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Bedömning av Göteborgs universitets betydande miljöaspekter 
 

Bakgrund 

Ett utkast till miljöaspektbedömningen togs under hösten 2015 fram av miljöcontroller Marianne Dalbro och Ullika Lundgren. Universitetets 
verksamhet bedöms inte ha förändrats nämnvärt sedan 2012, varför samma bruttolista av miljöaspekter användes. En kvalitativ värdering av 
miljöaspekterna gjordes. Utkastet skickades därefter ut till miljösamordnarnas råd som fick inkomma med synpunkter i november 2015. 
Synpunkterna arbetades in i en slutversion som fastställdes av föreståndaren för Göteborgs miljövetenskapliga centrum i mars 2016.   
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1. Bruttolista av miljöaspekter 

Kategori Miljöaspekt 

 

Beskrivning Koppling till Sveriges 
nationella 
miljökvalitetsmål 

Koppling till FN:s 
Sustainable 
Development Goals 

Ansvarsfull 
resursanvändning  

Inköp/Inventarier Viss hjälp ges till inköpare i inköpssystemet när det 
gäller miljömärkta produkter, men förbättringspotential 
finns. GU har ett stort antal inköpare. 

Samtliga Responsible consumption 
and production 

Ansvarsfull 
resursanvändning 

Upphandling Den procentuella andelen av upphandlingar där det ställs 
miljökrav varierar från år till år men 2015 ställdes 
miljökrav i 40 % av upphandlingarna, mätt i ekonomiskt 
värde (171 av 429 miljoner kronor ). 

Samtliga Responsible consumption 
and production 

Reduced inequalities 

Ansvarsfull 
resursanvändning 

Upphandlade 
leverantörer 

Frågor om leverantörernas interna miljöarbete ställs i 
alla upphandlingar. Uppföljning av leverantörens 
uppdrag för GU sker kontinuerligt under uppdragets 
gång. 

 Responsible consumption 
and production 

Good health and well-
being 

Gender equality 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Lokalisering GU är lokaliserat vid flera olika fysiska platser inom 
Göteborg och saknar ett uttalat campusområde. GU 
bedriver också verksamhet på flera platser utanför 
Göteborg som är speciellt skyddsvärda (vatten 
omfattande 500 km2 i Natura 2000-område samt 
nationalpark).  

Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag 
Ett rikt växt- och djurliv 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
God bebyggd miljö 
Frisk luft 

Sustainable cities and 
communities 

Life on land 

Life below water 

Ansvarsfull 
resursanvändning  

och  

Nybyggnation Policy och regler för ny- och ombyggnation finns sedan 
2012, i syfte att inkludera miljöhänsyn i byggprojekt. 

God bebyggd miljö 
Frisk luft 
Giftfri miljö 

Sustainable cities and 
communities 

Life on land 
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Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Ansvarsfull 
resursanvändning  

och  

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Ombyggnation Policy och regler för ny- och ombyggnation finns sedan 
2012, i syfte att inkludera miljöhänsyn i byggprojekt. 

God bebyggd miljö 
Frisk luft 
Giftfri miljö 

Sustainable cities and 
communities 

Life on land 

Klimatpåverkan Resor till och från 
arbetet och studier 

Inga uppgifter finns. Resor till och från universitetet för 
6000 anställda och 37 000 studenter har stor påverkan. 
Lokaliseringen i centrala Göteborg underlättar 
kollektivtrafikresande och cykling. Universitetet 
uppmuntrar miljövänligt resande genom t.ex. 
Cykelutmaningen och gratis cykelreparation men styr 
inte personal och studenters resor till och från 
universitetet. 

Begränsad klimatpåverkan 
Skyddande ozonskikt 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Ingen övergödning 
God bebyggd miljö 
Giftfri miljö 

Climate action 

Sustainable cities and 
communities 

Life on land 

Klimatpåverkan  Tjänsteresor Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har ökat med 20 % 
sedan 2008. Det föreligger en målkonflikt mellan 
universitetets mål om internationalisering och målet om 
minskade koldioxidutsläpp. 

Begränsad klimatpåverkan 
Skyddande ozonskikt 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Ingen övergödning 
God bebyggd miljö 
Giftfri miljö 

Climate action 

Sustainable cities and 
communities 

Life on land 

Klimatpåverkan  Godstransporter Inga uppgifter finns om omfattning av transporter. De 
flesta godstransporter sker inte i GU:s regi. Krav på 
transportörens logistik, fordon och bränsle ställs istället 
vid upphandling. 

Begränsad klimatpåverkan 
Skyddande ozonskikt 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Ingen övergödning 
God bebyggd miljö 
Giftfri miljö 

Climate action 

Sustainable cities and 
communities 

Life on land 
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Klimatpåverkan  Energianvändning Energianvändningen har minskat med 19 % sedan 2008. 
Universitetet har ett tätt samarbete om 
energisparåtgärder med fastighetsägarna. 

God bebyggd miljö 
Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 

Climate action 

Affordable and clean 
energy 

 

Laboratorium och 
verkstad 

Laboratorieverksa
mhet, användning 
av kemiska 
ämnen 

 

Den totala labbytan på GU överstiger 5000 m2. Antal 
förekomster av kemiska produkter som finns upptagna i 
SIN-listan var 1946 st år 2015, en ökning med 12 % 
sedan 2014. Ett kontinuerligt arbete med substitutioner 
sker och GU är medlemmar i nationella 
substitutionsgruppen. 

Giftfri miljö 
Grundvatten av god kvalitet 
Säker strålmiljö 
Skyddande ozonskikt 

Clean water and 
sanitation 

Life on land 

Laboratorium och 
verkstad 

Användning av 
försöksdjur 

Erforderliga tillstånd finns lokalt på institutionerna. 
Regleras noggrant i lagstiftning.  

 Quality education 

Life on land 

Ansvarsfull 
resursanvändning 

Avfall och 
avfallshantering 

Den totala mängden avfall har minskat med 26 procent 
sedan 2009. Andelen avfall som materialåtervinns eller 
komposteras har ökat med 8 % under samma period. 
Etablerade rutiner för källsortering enligt avfallsplanen 
finns för hela universitetet. 

Begränsad klimatpåverkan 
Skyddande ozonskikt 
Grundvatten av god kvalitet 
Frisk luft 
Ingen övergödning 
Bara naturlig försurning 
God bebyggd miljö 
Giftfri miljö 

Responsible consumption 
and production 

Sustainable cities and 
communities 

 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Magnetiska fält En verksamhet inom universitetet bedriver verksamhet 
med statiska fält. Alla erforderliga tillstånd finns. 
Skyddsområden för 1 respektive 5 Gauss är upprättade. 

God bebyggd miljö Responsible consumption 
and production 

Sustainable cities and 
communities 

 

Infrastruktur och Skrapning/provta
gning av marina 

GU bedriver verksamhet på två platser utanför Göteborg 
som är speciellt skyddsvärda (vatten omfattande 500 

Levande sjöar och vattendrag 
Ett rikt växt- och djurliv 

Life below water 
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fysisk miljö bottnar km2 i Natura 2000-område samt nationalpark). 
Provtagning och undersökningar är noggrant reglerade. 
Uppföljning sker varje år. 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
 
 

Clean water and 
sanitation 

Laboratorium och 
verkstad 

Arbete med 
genmodifierade 
organismer/mikro
organismer 

Erforderliga tillstånd finns lokalt på institutionerna. 
Regleras noggrant i lagstiftning. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Giftfri miljö 

Life on land 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Arbete med 
främmande 
organismer 

Erforderliga rutiner för arbete med främmande 
organismer finns lokalt på institutionerna. Till exempel 
slutna vattensystem. 

Ett rikt växt- och djurliv Life on land 

Life below water 

Ansvarsfull 
resursanvändning 

Datorutrustning All verksamhet inom GU använder datorutrustning, t.ex. 
laptops, datorskärmar, läsplattor och copyprintrar. GU 
ställer krav på energieffektivitet, lågstrålande utrustning, 
konfliktmineraler mm. 

Säker strålmiljö 
Giftfri miljö 

Responsible consumption 
and production 

 

Laboratorium och 
verkstad 

Verkstadsarbete, 
användning av 
bensin, diesel, 
giftiga färger, 
färger med 
tungmetaller, 
lösningsmedel 

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

Giftfri miljö 
Grundvatten av god kvalitet 
Skyddande ozonskikt 
Frisk luft 
Levande sjöar och vattendrag 

Life on land 

Life below water 

Responsible consumption 
and production 

Clean water and 
sanitation 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Hotellverksamhet, 
konferensverksam
het 

Finns i liten omfattning på två ställen inom GU.  Responsible consumption 
and production 

Sustainable cities and 
communities 

Industry, innovation, 
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infrastructure 

Laboratorium och 
verkstad 

Keramikugnar En verksamhet inom universitetet använder 
keramikugnar. Både gasugnar och vedeldade ugnar 
finns. 

Frisk luft 
Bara naturlig försurning 

Sustainable cities and 
communities 

Industry, innovation, 
infrastructure 

Laboratorium och 
verkstad 

Fotolab  Mycket liten verksamhet vid Konstnärliga fakulteten. Grundvatten av god kvalitet 
Levande sjöar och vattendrag 

Life on land 

Life below water 

Clean water and 
sanitation 

Laboratorium och 
verkstad 

Nanopartiklar Okänd användning inom universitetet. Giftfri miljö Responsible consumption 
and production 

Laboratorium och 
verkstad 

Silversmide Mycket liten verksamhet vid Konstnärliga fakulteten. Giftfri miljö 
Grundvatten av god kvalitet 
Levande sjöar och vattendrag 

Responsible consumption 
and production 

Laboratorium och 
verkstad 

Sprutboxar för 
lackering och 
målning 

Liten verksamhet vid Konstnärliga fakulteten. 
Användning av bland annat lösningsmedel. 

Giftfri miljö 
Grundvatten av god kvalitet 
Levande sjöar och vattendrag 

Responsible consumption 
and production 

Clean water and 
sanitation 

Laboratorium och 
verkstad 

Gjutning i plast Förekommer i liten omfattning på Valand och på 
Odontologen. 

Frisk luft Sustainable cities and 
communities 

Industry, innovation, 
infrastructure 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Köldmedier Låg temperaturfrysar, kylrum, AC. Ägs och förvaltas 
främst av hyresvärdarna. 

Skyddande ozonskikt Sustainable cities and 
communities 

Industry, innovation, 
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infrastructure 

Laboratorium och 
verkstad 

Bokbinderi  Mycket liten verksamhet vid Universitetsbiblioteket.  Industry, innovation, 
infrastructure 

Laboratorium och 
verkstad 

Handhavande av 
radioaktiva 
isotoper 

Berör verksamhet på Natfak och Sahlgrenska akademin. 
Universitetsgemensamma tillstånd finns. 

Säker strålmiljö Industry, innovation, 
infrastructure 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Buller  God bebyggd miljö Sustainable cities and 
communities 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Utsläpp av 
näringsrikt 
djupvatten till 
ytvatten 

Sker i begränsad omfattning vid Sven Lovén centrum 
Tjärnö. 

Levande sjöar och vattendrag 
Ett rikt växt- och djurliv 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
Ingen övergödning  

Life below water 

 

Laboratorium och 
verkstad 

Spill och andra 
olyckshändelser 

Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön 
inträffade under 2015. 14 st förebyggande aktiviteter 
genomfördes under samma år. 

Grundvatten av god kvalitet 
Giftfri miljö 
Levande sjöar och vattendrag 
Frisk luft 

Industry, innovation, 
infrastructure 

Laboratorium och 
verkstad  

samt 

Infrastruktur och 
fysisk miljö 

Brand Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön 
inträffade under 2015. 14 st förebyggande aktiviteter 
genomfördes under samma år. Etablerade rutiner för 
SBA finns. 

Grundvatten av god kvalitet 
Giftfri miljö 
Levande sjöar och vattendrag 
Frisk luft 

Industry, innovation, 
infrastructure 

Laboratorium och 
verkstad  

samt 

Infrastruktur och 

Sabotage Inga rapporterade händelser med påverkan på miljön.  Industry, innovation, 
infrastructure 
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2. Kvalitativ värdering och motivering 

2.1 Miljöaspekter med positiv påverkan för hållbar utveckling 
Miljöaspekterna Forskning, utbildning, samverkan, studentmedverkan samt kompetensutveckling bedöms allihop som betydande miljöaspekter. 
Detta motiveras av att universitetet har en möjlighet till positiv påverkan för hållbar utveckling vilket är universitetets viktigaste bidrag inom 
arbetet med miljö och hållbar utveckling. 

2.2 Miljöaspekter med negativ miljöpåverkan 

Vissa aktiviteter bedöms innebära risk för negativ miljöpåverkan men dessa är så begränsade till specifika fysiska platser, eller bedrivs i så 
begränsad omfattning, att associerade miljöaspekter ej bedöms vara betydande. De miljöaspekter som bedöms vara betydande kategoriseras enligt 
nedan. 

2.2.1 Ansvarsfull resursanvändning  
Miljöaspekterna Inköp, upphandlingar, mat, ny- och ombyggnation samt återanvändning, återvinning och avfall bedöms vara betydande 
miljöaspekter.  

Upphandling och inköp motiveras som betydande miljöaspekter eftersom de motsvarar stora ekonomiska värden. Universitetet har som offentlig 
verksamhet stora möjligheter att påverka leverantörer genom att ställa miljö- och sociala krav. Inköp och upphandling är också ett prioriterat 
område i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Mat bedöms vara en betydande miljöaspekt för GU på grund av verksamhetens omfattning samt universitetets möjlighet att påverka den interna 
verksamheten samt upphandlade leverantörer. Mat är också ett område där studenterna har initierat egna projekt och som universitetet tidigare 
inte har arbetat systematiskt med. 

fysisk miljö 

Ansvarsfull 
resursanvändning 

Mat GU har egen konferensverksamhet med catering och 
lunchrestaurang. Även fältstationerna vid GU har egna 
restauranger. 

Giftfri miljö 
Ett rikt växt- och djurliv 
Ingen övergödning 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Zero hunger 

Climate action 

Responsible consumption 
and production 
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Vid nybyggnation och renoveringar har universitetet stora möjligheter att påverka val av hållbara material samt energilösningar som på sikt ger 
en minskad miljöpåverkan. Universitetet ska under de kommande åren genomföra stora infrastrukturprojekt; Campus Näckrosen och Vision 
Medicinareberget 2020. 

Återanvändning, återvinning och avfall motiveras som betydande miljöaspekt med anledning av de stora mängderna från universitetets 
verksamheter. Farligt avfall från laboratorier och verkstäder inkluderas i denna aspekt. 

2.2.2 Klimatpåverkan 
Miljöaspekterna tjänsteresor, resor till och från arbetet samt energianvändning bedöms vara betydande miljöaspekter.  

Både energianvändning samt resor i tjänst, och till och från arbete, ger omfattande utsläpp av klimatgaser. Minskade koldioxidutsläpp är något 
som alla verksamheter bör arbeta aktivt för. 

2.2.3 Laboratorium och verkstad 
Miljöaspekterna laboratorieverksamhet/användning av kemiska ämnen, verkstadsarbete samt spill och andra olyckshändelser bedöms vara 
betydande miljöaspekter.  

Vid universitetet bedrivs omfattande laboratoriearbete och stora mängder farliga kemikalier omsätts varje år. Beroende på ämne kan även små 
spill eller incidenter få stor negativ miljöpåverkan.  

Brand och sabotage kan betyda potentiell negativ miljöpåverkan beroende på omfattning och lokalisering. Rutiner för brand och sabotage 
hanteras dock framförallt inom universitetets säkerhetsorganisation. 

3. Resultat 

Följande miljöaspekter bedöms som betydande vid Göteborgs universitet: 

• Forskning 
• Utbildning 
• Samverkan 
• Studentmedverkan 
• Kompetensutveckling 
• Ansvarsfull resursanvändning 
• Klimatpåverkan 
• Laboratorium och verkstad  


	Bedömning av Göteborgs universitets betydande miljöaspekter

