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Målområde

Aktiviteter

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Skype-utrustning för möten med
flera personer finns i
seminarierum i K3. Kvarstår

Peter Nyberg

Peter Nyberg
instruerar
användare och
sköter
anläggningen

2019-12-31

Februari 2020

Färre flygkilometer per
anställd via BCD travel.
Jämför med tidigare år

Vi ser inget minskat resande (statistik från SUs
miljöcontroller), troligen har både resor och digitala
möten ökat (ligger i linje med hela SUs resultat),
eventuellt har korta flygresor minskat.

Elförbrukning

Uppmana alla att frosta av
nedisade frysar kontinuerligt

Alla

Kontinuerligt

Vid
förskyddsrond
och
skyddsrond

Notera hur många som
behövde avisas vid de
olika ronderna. Se
förbättringar jämfört
med föregående år.

Avfrostning av frysar verkar genomföras som
planerat, i samband med skyddsrond.

Minskad
användning
av utfasningsprodukter

Se över i samband med KLARA
inventeringen

Inventerare
kommunice
rar till PI om
de ämnen
som
kvarstår

Kontinuerligt

Efter 2020
års
KLARAinventering

KLARAansvarig för
DBB jämför med
föregående år.

Fortfarande svårt att följa upp, eftersom barcode
inventeringen gör att alla oregistrerade kemikalier
dyker upp, vilket ger en kraftig apparent ökning.
Uppföljningen blir mer relevant kommande år.

Minskat
resande

Förhindra
utsläpp av
antibiotika i
avlopp

Inför rutinen att alla
odlingsmedelsrester lämnas in på
destruktion, även i hus C och M

Reducera
energiåtgång

Installera diskmaskin i pentryt A3
för att spara vatten och energi

Minska
Uppmana alla att sluta köpa
användandet av plastpåsar i SUbutiken. Tag med en
plast
korg eller vagn istället.

Alla som odlar.
PI’s ser till att
alla igruppen
följer nya
instruktionerna
Fastighetsavdelningen och
Ann Nielsen
Alla

PI tar
ställning till
om det går att
fasa ut ämnet

Institutionen
betalar
destruktionen

Permanent rutin

Avspeglas i räkningen från
SEKA

Ombyggnation
av pentryt är
beställd
Information via
hemsidan och
PI’s

2019-12-31

Februari 2020

2019-12-31

Februari 2020

Åtgärdat

Mängden inlämnat flytande avfall med
läkemedelsrester har ökat med nästan 35% från 2018
till 2019 (uppgift från SEKA), vilket kan bero på att
rutinen att lämna in allt flytande avfall med
antibiotika, nu följs på hela institutionen.
Projektet är tyvärr försenat, pentryt är inte ombyggt
ännu
Antalet inköpta plastpåsar har minskat med cirka
40% från 2018 till 2019. (Information från SUbutiken).

