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Högskolans miljöledningssystem – måluppfyllelse gällande direkta 

miljöaspekter första halvåret 2012 

Energi 

Utfallet för de första sex månaderna 2012 jämfört med motsvarande period 2011 framgår av 

bifogad bilaga. Minskningen av den totala energianvändningen är 1,35%.  

Uppsatt mål för perioden 2011-2013 är 10%. Den totala minskningen fram t o m 2012-06-30 

är 6,35%. Om planerade energibesparingsåtgärder för 2012-2013 genomförs enligt 

åtgärdsplan och lokala handlingsplaner bör förutsättningarna för att nå det uppsatta 10 %- 

målet vara goda.  

Minskningen under det första halvåret år 2012 är nästan i sin helhet hänförlig till verksam- 

hetsel.  Övrig energianvändning - värme, kyla, ventilation och fastighetsel - har minskat 

marginellt. Vid fastställande av målet för 2011-2013 bedömdes potentialen för ytterligare 

energieffektivisering i fastigheten vara liten men utfallet är ändå sämre än uppskattat. 

Minskningen av verksamhetselen kan förklaras av utbyte av datorer och belysning, 

automatisk avstängning av utloggade datorer och åtgärder på enhetsnivå.   

Förslag på åtgärder:                                                                                                                            

-  Dialog med fastighetsägaren gällande möjligheten att energieffektivisera ytterligare, med 

beaktande av önskemål om en jämn och rimlig nivå vad gäller värme och kyla.                                                    

-  Fortsatt arbete med att påverka beteendet hos anställda och studenter och aktiviteter i övrigt 

enligt fastställda handlings- och åtgärdsplaner. 

Tjänsteresor 

Utfallet för de första sex månaderna 2012 jämfört med motsvarande period 2011 framgår av 

bifogad bilaga. Erhållen statistik från resebyrån för 2011 var inte heltäckande varför en  

omräkning av siffrorna skett för att bättre kunna jämföras med 2012 års siffror.  Med 

reservation för detta kan konstateras att det totala koldioxidutsläppet per årsarbetskraft har 

minskat kraftigt, vilket ger signaler om att det detaljerade målet - 5 % minskning under 2012-

2013 - är för lågt satt. Koldioxidutsläppen från bilresor har minskat med 33 % men 

jämförelsen är inte helt rättvis eftersom hyrbilar inte medräknats i resultatet för 2012. En 

minskning av tjänsteresor med egen bil, till förmån för en eventuell ökning av hyrda 

miljöbilar, är dock mycket positivt.  Koldioxidutsläpp från flygresor totalt har minskat med 



hela 26 %, vilket är en mycket glädjande utveckling. Noteras kan att det är längre flygresor 

som står för denna minskning. Antalet korta flygresor under 50 mil enkel resa 

(mellanlandningar borträknade) är i princip oförändrat mellan de två 6-månaders-perioderna, 

vilket innebär att uppsatt mål och riktlinjerna för tjänsteresor inte gett önskad effekt i detta 

avseende.  

Förslag på åtgärder: För att kunna uppnå målet om en halvering av korta flygresor från 2012-

01-01 fram till 2013-12-31 behöver personalen, på ett tydligare sätt, medvetandegöras om 

uppsatt mål och gällande riktlinjer. Användandet av distansteknik vid möten bör också 

uppmuntras. Vid uppföljningen av resultatet för kalenderåret 2012 bör det detaljerade målet” 

koldioxidutsläpp från tjänsteresor, per årsarbetskraft, ska minska med 5 procent” omprövas. 

 

Övrigt 

Arbetet med att öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning och forskning utvärderas i 

samband med pågående internrevisioner.  

 

 

 

 


