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Miljömål  

(2015) 

Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 

Åtgärdat 

Elförbrukning, 

ingen ökning per 

helårsanställd 

jämfört med 2012 

Uppdatering av 

intern miljöhemsida 

Informera anställda 

där om hur att vara 

energismart 

Miljörepresentant 

 

3 arbetsdagar 2015-12-31 Skriftlig rapport till 

prefekten 

 

Utskick till samtliga 

medarbetare om 

uppdaterad hemsida 

Minskad 

elförbrukning 

 

 Erbjuda grenuttag 

med strömbrytare till 

anställda som vill 

slippa dra ur 

strömkällor när de 

inte används 

Miljörepresentant 

 

1 arbetsdag 

6000 kr i 

inköp av 

grenuttag 

2015-12-31 Skriftlig rapport till 

prefekten 

Minskad 

elförbrukning 

 

Antal utlämnade 

grenuttag. 

 

 Starta övergång från 

lysrörs- till LED- 

armaturer på kontor 

och andra utrymmen 

med start HT 2015 

Albanova 

universitets-

centrum 

 2015-12-31 Fysikums 

miljörepresentant 

rapporterar skriftligt 

till prefekten 

Minskad 

elförbrukning 

 

Antal utbytta 

armaturer 

 

 Införa 

rörelsekänsliga 

strömbrytare vid 

toaletter och pentryn  

Albanova 

universitets-

centrum 

 2015-12-31 Fysikums 

miljörepresentant 

rapporterar skriftligt 

till prefekten 

Minskad 

elförbrukning 

 

Antal 

installerade 
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brytare 

 Undersöka möjlighet 

att tidsbestämt släcka 

ner föreläsningssalar 

på kvällar 

Albanova 

universitets-

centrum 

 2015-12-31 Fysikums 

miljörepresentant 

rapporterar skriftligt 

till prefekten  

  

Minskat antal 

tjänsteresor. 

Ingen ökning av 

utsläppen av CO2 

från flygresor per 

helårsanställd 

jämfört med 2012 

Informationsträff och 

visning av Fysikums 

videokonferensrum 

med minst en 

representant från 

varje avdelning 

Torbjörn Moa 2 dagars 

arbete för 

uppdatering 

av hemsida + 

en entimmes 

visning 

2015-05-01 Skriftlig rapport till 

prefekten 

 

Utskick till samtliga 

medarbetare om 

uppdaterad hemsida 

Utsläpp CO2 per 

helårsanställd 

och år 

(flygresor) 

Antal användare 

av Fysikums 

videokonferens-

rum 

 

Minskning av 

antal miljöfarliga 

kemikalier på 

Fysikum 

Införande av rutin att 

vid årlig inventering 

rensa ut kemikalier 

som inte används. En 

första utrensning 

2015 

Miljörepresentant 

Kemikalieansvarig  

Labbansvariga 

1 veckas 

arbete 

2015-12-31 Skriftlig rapport till 

prefekten 

  

 

 

 


