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Målområde	 Aktiviteter	 Ansvarig	 Resurser	 Slutdatum	 Uppföljning	 Miljöindikator	 Åtgärdat	

RESOR/MÖTEN	
	
Minskat	
resande/Resfria	
möten	

SU	erbjuder	e-mötesverktyget	
Zoom.	
Målområdet	kvarstår.	

Alla	
	

	 2021-12-31	 Februari	2022	 Färre	flygkilometer	per	anställd.	Jämföra	
statistik	med	föregående	år	
(miljöcontroller	tillhandahåller	statistik).	
	
Pga	Coronapandemin	är	det	troligen	svårt	
att	jämföra	statistik	för	2021	mot	tidigare	
år,	men	målområdet	kvarstår	ändå.	

	

ENERGI/VATTEN	
	
Minska	
elförbrukning/	
Autoklav-
körningar	

Se	över	möjligheten	att	
kombinera	autoklavkörningar	
så	att	de	utnyttjas	maximalt:	
Undersöka	hur	ofta	halvfulla	
maskiner	körs	(via	loggblad),	
vid	behov	ge	information	kring	
planering	av	samkörning.	
Målområdet	kvarstår.	

Ann-Britt	
Rönnell	och	
Liselotte	
Antonsson	

Uppdatera
de	
loggblad	

2021-12-31	 Februari	2022	 Jämföra	information	från	loggblad	i	
autoklavrummet	från	föregående	år		och	
bedöma	antal	halvfulla	maskiner	som	körts,	
samt	se	om	antalet	samkörningar	ökat.	

	

Minskat	
lokalanvändande	

Se	över	lokalbehovet,	om	
möjligt	säga	upp	några	ytor	för	
att	utnyttja	de	som	hyrs	mer	
optimalt	

Lokalgruppen	
ger	förslag																																																															

	 2022-01-01	 Februari	2022	 Jämföra	DBBs	lokalytor	2022-01-01	mot	
2020	

	

KEMIKALIER	
	
Minska	
användande	av	
utfasnings	

Se	över	i	samband	med	KLARA	
inventeringen.	
Målområdet	kvarstår.	

Liselotte	
undersöker	
innehav	och	
kommunicerar	

PI	tar	
ställning	
till	om	det	
går	att	

Kontinuerligt	 Efter	2021	års	
KLARA-	
inventering	

KLARAansvarig	för	DBB	jämför	med	
föregående	år.	Pågående	barcoding	gör	
det	fortfarande	svårt	att	se	statistik,	men	
vi	kan	se	totalt	antal	kasserade	under	året	

	



produkter,		
(substitution)	

med	
inventerare	och	
PI.	

fasa	ut	
ämnet.	

och	jämföra	mot	tidigare	år.	

MATERIAL/ÅTERVINNING	
	
Minska	
användandet	av	
plast:	minska	köp	
av	plastpåsar,	
samt	öka	sortering	
av	ren	labplast	
	

Uppmana	alla	att	sluta	köpa	
plastpåsar	i	SU-butiken.	
	
Undersöka	vilken	labbplast	som	
kan	återvinnas	och	ta	fram	en	
mall.	Målområdet	kvarstår.		

	
Arbetsmiljö-
gruppen	

Informa-
tion	via	
hemsidan	
och	PI’s	

2021-12-31	 Februari	2022	 Kontrollera	inköp	av	plastpåsar	(SU-butiken)	
och	jämföra	med	föregående	år.	
	
Om	vi	hittar	nya	kategorier	plast	som	kan	
återvinnas	kan	labansvariga	i	
forskargrupperna	tillfrågas	i	slutet	av	2021	
för	att	få	en	uppskattning.		

	

	
Öka	användandet	
av	VWRs	Nitrile	
Green	handskar,	
(mer	miljövänliga	
labhandskar)	

Informera	om	dessa	handskar	
och	dess	egenskaper	och	
uppmana	att	köpa	dessa	när	de	
passar	för	labbarbetet.	
Målområdet	kvarstår.	

	
Liselotte	
Antonsson	

	 2021-12-31	 Februari	2022	 Pga	Coronapandemin	är	det	svårare	att	
beställa	och	få	handskar	levererade.	Om	
det	blir	lättare	att	beställa	handskar	kan	
labbansvariga	kontaktas	i	slutet	av	året		
för	att	få	information	om	andelen	inköp	av	
Nitrile	Green	handskar.	

	

	
Återvinning	av	
kylklampar	

Undersöka	om	några	företag	tar	
emot	och	återvinner	kylklampar	
som	skickas	med	kylpaket.	Om	
möjligt,	påbörja	process	för	att	
återvinna	kylklampar.	

	
Liselotte	
Antonsson	

	 			2021-12-31	 				Februari	2022	 			Om	vi	hittar	en	lösning	för	återvinning	av	
kylklampar	kan	labansvariga	i	
forskargrupperna	tillfrågas	i	slutet	av	2021	
för	att	få	en	uppskattning.	

	

	
Minska	antalet	
pappersutskrifter	
genom	att	göra	
personal	
medvetna	om	
mängden	
utskrifter.	
	

Regelbundet	skicka	ut	
anonymiserad	statistik	från	
printomat	samt	be	personal	
reflektera	över	om	
pappersutskrift	är	nödvändig	
	
	
	

	
Liselotte	
Antonsson	
	
	
	
	

	 			2021-12-31	 				Februari	2022	 	Jämföra	�statistik	från	printomat	från	
föregående	år		

	

	
Minska	antalet	
pappersutskrifter	i	
samband	med	
kurser	som	ges	på	
insitutionen.	
	

Diskutera	i	lärargruppen,	hur	
antalet	utskrifter	i	samband	
med	kurser	som	ges	på	
institutionen	kan	minskas.	
	

	
Lärargruppen	

	 	2021-12-31	 	Februari	2022	 Information	från	lärargruppen	om	eventuella	
nya	rutiner	samt	jämföra	statistik	från	
printomat	från	föregående	år.	

	

INFORMATION/UTBILDNING	
Öka	medvetenhet	
om	miljöarbete	på	
SU	och	DBB	

Förbättra	rutiner	för	utskick	av	
miljöinformation,	arbeta	för	att	
det	ska	finnas	mer	information	
på	engelska.	Målområdet	
kvarstår.	

Liselotte	
Antonsson		
	
	

	 			2021-12-31	 	Februari	2022	 	 	



Öka	medvetenhet	
om	miljöarbete	på	
SU	och	DBB	

Liselotte	hade	bjudit	in	Team	
Miljö/SU	att	hålla	en	
informationsföreläsning	på	
engelska,		våren	2020	(inställd)	
Undersöka	om	föreläsningen	
kan		genomföras	via	Zoom	
under	våren	2021.	
Målområdet	kvarstår.	

Liselotte	
Antonsson		
	

	 	2021-12-31	 	Februari	2022	 Informationsföreläsning	genomförd	 	

Öka	delaktighet	i	
DBBs	interna	
miljöarbete,	ökat	
fokus	

Organisera	om	miljöarbetet	på	
DBB.	Starta		en	separat	
miljögrupp	istället	för	att	det	
ingår	i	arbetsmiljögruppens	
uppdrag.	(Miljörepresentant	
som	smk,	bjuda	in	intresserade)	

Liselotte	
Antonsson		
	

	 	2021-12-31	 	Februari	2022	 Separat	miljögrupp	startad	 	

 


