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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 
 

Slutdatum Uppföljning Miljöindikator 
 

Åtgärdat 

Elanvändning-Institutionens 
elanvändning ska inte öka per 
helårsanställd och helårsstudent 
i jämförelse med 2012 års nivå. 

Sätta timers eller grenuttag 
med strömbrytare till fyra små 
”personliga” skrivare 
beroende på hur de används. 

Kristina Tid: 2 h 
Kostnad: ca 
200 kr 

2015-06-30 
  

  Klart 

Resfriamöten-Institutionen ska 
inte öka utsläppen av koldioxid 
från flygresor jämfört med 2012 
per helårsanställd 

Förbättra möjligheten för alla 
utan eget rum att ha 
resfriamöten. Genom att 
utrusta vårt nya seminarierum 
med det som behövs. 

Ola  Tid: 2 h 2015-04-01 
 

Utvärdera om det 
medfört fler resfria 
möten. 
 

 Klart 

Miljösäkra laboratorier Ta fram mer info om vilka 
som tar emot och betalar för 
vattenwaste med tungmetaller, 
för att minska risken för 
utsläpp 

Belen Tid: 4 h 2015-09-30    

Miljösäkra laboratorier Delta i den centrala 
referensgruppen för 
miljöriskbedömning  

Kristina Tid: 10 h 2015-12-31   Klart 

Energianvändning 
 

Inventera hur många 
gaskranar som behöver 
nålventil, ta in kostnadsförslag 
och ev. åtgärda för att minska 
en del av överkonsumtionen 
av gaser. 

Martin Tid: 1 dag 
Kostnad? 

2015-06-30 Utvärdera om 
konsumtionen av gas 
minskat jämfört med 
innan åtgärden. 
 

 Klart 
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Utvärdering av 2015 års miljöhandlingsplan 
 Sätta timers eller grenuttag med strömbrytare till fyra små ”personliga” skrivare beroende på hur de används. Åtgärdat 
 Seminariemötesrummet utrustat så att det ska gå att ha webbaserade möten med flera deltagare. Rummet används frekvent, men har i sig 

inte i någon högre grad ökat andelen resfria möten. 
 Arbetet med att ta fram information om vi kan få betalt för istället för att betala när vi lämnar vårt vattenavfall med tungmetaller för 

återvinning kvarstår och kommer att flyttas över till 2016 års miljöhandlingsplan. 
 Kristina har deltagit i den centrala referensgruppen för miljöriskbedömningen för att ta fram en mall för att bedöma dessa.  
 Martin har efter att ha inventerat antalet gaskranar som behövde kompletteras med nålventil, beställt ventilerna för att sedan installera 

dem. Överkonsumtionen har gått ner. Men fortfarande händer nu och då att laboranter använder mycket mer än de behöver. Vid sådana 
tillfällen kan laboranten spåras och visas hur mycket som behövs. Om samma person vid flera tillfällen upprepar överkonsumtionen 
kontaktas handledaren.   

 


