrån etiska värdefrågor. 
 
Högskolans forskning kring hållbar utveckling prioriteras. Forskningen om hållbar 
utveckling präglas av problemställningar som fordrar en flervetenskaplig ansats, 
nytänkande och samverkan med det omgivande samhället. Genom att stödja 
gränsöverskridande samverkan främjas mångfalden av idéer och skilda perspektiv. 
Detta bidrar till ökad kvalitet i såväl utbildning som forskning. 
 
Högskolan är ett miljöcertifierat lärosäte och ska fortsätta att driva ett 
framgångsrikt systematiskt förbättringsarbete för att förebygga och minimera den 
samlade miljöbelastningen samt främja ett socialt ansvarstagande i den egna 
verksamheten och i relationen med externa aktörer, lokalt och globalt. Det 
systematiska arbetet ska innefatta hela verksamheten. Rektor och 
ledningsfunktioner har ett ansvar för att systematiskt följa upp och främja 
högskolans vision om en hållbar högskola, att relevanta mål uppnås, att aktuella 
lagar och krav inom området efterlevs samt att ISO 14001-standarden följs.  
 
Den ökade integrationen av hållbar utveckling i högskolans verksamhet ska ske 
utifrån ett helhetsperspektiv med beaktande av den sociala, ekonomiska och 



ekologiska dimensionen. En förutsättning för långsiktig framgång i 
hållbarhetsarbetet är att högskolans medarbetare och studenter aktivt bidrar till en 
fortsatt utveckling mot ett hållbart lärosäte. För att möjliggöra en sådan utveckling 
ska medarbetarna ges förutsättningar att arbeta på ett hållbart sätt. 

 
3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? 
Miljöutredningen uppdaterades 2015. 

 
4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt 
påverkan på miljön? 
Tjänsteresor, Energiförbrukning, Inköp/upphandling och avfall  

 
4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt 
påverkan på miljön? 
Forskning, utbildning, samverkan, socialt ansvarstagande  

 
5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 
betydande direkt påverkan på miljön? 
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 
Området klimatpåverkan omfattar Energianvändning och Koldioxidutsläpp 
 
Övergripande mål  
Högskolan ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom minskat utsläpp av 
koldioxid och minskad energianvändning  
 
Detaljerat mål 2014-2016 
- Högskolan ska minska mängden koldioxidutsläpp från tjänsteresor och 
energianvändning, totalt och per årsarbetskraft med 5 % jämfört med 2013 
- Högskolan ska minska energianvändningen per kvm med 4 % under målperioden 
 
RESURSANVÄNDNING 
Området resursanvändning omfattar inköp och upphandling samt användning och 
avfall. 
 
Övergripande mål 
Högskolan i Borås ska bidra till en mer hållbar resursanvändning utifrån ett 
livscykelperspektiv. 
 
Detaljerade mål 2014-2016 
- Högskolan ska öka andelen upphandlingar och inköp där såväl ekologiska som 
etiska, och sociala aspekter ska beaktas 
- Högskolan i Borås ska minska det brännbara avfallet med 7% under målperioden 
genom effektiv avfallshantering, återbruk och återvinning. 



- Högskolan i Borås ska minska pappersförbrukningen med 10% under perioden 
2015-2016, genom ökad digitalisering och ökad styrning av utskrifter. 

 
5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 
betydande indirekt påverkan på miljön? 
UTBILDNING 
Övergripande mål  
Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i utbildningen. Studenter 
som avslutar sina programutbildningar 2016 ska ha fått kunskap om och förmåga 
att problematisera kring hållbar utveckling. I utbildningen inkluderas grundnivå 
och avancerad nivå. 
 
Detaljerade mål 2014-2016 
Följande detaljerade mål ska vara uppfyllda vid utgången av år 2016: 
- Samtliga utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå ska innehålla minst 
en obligatorisk diplomerad kurs inom hållbar utveckling.  
- Antal utbildningsprogram som innehåller en högskolegemensam kurs /-moment i 
hållbar utveckling ska öka.  
- Studenternas självständiga arbeten ska i ökad omfattning belysa hållbar 
utveckling. Examensarbeten som har ett fokus på hållbar utveckling, och som 
bedöms vara av god kvalitet, ska uppmärksammas vid ett årligen återkommande 
högskolegemensamt högtidstillfälle.  
 
FORSKNING 
Övergripande mål 
Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i forskningen och i egna 
forskarutbildningar. 
Högskolans forskningsprogram ska explicitgöra förhållningssätt till hållbar 
utveckling och bidra till en kunskapsutveckling och ett högskolegemensamt 
förhållningssätt till hållbar utveckling 
 
Detaljerade mål 2014-2016 
- Omfattningen av publikationer som behandlar hållbar utveckling ska öka inom 
samtliga forskningsområden.  
- Högskolans egna forskarutbildningar ska vid 2016 års utgång innehålla ett 
högskolegemensamt moment, där doktoranderna relaterar sitt forskningsämne till 
hållbar utveckling.  
- Högskolegemensamma forskningsprogram ska innefatta hållbar utveckling. Vid 
2016 års utgång ska programmens olika sätt att belysa hållbar utveckling 
gemensamt ha vidareutvecklats i syfte att generera underlag för gemensamma 
frågeställningar 
 
SAMVERKAN  
Övergripande mål 
Högskolan ska i ökad omfattning samverka inom området hållbar utveckling såväl 
internt som med det omgivande samhället,  
 



Detaljerade mål 2014-2016  
- Högskolan ska i dialog med studentkåren organisera studentaktiviteter/- projekt, 
som syftar till att öka medvetenheten om och inspirera till ett hållbart agerande. 
- Aktiviteter vid högskolan som har ett fokus på hållbar utveckling ska i ökad 
utsträckning genomföras i samverkan med det omgivande samhället och 
samverkan internt. 
 
SOCIALT ANSVARSTAGANDE 
Övergripande mål 
Högskolan i Borås ska vara en förebild i strategier och handlingar avseende socialt 
ansvarstagande.  
 
Detaljerade mål 2014-2016 
- Vid 2016 års utgång ska området lika villkor vara integrerat i det systematiska 
hållbarhetsarbetet  
- Kunskapen bland högskolans personal och studenter om innebörden av socialt 
ansvarstagande ska öka 
 
Högskolans arbete med att påverka leverantörers miljöpåverkan (indirekt påverkan) 
framgår under direkt miljöpåverkan 

 
6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 
miljöpåverkan? 
- Installerat utrustning för mjukvaruledd videokonferens i 5 st större lärosalar (30-
100 platser). 
- Personalen har informerats om policy och riktlinjer för tjänsteresor och möten. 
- Utbildningar i användningen av Adobe Connect och andra verktyg för digital  
mötesteknik har genomförts. 
- Fortsatt installation av energieffektiv LED-belysning och närvarosensorer.  
- Förbättrat skyltning och belysning vid avfallsstationen i Balders garage för att 
minska mängden felplacerat avfall.  
- Översyn och inköp av nya mer användarvänliga avfallsmöbler, som from hösten 
2016 testas i ett försöksprojekt. 
- Minskat tryckproduktion av tidningen 1866, finns numer även som pdf-fil och 
webb-magasin. 
- Information till lärarna för att påverka ett ändrat beteende gällande att inte skriva 
ut åhörarkopior till studenter vid föreläsningar. 
- I samverkan med restaurangen har en  energikartläggning på befintlig köks-
/restaurangutrustning genomförts.   
- Ny policy för inköp och användning av IT-utrustning har tagits fram. 
- Rutin för hållbara inköp har uppdaterats gällande LCA-krav på leverantörer. 
- Miljökrav har ställts på leverantörer vid inköp och upphandlingar som genomförts 
under året (indirekt påverkan). 



 
6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för 
indirekt miljöpåverkan? 
UTBILDNING 
-Genomförande av nominerings- och bedömningsprocesser samt 
diplomeringshögtider avseende kurser, bästa examensarbeten och 
utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling (HU). 
- Utveckling av ett högskolegemensamt HU-moment som nu successivt integreras 
tidigt i programutbildningarna.  
- Påbörjat arbete med att utveckla ett högskolegemensamt flervetenskapligt HU-
moment i masterutbildningarna. 
- Målprocess för att ta fram nya mål för 2017-2019 med aktivt och engagerat 
deltagande från medarbetare, studenter och chefer . 
- Möte i Strategigruppen för hållbar högskola och intern högskolegemensam 
konferens där medarbetare och studenter fick tillfälle att diskutera det fortsatta 
strategiska arbetet kring  HU-arbetet allmänt och integrationen i utbildningen 
särskilt.  
- Dialog med FOU-nämndens ordförande kring ansvar och kvalitetssäkring 
gällande HU-integrationen. 
 
FORSKNING 
-Genomförande av forskningsprojekt inom HU inom samtliga forskningsområden. 
Ett exempel är Re:textile, vars ambition är att skapa strukturer för cirkulära flöden 
inom textilbranschen genom nya processer och affärsmöjligheter. 
-Högskolegemensam intern forskningsrapport på temat Re: (Re:cover, re:use mm) 
med bidrag från skilda  ämnesdiscipliner vid högskolan 
-Lovande forskningsprojekt inom HU-området har tilldelats finansieringsbidrag vid 
eventet Days of Knowledge 
 -Genomförande av konferensen Research on Sustainability, för andra året i rad. 
- Förslag på högskolegemensamt HU-moment i forskarutbildningarna framtaget av 
berörda studierektorer och presenterat för vicerektor för forskningen.  
-Hållbar utveckling som prioriterat område i högskolans inspel till regeringens 
forskningspolitiska proposition. Initiativ har även tagits till bildande av en 
samarbetsgrupp med professorer inom skilda ämnesdiscipliner med tydlig HU-
profil. 
 
SAMVERKAN 
-Fortsatt samverkan med externa aktörer i Innovationsplattform Borås (hållbar 
samhällsbyggnad), ett Vinnovafinansierat projekt. Hög grad av samverkan också 
inom andra forskningsprojekt, t ex inom resursåtervinning och hållbara/smarta 
textilier.  
- Genom Science Park Borås sker en nära samverkan mellan högskolan och externa 
samarbetspartners med koppling till bl.a. forskningsområdet 'Smart Textiles'.  
- Samverkansprojektet 'Konfektionsfabrik 4.0' som innebär att högskolan (Science 
Park Borås) i en nyskapad konfektionsfabrik i Borås ska tillvarata migrationens 
möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil 
sömnadsproduktion.   
-Aktivt samarbete med Borås stad, CSR Västsverige och dess företagsnätverk i 



Sjuhärad. Fortsatt samverkan inom Västra Götalandsregionen kring 
implementeringen av Agenda 2030. 
- Möte i högskolans innovationsråd då kontaktansvarig för Miljöbron medverkande 
gällande HU-samverkan mellan studenter och företag/kommun. 
- Det tvååriga projektet 'Studenter som klimatambassadörer' har avslutats och 
avrapporterats till Västra Götalandsregionen (inom ramen för klimatstrategin om 
en fossiloberoende region). Studentföreningen Hållbar Student har bildats som ett 
resultat av projektet och det finns nu ett mer omfattande och bestående 
engagemang bland studenterna. 
 
SOCIALT ANSVARSTAGANDE  
-Utredning kring socialt ansvarstagande som dokumenterats i HB:s rapportserie 
Vetenskap för profession: 'Inkluderande medborgarskap. Perspektiv på social 
hållbar samhällsutveckling' 
- Av högskolan initierat och genomfört seminarium, inklusive paneldebatt, på 
temat hållbar region. Syftet var att initiera ett samtal kring hur organisationer i 
regionen kan samverka för att gemensamt bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål 
och målet om ett fossiloberoende Västra Götaland uppnås.  
- Ökat fokus på jämställdhetsaspekten, såväl strategiskt som systematiskt 
 
Högskolans arbete med att påverka leverantörers miljöpåverkan (indirekt påverkan) 
framgår under direkt miljöpåverkan 

 
7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts 
Koldioxidutsläppet från tjänsteresor har under året minskat med 7,5% totalt och per 
årsarbetskraft. Över målperioden (2014-2016) har utsläppet minskat totalt och per 
årsarbetskraft med 14,8%. Detta innebär att målet om ett minskat koldioxidutsläpp 
med 5% för hela målperioden med god marginal är uppfyllt. Den största 
minskningen av koldioxidutsläppet under året är hänförlig till långa flygresor som 
minskat med 8,6 % medan bilresandet står för den största minskningen av utsläpp 
över målperioden med 26%. Utsläpp av koldioxid är den enskilt största 
påverkansposten när det gäller högskolans klimatpåverkan varför det är särskilt 
positivt att förbättringsarbetet har varit så pass framgångsrikt. Utredning av 
möjligheten till klimatkompensation finns med som aktivitet i aktuell 
handlingsplan. 
 
Den totala energiförbrukningen per m2 har ökat under året men över målperioden 
(2014-2016) minskat med 1,8% per m2. Detta innebär dock att målet att minska 
högskolans energiförbrukning med 4% under målperioden ej uppnåtts. 
 
Mängden brännbart avfall har under året minskat med 8 % och under målperioden 
med 12%, vilket innebär att målet om att minska det brännbara avfallet med 7% 
under målperioden är uppnått.  
Förändringen av pappersförbrukningen har enligt befintligt statistikunderlag inte 
kunnat mätas på ett tillfredsställande sätt. 
Högskolan köpte under 2015 in och installerade ett 'print-and-collect'-system för att 
minska mängden utskrifter. Målet sattes upp som en uppskattning av hur mycket 



pappersanvändningen skulle minska tack vare införandet av det nya systemet. 
Emellertid ger inte systemet någon jämförbar statistik med det gamla systemet som 
byggde på inköpt mängd papper. Under 2016 har man för första gången kunnat ta 
ut statistik för ett helår, varför mätningen av pappersförbrukningen och 
förändringen av denna kan analyseras först 2017.   
Andelen upphandlingar med miljökrav har ökat såväl under 2016 som under 
målperioden 2014-2016, vilket också ger en indirekt påverkan. 

 
7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 
UTBILDNING 
Flertalet av utbildningsmålen har uppnåtts. Arbetet med att integrera HU i 
utbildningen är nu väl förankrat i verksamheten. Ett ökat antal kurser och 
examensarbeten har bedömts uppfylla högt ställda krav på HU-integration. 
Bedömning och diplomering av HU-kurser ses som kvalitetsdrivande. Andelen 
utbildningsprogram med minst en diplomerad kurs uppgick till 55% vid årets slut, 
en betydande ökning jämfört med föregående år. Merparten av de grundläggande 
professionsutbildningarna har nu minst en diplomerad kurs. Under året har ett 
introduktionsmoment inom HU utvecklats och integreras nu inom tre 
utbildningsprogram.    
 
FORSKNING 
Det övergripande målet om en ökning av HU-integrationen i forskningen har 
uppnåtts. Forskning med en HU-profil utgör en betydande och fortsatt ökande 
andel av forskningsverksamheten.  Dock har antalet inrapporterade publikationer 
som ansetts vara inom HU, minskat något (från 30% till 27%) jämfört med 2015. 
Minskningen kan delvis förklaras av att årets frågor i publikationsdatabasen inte är 
helt jämförbara med 2015 års frågor. En annan förklaring är en över tiden striktare 
tolkning av vad som kan anses 'falla inom' hållbar utveckling, p g a ökade 
kunskaper om komplexiteten i HU som begrepp.  
Förslag på högskolegemensamt HU-moment, och plan för implementering i de 
olika forskningsprogrammen, har tagits fram i linje med uppsatt mål. 
Högskolans bidrag till Vetenskap och Allmänhets tävling (Forskar Grand Prix), en 
pedagogisk sammanfattning av ett forskningsprojekt gällande återvinning av zink 
och fosfor, vann första pris, för andra året i rad.                                                                     
 
SAMVERKAN 
De uppsatta målen för samverkan har uppnåtts. Högskolan har i ökad omfattning 
samverkat med externa aktörer inom HU, såväl inom olika forskningsprojekt, som i 
övrigt. Starten av Science Park Borås har lett till en tätare samverkan mellan 
Högskolan i Borås och externa samarbetspartners med koppling till bl.a. 
forskningsområdet 'Smart Textiles'. Satsningen på hållbar samhällsbyggnad ses 
som en framgångsrik modell för  gränsöverskridande samverkan med 
samhällsaktörer  och flervetenskaplighet i forskning och utbildning.  
Samverkan med samhällsaktörer visas också genom engagemang i regionala 
nätverksorganisationer, t ex CSR och VGR. Genom Miljöbron har studenterna 
genomfört projekt och uppsatser i samverkan med företag/organisationer, däribland 
HB. 



Studentföreningen Hållbar student har samverkat med högskolan gällande 
hållbarhetsarbetet på campus och med externa aktörer i olika aktiviteter, bl.a. 
anläggningen av en stadsodling. Föreningen, som är resultatet av den avslutade 
klimatöverenskommelsen som HB haft ledarskap för, har också genom att aktivt 
kommunicera och sprida kunskap om en klimatsmart livsstil bidragit till ett ökat 
studentengagemang.  
 
SOCIALT ANSVARSTAGANDE  
Målen inom området anses (i huvudsak) ha uppnåtts. Innebörden av socialt 
ansvarstagande har diskuterats i seminarier och har också dokumenterats i en 
rapport om perspektiv på social hållbar samhällsutveckling i rapportserien 
?Vetenskap för profession?. Högskolans ambition att vara en förebild i strategier 
och handlingar har kommit till uttryck dels i ett aktivt värdegrundsarbete och ett 
fokuserat jämställdhetsarbete i organisationen, dels i ett initiativ kring samverkan 
externt genom seminariet 'hållbar region'. Inom området lika villkor drivs ett 
systematiskt förbättringsarbete, i delar integrerat i miljöledningssystemet. 
 
Högskolans arbete med att påverka leverantörers miljöpåverkan (indirekt påverkan) 
framgår under direkt miljöpåverkan. 

 
8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den 
kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? 
-I introduktionsutbildningen av nyanställd personal ingår ett moment om det 
systematiska hållbarhetsarbetet, inklusive lika villkor,  och i den 
högskolepedagogiska grundutbildningen ges ett seminarium kring lärande för 
hållbar utveckling. 
- En ny högskolepedagogisk kurs om lärande och undervisning för hållbar 
utveckling på avancerad nivå har utvecklats och genomförs nu för första gången 
som fördjupad kompetensutveckling inom området. Lärare från olika 
ämnesdiscipliner deltar och ett av målet med kursen är att ta fram en 
flervetenskaplig HU-kurs på avancerad nivå som kan integreras i studenternas 
utbildningsprogram.  
-Högskolegemensam föreläsning, inklusive diskussion, i ?Lärande för hållbar 
utveckling? av gästprofessor Arjen Wals. Föreläsningen filminspelades att kunna 
användas i fortbildning av lärare och i utbildningen.                                                                                               
-Högskolegemensamt hållbarhetsseminarium, där resultat och rekommendationer 
från den interna utvärderingen av högskolans hållbarhetsarbete presenterades och 
diskuterade inför det fortsatta utvecklingsarbetet i riktning mot att bli en hållbar  
högskola. 
- Den interna forskningskonferensen 'Research on Sustainability', där aktuella 
forskningsprojekt inom HU vid HB presenterades och diskuterades.  
- Seminariet Hållbar region, med inledande föreläsningar om Agenda 2030 och hur 
olika organisationer, inklusive HB, kan förhålla sig till och samverka kring FN:s 
nya globala mål inom hållbar utveckling. Representanter från näringsliv och 
offentlig verksamhet ingick i panelen.  
- Personalen har deltagit i återkommande högskolegemensamma föreläsningar  och 
informationstillfällen inom hållbarhetsområdet, t ex om högskolans värdegrund och 



jämställdhet, 
- Utbildning/information gällande policy och riktlinjer för tjänsteresor och möten  
- Utbildningar i användande i Adobe Connect och andra verktyg för digital 
mötesteknik 
- Information/utbildningar på akademinivå 

 
9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att 
minska sin energianvändning? 
Informationsteknik har använts i arbetet med att styra ventilationen, (fläkt och 
kyla).  Belysningen är tids- eller närvarostyrd i allmänna utrymmen, som korridorer 
och trapphus. Personaldatorerna är styrda, så att de stängs av på kvällstid efter 
utloggning. 

 
10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte 
att minska antalet tjänsteresor? 
Högskolan har under året installerat utrustning i 8 lärosalar för mjukvarubaserad 
videokonferens. 



Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter 
Antal årsarbetskrafter: 582 
Antal kvadratmeter lokalyta: 54 252 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat per 
fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil (1.3) samt 
antal resor 

 

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter 

Antal 
resor KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. 

a) Flygresor under 50 mil 1329 35 390 61 38 484 66 

b) Bilresor 2984 38 190 66 36 043 62 

c) Tågresor 2346 1,40 0,002 1,56 0,003 

d) Bussresor 0 930 1,60 0 0,00 

e) Maskiner och övriga 
fordon  

 
0 0 0 0 

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid 
1.1 a-e 

 

74 511 128 74 529 128 

1.3 Flygresor över 50 mil 615 237 102 407 259 282 446 

 
1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 
eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 
planerar att åtgärda dessa) 
De minskade koldioxidutsläppen från flygresor kan, åtminstone delvis, kopplas till 
högskolans policy och riktlinjer för tjänsteresor och möten, som är väl förankrade i 
verksamheten, samt en systematisk uppföljning i ledningsgruppen.  
 
Bilresandet har ökat något under året men under målperioden minskat kraftigt. 

Antal flygresor baseras på ett underlag som inte specificerar genomförda resor i sin 
helhet. Underlaget presenterar alla delar av en resa separat varför det är svårt att 
tolka vilka specifika mellanlandningar som hör ihop med varandra. Inför nästa års 
inrapportering ska statistik gällande antal resor specificeras tydligare gentemot 
resebyrån.  
 
Mängd koldioxidutsläpp från bussresor baseras på en beräkning av kostnaden för 
regionkort för buss och tåg som finns tillgängliga för all personal. 
 
Möjliga förklaringar till det ökade bilresandet kan vara att riktlinjer gällande att 
använda hyrbil istället för egen bil i tjänsten tydligare kommunicerats. 
Antal flygresor baseras på ett underlag som inte skiljer på korta flygresor, som 
ingår i längre flygresor med mellanlandning, och korta separata flygresor 



Inför nästa års inrapportering ska statistik specifik specificeras tydligare med stöd 
av högskolans anlitade resebyrå. 

 
1.5 Hur uppgifterna är framtagna? 
Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Leverantörsuppgifter gäller statistik för mängd koldioxidutsläpp från flygresor 
Uppskattningen avser de tåg- och bussresor som gjorts inom regionen med 
regionkort. 

Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på 
annat sätt, nämligen 

Uppskattningen avser de tåg- och bussresor som gjorts inom regionen med ett 
regionskort. 

 



2. Energianvändning 

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årarbetskraft och per 
kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på 

 kWh totalt 

2016 2015 2014 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

2 734 368 2 720 182 2 639 161 

Fastighetsel 1 236 091 1 198 343 1 241 705 

Värme 3 104 999 2 753 489 2 970 316 

Kyla 728 129 700 199 911 760 

Totalt 7 803 587 7 372 213 7 762 942 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

4 698 4 682 4 598 50 50 49 

Fastighetsel 2 124 2 063 2 163 23 22 23 

Värme 5 335 4 739 5 175 57 51 55 

Kyla 1 251 1 205 1 588 13 13 17 

Totalt 13 408 12 689 13 524 144 137 144 

 
Eventuell energianvändning utanför lokaler 

 kWh totalt 

2016 2015 2014 

Energi 0 0 0 

 

 

 
2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad 
Värmeförbrukningen är delvis normalårskorrigerad. 

 
2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 

 2016 2015 2014 

Verksamhetsel 100 % 100 % 100 % 

Fastighetsel 100 % 100 % 100 % 

Värme 100 % 97 % 97 % 

Kyla 100 % 97 % 97 % 

Utanför lokaler 0 % 0 % 0 % 

Totalt 100 % 99 % 98 % 



2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens 
elavtal? 

Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal. 

 
2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med 
myndighetens fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som har 
genomförts) 

  

Energisnålare belysning installeras löpande. 
Ständigt pågående justering efter behov har förbättrats ytterligare, t ex genom att 
stänga ner delar av fastigheten när dessa inte används. 

 
2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 
eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 
planerar att åtgärda dessa)) 

Av fastighetsägare angivna orsaker till ökning av fastighets- och verksamhetsel är 
förändringar i drift av ett flertal luftaggregat i Akademiska hus lokaler. Utöver 
detta har två nya aggregat installerats, vilket kan förklara ökningen.  Viss ökning 
av energiförbrukningen kan även härledas till uppvärmning av gångbron mellan två 
av fastigheterna. Den markant största delen av ökningen kommer ifrån 
värmeförbrukningen i den andra fastighetsägarens lokaler. Analysen av den 
varierande värmeförbrukningen försvåras eftersom hyresvärden valt att ej 
klimatkorrigera statistiken. Fastigheten som togs i bruk under 2013 har först under 
2016 haft full beläggning gällande använd yta, varför detta blir ett referensår för 
fortsatt arbete. Aktiviteter för att förbättra samverkan kring energieffektivisering 
med denna fastighetsägare har påbörjats. 

Energiförbrukningen i två av de fastigheter som högskolan hyr ligger långt under 
genomsnittet i jämförelse med andra byggnader med motsvarande verksamhet, 
vilket gör mätvärdena känsligare för förändringar. Det börjar bli allt svårare att 
hitta mer energieffektiva åtgärder i fastighetsdriften och därmed ännu viktigare än 
tidigare att högskolan och fastighetsägaren intensifierar samarbetet för att kunna 
bibehålla redan låga energital och tillsammans hitta åtgärder så att vi kan komma 
ännu lägre ner i förbrukning. 

 
2.7 Hur är uppgifterna  framtagna? 
Leverantörsuppgifter 

 



3. Miljökrav i upphandling 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet 
upphandlingar och avrop 

 Antal st 

2016 2015 2014 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

8 7 2 

Upphandlingar och avrop totalt 12 16 7 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

67 % 44 % 29 % 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning 
(2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster 
och byggnader har ställts 
Inga sådana upphandlingar har genomförts 

Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av 
energieffektiva varor, tjänster och byggnader inte har ställts vid 
upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det: 
Annat: 

Inga sådana upphandlingar har genomförts 

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller 
inköp av byggnader? (vid nej ange skälen för det) 
 

Nej 

Har inte tecknat nytt hyresavtal eller köpt byggnad sedan förordning (2014:480) 
om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader 
infördes 

 

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med 
miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år 

 Värde kr 

2016 2015 2014 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

11 471 820 12 500 000 1 240 000 

Upphandlingar och avrop totalt 13 186 000 16 680 000 4 740 000 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

87 % 75 % 26 % 



 
3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 
eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 
planerar att åtgärda dessa) 
Under 2016 hade många av upphandlingarna en sådan karaktär att miljökrav var 
möjligt att ställa. Detta kan variera från år till år och vad som upphandlas just det 
året. 

Tidigare har Högskolan endast redovisat miljökrav i genomförda förenklade och 
öppna upphandlingar. From 2015 redovisas även direktupphandlingar över 100 000 
kr samt avrop från statliga ramavtal har antalet redovisade inköp ökat. 
 
Det finn en osäkerhet om alla inköp fångas upp.  
Införande av ett E-handelssystem pågår och när detta är i full drift är 
förhoppningen att högskolans alla inköp skall kunna överblickas. 

 
3.6 Hur är uppgifterna  framtagna? 
Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Genomgång av upphandlingar/direktupphandlingar/avrop under året 

 



4. Frivilliga frågor 

Frågor om policy 

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (om ja ange 
vilka områden som tas upp i dokumentet) 
Ja 

Energianvändning för IT, IT-användning för resfria möten, Miljöhänsyn vid 
anskaffning av IT 

Frågor om IT-anskaffning 

4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-
anskaffningar per år (anges i procent och värde). 

 2016 2015 2014 

Andel (%) 100 % 100 % 100 % 

Värde (Skr) 4 795 398 Skr 2 864 652 Skr 2 360 419 Skr 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
Eget uppföljningssystem, Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Siffran innefattar alla anskaffningar över 5000 kr och kan även innefatta 
mobiltelefoner 

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar ? 
Energiförbrukning 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Högskolan i Borås avropar från Statliga ramavtal samt från centralt upphandlade 
avtal via Göteborgs Universitet. I dessa upphandlingar har miljökrav ställts. All IT-
utrustning som införskaffades 2016 höll samma nivå eller bättre än Energy Star. 

Frågor om energianvändning 

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft 
uppdelat på 

 

kWh kWh/årsarbetskraft 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

PC-arbetsplats 0 289 241 321 631 0 498 560 

Skrivare 10 633 10 280 13 387 18 18 23 

Servrar och Serverrum 143 237 175 000 210 240 246 301 366 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
Eget uppföljningssystem 



 

Frågor om resfria möten 

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Resfria möten 690 841 929 1 1 2 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
Leverantörsuppgifter 

 

Frågor om förklaring till resultatet 

4.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, 
eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten 
planerar att åtgärda dessa) 
Antalet nystartade resfria möten har minskat under året men siffran är knappast 
representativ för användningen av distansteknik. På supportsidan ser man att 
behovet av support gällande såväl adobe connect som andra alternativ för 
distansteknik har ökat under andra halvåret, varför det finns svårigheter i att dra 
slutsatser från redovisad minskning. Se också 4.6 b. 

Det är vanligt förekommande att man startar ett mötesrum för att använda det vid 
återkommande möten i specifika projekt/nätverk mm. Adobe connect används även 
som verktyg för att hålla i distansundervisning och handledning med studenter. 
Dessa former av användning framgår dock ej av underlaget utan kräver någon form 
av kvalitativ undersökning. Det framgår ej heller i vilken omfattning personal 
deltagit i möten som initierats vid andra myndigheter. 

Frågor om energi  

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, 
innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, som 
utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete? 
Ja 

4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh) 
Ja 

En av högskolans fastighetsägare producerar solenergi: 2016: 93719 kWh 

Solenergi 

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? 
Delvis 

En av byggnaderna är GreenBuildingcertifierad 



Frågor om avrop 

4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna miljökrav, 
där så har varit möjligt? 
Nej 
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