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Göteborgs universitets miljöaspektbedömning 2012  

Antecknat av miljöcontroller Ullika Lundgren, Miljöenheten 

Tillvägagångssätt: 

Bruttolistan av miljöaspekter från förra miljöaspektbedömningen (år 2009) skickades ut till Miljösamordnarnas råd som fick ge synpunkter på huruvida 
miljöaspekter skulle läggas till, eller tas bort, från listan. Därefter gjorde universitetets miljöcontrollers en poängbedömning av samtliga miljöaspekter. Detta 
förslag på poängbedömning remissades återigen till Miljösamordnarnas råd och vid ett möte 12-12-11 diskuterades miljöcontrollerns förslag, först i fyra 
grupper och sedan i storgrupp och gruppernas kommentarer noterades och diskuterades. Samtliga fakulteter var representerade utom 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det slutliga resultatet presenteras i nedanstående tabell.  

Metoden som använts är en kvantifierad metod där mängd, farlighet och miljöpåverkan poängsätts och summeras och tillsammans bildar en siffra som 
symboliserar total miljöpåverkan, där 3 är minimal miljöpåverkan och 15 är maximal miljöpåverkan ur vår verksamhets perspektiv.  

 

Förklaring: 

Mängd = Omfattningen av aspekten på Göteborgs universitet 
Farlighet = Bedömning av aspektens farlighet för människa och miljö vid hantering och vid ett givet ögonblick  
Miljöpåverkan = Uppskattning av påverkan på miljön ur ett lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. 
1= lägst 
5 = högst 
 
Bedömning:  
Gränsen för vad som bedöms som betydande miljöaspekt sätts vid 9 poäng 
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Miljöaspekt 

 

Beskrivning Beskrivning av miljöpåverkan A.  
Mängd 
 1-5 
 

B. 
Farlighet 
1-5 

C. 
Miljö-
påverkan 
1-5 

Total 
miljö-
påverkan 
A+B+C 

Inköp/Inventarier Farlighet eller miljöpåverkan? 

Inkluderar resursanvändning i form 
av möbler, batterier, lampor, 
papper, elektronik och annat 
kontorsmaterial 

Miljöpåverkan om man väljer 
”fel” produkter. Vissa ämnen 
kan inte alltid handlas inom 
ramavtal. Minskad avtalstrohet 
riskerar att öka negativ 
miljöpåverkan. 

5 1 

 

3 9 

Upphandling Samma som inköp Ca 25 upphandlingar per år som 
leder till ramavtal. Vissa ämnen 
kan inte alltid handlas inom 
ramavtal. Minskad avtalstrohet 
riskerar att öka negativ 
miljöpåverkan. 

5 1 

 

3 9 

Upphandlade leverantörer Ca 350 stycken  3 2 2 7 

Lokalisering Markanvändning ca 400 000 m2 Tar mark i anspråk, påverkar 
biodiversitet  

4 1 3 8 

Nybyggnation Ny byggpolicy från 2012 tar 
miljöhänsyn  

 1 

 

2 

 

4 

 

7 
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Ombyggnation Ny byggpolicy från 2012 tar 
miljöhänsyn. 

Inkluderas i aspektområdet ”Energi 
och byggnader” 

 3 3 3 9 

Resor till och från arbetet och 
studier 

Ca 6000 anställda 2011. 

Ca 38000 studenter 2011 

Central lokalisering av GU 
minskar andelen bilåkare och 
miljöpåverkan 

5 2 3 

 

10 

Tjänsteresor Tjänsteresor behövs för 
internationell forskning. Lokala 
tjänsteresor sker i första hand med 
kollektivtrafik. 

Utsläpp till luft 4 2 4 10 

Godstransporter Egna godstransporter.  Utveckling av bättre 
logistiklösningar och alternativa 
bränslen/hybridteknik bidrar till 
en lägre miljöpåverkan. 

1 2 3 6 

Energianvändning Uppvärmning och brukarel 

Inkluderar datoranvändning 

Utsläpp av koldioxid, ändliga 
resurser.  

5 1 4 10 

Laboratorieverksamhet, 
användning av kemiska ämnen 

 

Det finns många laboratorier av 
olika slag och totala labbytan 
överstiger 5000 m2 men 
omfattningen av verksamheten 
motsvarar endast 1,5 % av GUs yta. 

Risk för felhantering, utsläpp till 
avlopp, spill, olyckor 

5 3 4 12 
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Användning av försöksdjur Oklart vilken mängd djur som 
hanteras varje år. 

Kemikalier vid hantering, 
sövningsmedel, riskavfall. 

2 

 

2 

 

3 

 

7 

 

Avfall och avfallshantering Total mängd 1100 ton år 2011 Utsläpp till luft vid förbränning. 
Risk för spridning av giftiga 
ämnen via luft och lakvatten. 
Resursanvändning. 

3 2 4 9 

Magnetiska fält   1 1  1 3 

Skrapning/provtagning av marina 
bottnar 

Tjärnö, Kristineberg Reglerat brukande inom 
naturreservat och natura 2000-
områden. 

2 1 5 8 

Arbete med genmodifierade 
organismer/mikroorganismer 

Botan, Kemi och molekylärbiologi. 
SA; EBM 

Risk för utsläpp till naturmiljön 2 1 4 7 

Arbete med främmande 
organismer 

Tjärnö, Kristineberg Risk för utsläpp till naturmiljön 1 1 4 6 

Datoranvändning Datorer finns i all verksamhet 

 

Energiförbrukning, förbrukning 
av ändliga resurser, avfall 

5 1 3 9 
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Verkstadsarbete, användning av 
bensin, diesel, giftiga färger, 
färger med tungmetaller, 
lösningsmedel 

Omfattar Konstfak och delar av 
Natfak. Fartyg, båtar, egna fordon 
och generatorer. 
Konstnärsmaterial. Förhöjda halter 
av kadmium i avloppsvatten 2012 
från Valand. 

Inkluderas i aspekten ”Kemiska 
ämnen” 

Risk för utsläpp till luft, mark 
och vatten 

2 4 4 10 

Hotellverksamhet, 
konferensverksamhet 

Tjärnö. Jonsered. Fler?  1 1 3 5 

Keramikugnar Gasugnar i Göteborg, vedeldade 
ugnar i Lerum 

Energianvändning vid bränning 
och glasyr, utsläpp till luft 

1 1 3 5 

Fotolab  1 kurs/år Risk för utsläpp till avlopp 1 3 2 6 

Nanopartiklar Enstaka projekt?? Oklar omfattning 

Inkluderas i aspekten ”Kemiska 
ämnen” 

Okänd miljöpåverkan 2 4 3 9 

Silversmide På HDK Legering mm 1 3 2 6 

Sprutboxar för lackering och 
målning 

HDK, Valand, Steneby 

 

Hög farlighet pga lösningsmedel 
och användning av andra 
ämnen 

1 4 3 8 

Gjutning i plast På Valand, Odontologen; SA  1 4 1 6 
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Köldmedier Låg temperatur frysar, kylrum, AC. 
Delvis ägt av hyresvärden 

Utsläpp av gaser till luft 3 1 3 7 

Bokbinderi UB   1 1 1 3 

Handhavande av radioaktiva 
isotoper 

Natfak, SA Risk för exponering och 
spridning 

2 4 2 8 

Buller   2 1 3 6 

Utsläpp av salt djupvatten till 
ytvatten 

Avledning av havsvatten från labb 
på Tjärnö o Kristineberg. 

 2 1 2 5 

Spill och andra olyckshändelser Inkluderas i aspekten ”Miljörisker”  1 4 4 9 

Brand Inkluderas i aspekten ”Miljörisker”  1 5 3 9 

Sabotage Inkluderas i aspekten ”Miljörisker” Det värsta som kan hända på t 
ex ett lab eftersom ingen har 
information av vad som hänt 
eller hur farligt ev utsläpp är. 

1 3 4 8 

 

Den gemensamma bedömningen av Göteborgs universitets aktiviteter ger till resultat att följande miljöaspekter bedöms som betydande och därför skall 
bevakas och följas upp: 

Miljöaspekter med positiv miljöpåverkan. Dessa bedöms som betydande miljöaspekter utan att poängbedömas. 

• Forskning  
• Utbildning  
• Samverkan med omgivande samhälle 
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• Kompetensutveckling personal och studenter 
• Studentmedverkan 

 

Miljöaspekter med negativ miljöpåverkan. Dessa har bedömts som betydande enligt modellen ovan och delats in i grupper: 

• Resursanvändning 

- Upphandling 
- Inköp/Inventarier 
- Datoranvändning 
- Avfall 

 
• Klimatpåverkan 

- Resor till och från arbetet och studierna 
- Tjänsteresor 
- Energi och byggnader 
- Ombyggnation 

 
• Kemiska ämnen 

- Laboratorieverksamhet 
- Nanopartiklar 
- Verkstadsverksamhet 

 
• Miljörisker 

- Brand 
- Spill och andra olyckshändelser 

 


