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Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 
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? 
Policy för hållbar utveckling   
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? 
Campus: Tjänsteresor, Energiförbrukning, Inköp/upphandling och avfall  

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

 
5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 
betydande direkt påverkan på miljön? 
CAMPUS 
Mål 2017-2019 
Klimatpåverkan och energi 
1. Högskolan har minskat koldioxidutsläppet från tjänsteresor med minst 10 % per 
årsarbetskraft. 
2. Användningen av distansteknik som alternativ till såväl möten som 
utbildningstillfällen har ökat. 
3. Högskolan har minskat den totala energianvändningen med minst 7 %. 
Upphandling 
4. Högskolan ställer hållbarhetskrav, utifrån ett livscykelperspektiv, på all 
upphandling och direktupphandling som sker i egen regi.  
 
Återanvändning och återvinning 
5. Högskolan i Borås har minskat det totala avfallet med minst 5 % och det 
brännbara avfallet med minst 10 % genom att     
-undvika att avfall uppkommer,  
-ha en effektiv och verksamhetsanpassad källsortering av högskolans avfall och 
-återanvända avfallet och ställa krav på leverantörer vid upphandling och inköp 
samt upprätta och tillämpa rutiner för återanvändning och återvinning, med fokus 
på möbler och IT. 
6. Högskolan i Borås har minskat pappersförbrukningen med 15 %, genom ökad 
digitalisering och ökad styrning av utskrifter.  
7. Förekomsten av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan har minskat, 
och där så har varit möjligt, ersatts med mindre miljöbelastande produkter. 

 
5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 
betydande indirekt påverkan på miljön? 
UTBILDNING 
Mål 2017-2019 



Följande mål ska vara uppfyllda vid utgången av år 2019: 
 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
1. Samtliga utbildningsprogram innehåller ett introduktionsmoment i hållbar 
utveckling i syfte att ge studenterna en grund för fördjupning och breddning inom 
hållbar utveckling i relation till ämne och profession.  
2. Samtliga utbildningsprogram med antagning hösten 2016 eller senare innehåller 
minst en obligatorisk kurs som är hållbarhetsdiplomerad.   
3. En fördjupad behandling av hållbar utveckling, i relation till ämne och 
professionsinriktning, sker i samtliga utbildningar på avancerad nivå. För att främja 
en sådan utveckling integreras ett moment som speglar olika ämnesperspektiv på 
hållbar utveckling i högskolans masterutbildningar. 
4. Studenternas problemställningar i självständiga arbeten belyser i ökad 
utsträckning ämnet i relation till hållbar utveckling.  
5. Utbildningsplaner för samtliga programutbildningar innehåller examensmål 
och/eller lokala utbildningsmål med relevans för hållbar utveckling.  
6. Andelen lärare som genomgått utbildning i lärande för hållbar utveckling har 
ökat. 
 
Forskarutbildning 
7. Högskolans forskarutbildningar innehåller ett utbildningsmoment, där 
doktoranderna relaterar sitt forskningsämne till hållbar utveckling. 
 
FORSKNING 
Mål 2017-2019  
Följande mål ska vara uppfyllda vid utgången av år 2019: 
1. Omfattningen av publikationer som behandlar hållbar utveckling respektive 
bidrar till att lösa samhällsutmaningar kopplade till hållbar utveckling har ökat 
inom samtliga forskningsområden.  
2. Högskolan i Borås har medverkat i fem ansökningar till Horizon 2020, eller 
motsvarande, gällande flervetenskaplig forskning med relevans för hållbar 
utveckling. Högskolan har varit huvudansvarig för en av ansökningarna. 
3. Högskolan har genomfört årliga forskningskonferenser på temat hållbar 
utveckling med representation från högskolans forskningsområden.  
 
SAMVERKAN 
Mål 2017-2019  
Följande mål ska vara uppfyllda vid utgången av år 2019: 
1. Näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet involveras i högre utsträckning i, 
av högskolan anordnade, konferenser, seminarier, workshops och projekt med 
relevans för hållbar utveckling.                                       
2. Högskolans aktiva deltagande i regionala, nationella och internationella 
nätverk/organisationer inom hållbar utveckling har ökat.  
3. Högskolan främjar studenternas medverkan i samverkansaktiviteter (i enlighet 
med mål 1 under samverkan ovan). 



 
6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 
miljöpåverkan? 
CAMPUS 
För att underhålla och upprätthålla det systematiska miljöledningsarbetet har 
mycket resurser gått till arbetet med att uppgradera högskolans 
miljöledningssystem utifrån de utökade krav som ställts i den omarbetade 
versionen av ISO 14001. 
Ledningen och verksamhetsstödet har också fortsatt aktivt verkat för ett hållbart 
campus, såväl vad gäller en minskning av den direkta miljöpåverkan som 
värdegrundsarbete och jämställdhet bland medarbetare och studenter. Här har 
också studenter varit ett stöd bland annat genom studentföreningen Hållbar student. 
 
I enlighet med fastställda handlingsplaner har följande åtgärder genomförts under 
2017 
-Fortsatt installation av energieffektiv belysning och kravställande på 
energieffektiv utrustning vid upphandling och inköp.  
- I samverkan med fastighetsägare har solcellspaneler installerat på en av 
byggnaderna.   
- Genomförande av föreläsningar på temat hållbar student med fokus på 
studiemiljön. 
- Implementering av system för ökad digitalisering inom resultatrapportering. 
- Förtydligande av lokala riktlinjer för tjänsteresor. 
- Upphandling av lokalvård där miljökrav ställts ur ett livscykelperspektiv. 
- Fortsatt installation av utrustning gällande mjukvarubaserad videokonferens i 
lärosalar och konferensrum. 

 
6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för 
indirekt miljöpåverkan? 
Åtgärder i enlighet med fastställda handlingsplaner och planerade aktiviteter inom 
hållbar utveckling (HU): 
 
UTBILDNING 
- Genomförande av nominerings- och bedömningsprocesser samt 
diplomeringshögtider avseende kurser, bästa examensarbeten och 
utvecklingsprojekt inom HU. 
- Planer har tagits fram på akademinivå gällande utbildningsprogram som idag 
saknar diplomerade kurser. 
- Arbetsmöten i bedömargruppen och dialogmöten med kurs- och 
utbildningsansvariga gällande bedömningskriterier och högskolegemensamt 
utbildningsmoment i HU. 
- Pilotprojekt och implementering av högskolegemensamt grundläggande HU-
moment i utbildningsprogram. 
- Förslag på högskolegemensamt flervetenskapligt HU-moment i alla 
masterutbildningar har tagits fram och förankrats i Strategigruppen för hållbar 
högskola 
- Utveckling av ett högskolegemensamt HU-moment i högskolans 



forskarutbildningar, för implementering under 2018. 
- Utvärdering och vidareutveckling av högskolepedagogisk HU-kurs i Lärande för 
HU (avancerad nivå). 
- Dialogmöte mellan HU-samordnare centralt och ansvariga för högskolans 
publikationsdatabas gällande vidareutveckling av sökprocesser för att bättre 
identifiera HU-integration i examensarbeten. 
- Förtydliganden av centrala riktlinjer för utbildningsplaner och påbörjad översyn 
och revidering av examensmål i utbildningsplaner gällande främjande av HU på 
akademinivå. 
 
FORSKNING 
Högskolan i Borås har under året aktivt förhållit sig till de stora 
samhällsutmaningar som Agenda 2030 vill möta, vilket lett till strategiska 
prioriteringar och åtgärder inom forskningsverksamheten. 
- Årets tema för det återkommande forskningsseminariet Research on 
Sustainability (ROS) var Global Challenges for Sustainable Professions. 
- Vidareutveckling av sökprocesser för att bättre identifiera HU-integration i 
forskningen. 
- Genomförande av forskningsprojekt, med relevans för HU, inom samtliga 
forskningsprofiler bl a. inom det internationellt stora området resursåtervinning.  
- Dialog mellan rektor och nämndordföranden och dialog i professorskollegiet 
gällande prioritering av och samverkan kring HU-forskning och gemensamma 
projekt. 
- Beslut om att utse forskargruppledare i akademierna bl.a. i syfte att öka antalet 
forskningsansökningar till Horizon 2020 gällande flervetenskapliga HU-projekt. 
Grants and Innovation Office stödjer ansökningsförfarandet. 
- Lovande forskningsprojekt inom HU har tilldelats finansieringsbidrag vid det 
årliga eventet Days of Knowledge. 
 
SAMVERKAN 
- Merparten av under året genomförda konferenser och seminarier har varit öppna 
för externt deltagande och studentaktiva. 
- Aktiv samverkan med olika aktörer gällande implementeringen av Agenda 2030, 
såväl inom Västra Götalandsregionen som nationellt i konferenser och 
arbetsgrupper. 
- Genomförande av seminarium på temat hållbar region. Externa aktörer, personal 
och studenter deltog i samtal om hur organisationer kan bidra till att globala 
hållbarhetsmål och målet om en fossiloberoende region uppnås. 
- En kartläggning av nationella och internationella nätverk/organisationer med 
syftet att öka högskolans engagemang har initierats, så också en studie av HU-
integrationen i europeiska universitet med tydlig HU-profil. 
- Fortsatt samverkan med externa aktörer i Innovationsplattform Borås (hållbar 
samhällsbyggnad). 
- Genom Science Park har en tät samverkan mellan högskolan och näringsliv/olika 
samhällsaktörer skett i olika projekt bl.a. inom forskningsområdet 'Smart Textiles' 
och i samverkansprojektet 'Konfektionsfabrik 4.0'. 
- Textilhögskolan genomförde, i samarrangemang med Sustainable Apparel 
Coalition, och med deltagande från akademi, näringsliv och studenter, en konferens 



på temat transparens i textil- och modebranschen och dess betydelse för att undvika 
korruption. 
- Samarbete inom HU med Borås stad, CSR:s företagsnätverk i Sjuhärad, andra 
lärosäten och Miljöbron, såväl på organisationsnivå som i studentsamverkan. 

 
7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts 
Samtliga uppsatta mål har under året uppfyllts med god marginal.  
 
Den totala energiförbrukningen, såväl som energiförbrukningen per kvadratmeter 
har minskat under året. Om resultatet från 2016 räknas om enligt ny 
beräkningsmodell motsvarar det en årsförbrukning på 118 kWh/ kvm. Vilket 
jämfört med årets förbrukning på 115 kWh/kvm innebär en minskning på 2,5%, i 
linje med uppsatta mål. 
 
Gällande tjänsteresor är utvecklingen fortsatt mycket positiv med en kraftig 
minskning av det totala koldioxidutsläppet från långa respektive korta flygresor 
och resande med bil, medan utsläppet från resor med tåg och buss, som utgör en 
mycket marginell andel av det totala utsläppet, ökat. 
 
Även inom övriga områden av campus hållbarhetsarbete syns en positiv utveckling 
där bland annat mängden brännbart avfall och mängden förbrukat papper har 
minskat. Ökade externa krav på hur miljöaspekter ska beaktas ur ett 
livscykelperspektiv vid upphandling, har bidragit till en kunskapsutveckling inom 
området och har konkretiserats i högskolans mest omfattande upphandling under 
året (lokalvård). 

 
7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 
Måluppfyllelsen 2017 har varit mycket god. Den mäts med stöd av  dels 
kvantitativa resultatmått, dels en kvalitativ uppföljning. En ökad integration av HU 
har skett inom alla indirekta målområden och utvecklingen följer de högt uppsatta 
målen för treårsperioden. Detta bekräftas av externrevisorernas positiva utlåtanden 
gällande måluppfyllelsen och förankringen i verksamheten, med ökad medvetenhet 
samt stort och ökat engagemang hos medarbetare och studentgrupper. Genomförd 
studentundersökning visar också ett ökat inslag av HU i utbildningen. 
 
UTBILDNING 
- Antalet utbildningsprogram som har en diplomerad HU-kurs har ökat från 55% 
till drygt 70%.   
- Ett högskolegemensamt HU-moment har integrerats i fyra 
grundutbildningsprogram.   
- Antalet lärare som gått pedagogisk utbildning i lärande för hållbar utveckling har 
ökat. 
- Antalet examensarbeten med ett integrerat HU-perspektiv, mätt genom en 
sökordsprocess, har ökat och bedömargruppen har noterat en ökad grad av 
reflektion i relation till ämne i nominerade HU-uppsatser.  
- HU-integrationen i samtliga lärarutbildningsprogram stärks successivt med stöd 



av ett lärarprojekt som under hösten tilldelades ett stipendium. 
Nämnas kan också att resultatet av Universitetskanslerämbetets tematiska HU-
utvärdering visade att Högskolan i Borås kommit långt gällande integrationen av 
HU i utbildningen, och också har en ändamålsenlig organisation för att stödja ett 
systematiskt förbättringsarbete inom området. 
 
FORSKNING 
-Inom högskolans prioriterade forskningsområden är hållbar utveckling en 
avgörande referensram. Helhet och flervetenskaplighet i syfte att belysa komplexa 
samhällsutmaningar har fokuserats och forskning med relevans för hållbar 
utveckling har ökat i omfattning  
 
-Antal publikationer som anges ha relevans för en hållbar samhällsutveckling har 
ökat och HU som begrepp i nyckelord, rubrik eller abstracts har ökat från 27% till 
32%.  
- Antal ansökningar till Horizon 2020 med flervetenskaplig HU-ansats har ökat 
markant och översteg måltalet för hela treårsperioden. Flera ansökningar har också 
beviljats medel under året bl.a. det  flervetenskapliga forskningsprojektet Suitceyes 
som leds av forskare i biblioteks- och informationsvetenskap men också involverar 
forskare från Smart Textiles. Ytterligare ett projekt som beviljats EU-medel är 
Fashion Big Data Business Model med syfte att bidra till textilindustrins  
konkurrenskraft och förmåga att producera hållbart värde. 
- Genomförande av forskningskonferenser/-seminarier enligt uppsatta mål, bl.a. 
ROS-konferensen. 
- Vid ett av högskolan anordnat seminarium i Vinnovas kontor i Bryssel, med 
deltagande av forskare från olika discipliner och centrumbildningar, diskuterades 
utmaningen i att inkludera nyanlända i en hållbar samhällsutveckling. 
 
SAMVERKAN  
- Högskolan i Borås har under året aktivt förhållit sig till de stora 
samhällsutmaningarna och i ökad grad samverkat med företag, offentlig/kulturell 
verksamhet och andra universitet i forskningsprojekt och i seminarier/konferenser. 
Högskolans Science Park har varit ett betydelsefullt nav för en ökad samverkan 
med näringslivet. Syftet med seminarieserien Hållbar region är kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte med det omgivande samhället. 
- Högskolans ökade engagemang inom Västra Götalandsregionen har bl.a. lett till 
att Science Park fått ett samordningsansvar för satsningarna Förnybara produkter 
och tjänster och för Design för hållbar livsstil  samt EU-projektet Body & Space - 
DO-tank center. Det senare handlar om att utveckla en plattform för cirkulärt mode 
och hållbara miljöer.  
- Genom Miljöbron har antal studentprojekt och examensarbeten i samverkan med 
företag/organisationer ökat. 
- Studentföreningen Hållbar student har samverkat med högskolan gällande 
hållbarhetsarbetet på campus och  deltagit i seminarier och konferenser anordnade 
av HB. 



 
8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den 
kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? 
- Introduktionsutbildning av nyanställd personal gällande högskolans strategiska 
och systematiska hållbarhetsarbete, som inkluderas av den miljömässiga, sociala 
och ekonomiska dimensionen. 
- Ingående moment/seminarium om lärande för hållbar utveckling, inklusive lika 
villkor, i den högskolepedagogiska grundutbildningen. 
- Högskolepedagogisk kurs (avancerad nivå) i lärande och undervisning för hållbar 
utveckling (5 hp). Lärare från olika ämnesdiscipliner deltog i kursen och 
utvärderingen gav ett positivt resultat. Ett av kursmålen är att innehållet ska 
kopplas till den egna undervisningspraktiken. 
- Konferensen ?Research on Sustainability?, med temat Global Challenges for 
Sustainable Professions, genomfördes. Syftet med årets konferens var att över 
ämnesgränser diskutera utmaningar, perspektiv, trender och resultat avseende en 
hållbar utveckling i relation till ämnen, forskningsområden och professioner. 
Föreläsningar om extern forskningsfinansiering som stödjer HU ingick också i 
programmet. 
- Högskolans personal deltog i seminariet Hållbar region tillsammans med 
representanter från näringsliv och offentlig verksamhet.  
- Högskolegemensamma seminarier för personalen (GEM) inom viktiga områden 
som HU, värdegrund, internationalisering och kvalitet. Under året har 
jämställdhetsintegrering varit i fokus. 
- Vicerektor för forskning och rektors samordnare för HU har anordnat 
informations- och dialogmöten kring integrationen av HU i utbildningen för lärare 
och utbildningsansvariga i olika lärargrupper.  
- Utbildning kring kemikaliehantering för berörd personal 
- Informations- och utbildningsinsatser inom HU-området i akademierna och 
verksamhetstödet. 

 
9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att 
minska sin energianvändning? 
Styrning av ventilation (fläkt och kyla), belysning samt avstängning av datorer. 

 
10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte 
att minska antalet tjänsteresor? 
Genomförande av digitala möten och distansundervisning. Utveckling sker löpande 
för att stödja tekniken. 



Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter 
Antal årsarbetskrafter: 597 
Antal kvadratmeter lokalyta: 67 776 

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 1762 23 986 40 35 390 61 

b) Bilresor 2661 34 069 57 38 190 66 

c) Tågresor 2567 1,73 0,003 1,40 0,002 

d) Bussresor 0 993 1,66 930 1,60 

e) Maskiner och övriga 
fordon  

 
  0 0 

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid 
1.1 a-e 

 

59 050 99 74 511 128 

1.3 Flygresor över 50 mil 678 167 437 280 237 102 407 

 
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) 
 

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.  
Mängd koldioxidutsläpp från bussresor baseras på en beräkning av kostnaden för 
regionkort för buss och tåg som finns tillgängliga för all personal. 

 
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. 

1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på: 
Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller 

 



 



2. Energianvändning 

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

 kWh totalt 

2017 2016 2015 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

2 611 171 2 734 368 2 720 182 

Fastighetsel 1 317 466 1 236 091 1 198 343 

Värme 3 196 888 3 104 999 2 753 489 

Kyla 663 589 728 129 700 199 

Totalt 7 789 114 7 803 587 7 372 213 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

4 374 4 698 4 682 39 50 50 

Fastighetsel 2 207 2 124 2 063 19 23 22 

Värme 5 355 5 335 4 739 47 57 51 

Kyla 1 112 1 251 1 205 10 13 13 

Totalt 13 047 13 408 12 689 115 144 137 

 
Eventuell energianvändning utanför lokaler 

 kWh totalt 

2017 2016 2015 

Energi 0 0 0 

 

 

 
2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad 
Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 

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

 2017 2016 2015 

Verksamhetsel 100 % 100 % 100 % 

Fastighetsel 100 % 100 % 100 % 

Värme 100 % 100 % 97 % 

Kyla 100 % 100 % 97 % 

Utanför lokaler 0 % 0 % 0 % 

Totalt 100 % 100 % 99 % 



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) 

Ja 

Samarbete med fastighetsägare sker kontinuerligt för att fortsatt effektivisera 
verksamhetens energianvändning. Som exempel kan nämnas ventilations- och 
belysningsstyrning. 

 
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)) 

 

Under 2017 har beräkningsmodellen för energiförbrukning förfinats genom att man 
tar hänsyn till samtliga byggnaders klimatkorrigerade värden samt dess bruksarea 
(BRA) i stället för lokalyta (LOA) som tidigare. Detta medför att en jämförelse 
med föregående års presenterade data gällande energiförbrukning/kvm inte blir 
rättvisande. Om resultatet från 2016 räknas om enligt den förfinade 
beräkningsmodellen motsvarar detta en årsförbrukning på 118 kWh/ kvm. Vilket 
jämfört med årets förbrukning på 115 kWh/kvm innebär en minskning på 2,5%, 
således en fortsatt positiv utveckling. 

 
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 

2017 2016 2015 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

5 8 7 

Upphandlingar och avrop totalt 10 12 16 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

50 % 67 % 44 % 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning 
(2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster 
och byggnader har ställts 
1 

Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvädet. 
Renovering av lokal för restaurangverksamhet 

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: 
 

 

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 

2017 2016 2015 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

18 160 000 11 471 820 12 500 000 

Upphandlingar och avrop totalt 21 030 000 13 186 000 16 680 000 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

86 % 87 % 75 % 



 
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 föregående år (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. Fr.o.m. 2015 redovisas även 
direktupphandlingar över 100 000 kr samt avrop från statliga ramavtal har antalet 
redovisade inköp ökat.   
Det finns 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? 
Eget uppföljningssystem 

 

 



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). 

 2017 2016 2015 

Andel (%)  % 100 % 100 % 

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

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

Föregående års redovisade värden av genomförda avrop är ej kvalitetssäkrade 
vilket gör det svårt att jämföra från år till år. Ett nytt e-handelssystem 
implementeras under 2018, vilket kommer att ge mer tillförlitlig statistik. 

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar ? 
Energiförbrukning, Farliga ämnen, Livslängd 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
Eget uppföljningssystem 

 

Frågor om energianvändning 

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft 
uppdelat på 

 

kWh kWh/årsarbetskraft 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

PC-arbetsplats  0 289 241  0 498 

Skrivare  10 633 10 280  18 18 

Servrar och Serverrum  143 237 175 000  246 301 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
 

 



Frågor om resfria möten 

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Resfria möten  690 841  1 1 

Hur är uppgifterna framtagna ? 
 

 

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) 
Tillförlitlig statistik gällande användningsgrad av adobe connect har inte kunnat 
redovisas i år p.g.a. en utebliven redovisning från REMM-nätverket. 

 

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 

 

Solenergi 

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? 
Delvis 

En av byggnaderna är "Green building"-certifierad 

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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