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Sammanfattning 
Som ett universitet som har erhållit bottenbetyg bland statliga myndigheter 2009 har KTH idag 

en vision om att bli ett av Europas ledande universitet inom miljö och hållbar utveckling.  Syftet 

med detta examensarbete var att undersöka KTH:s energianvändning utifrån ett 

systemperspektiv med delsyftet att resultatet ska kunna användas som ett underlag med 

konkreta förbättringsförslag. För att uppnå detta har en energikartläggning av KTH:s skolor och 

nulägesbeskrivning utförts. Vidare har en intervjustudie genomförts för att erhålla en 

fördjupning i det energiarbete KTH och Akademiska Hus bedriver i dagsläget.  

Kartläggningen har påvisat minskning i energianvändningen i samtliga skolor, där ABE-skolan 

under 2015 visar en förbrukning på 3988 MWh vilket innebär en minskning på ca 30 % mot 2011 

(5690 MWh). ICT-skolan uppvisar lägst minskning med ca 8 %. KTH:s skolors totala 

energianvändning kommandes från fastigheter uppgår till ca 188 GWh.    

Resultatet av examensarbetet visar på att KTH:s miljöarbete tidigare inte har legat på en 

tillfredsställande nivå samt att den befintliga hyresmodellen mellan KTH och Akademiska Hus 

inte skapar incitament för förbättringar i energifrågan från KTH:s sida. Vidare framkommer det 

att Akademiska Hus och KTH har haft olika ambitionsnivåer i energifrågan, samt att 

energirapporteringsverktyget som KTH har till sitt förfogande har tydliga förbättringspotentialer, 

där avskiljning av fastighets - och verksamhetsel är ett av dem. Detta skulle tillåta tydligare 

uppföljningar av uppsatta energimål inom KTH vilket idag inte är fallet.   

Några av de förbättringsförslag som slutsatsen landar i kan sammanfattas som: 

 Tillskapa en motpart på KTH till energistrategrollen på AH, vilket skulle förenkla 
kommunikationen mellan parterna och lyfta fram energifrågan inom KTH. 

 Starta en diskussion kring hyresmodellen och förbättra den så att incitament kan skapas 
främst för KTH. 

 Utveckla ett förbättrat energirapporteringsverktyg.  
 

Nyckelord: ISO14001, miljöledningssystem, miljöstrategi, energiförbrukning 
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Abstract 
As a University that has been low rated amongst government agencies 2009, today KTH has a 

vision to become one of Europe’s leading universities in sustainable development. The aim with 

this paper is to investigate the energy consumption at KTH from a systems perspective. Another 

purpose is that the result could be used as a guideline for future work. The paper involves 

mapping of the energy consumption in the schools of KTH and a description of the current state 

regarding the energy work. Further, an interview survey has been performed in order to achieve 

a better understanding of how Akademiska Hus and KTH relates to the energy topic.   

The mapping shows that all schools shows a reduction in their energy consumptions, where ABE 

by the year 2015 has an energy consumption of  3988 MWh which is a decrease by 30 % 

compared to 2011 (5690 MWh). The lowest reduction is shown by ICT which counts to 8 %.        

The total energy consumption coming from facilities at KTH is counted to approx. 188 GWh.             

The result of this paper shows that the environmental work of KTH have not been on a satisfying 

level and that the current rental model between KTH and Akademiska Hus does not encourage 

progress in the energy topic at KTH. Further, it is proven that Akademiska Hus and KTH have 

different levels of ambition in the energy matter, and that the energy reporting tool that is 

provided to KTH has clear improvement potentials, where a distinction between property – and 

operation electric is one of them. This would allow clearer follow-ups of the energy goals in KTH, 

which is not the case today.   

A summary of improvement suggestions from the conclusions of the study are: 

 Create a counterpart at KTH to the energy strategist at AH that could facilitate the 

communication between the parties and highlight the energy issues at KTH. 

 Start a discussion concerning the rental model and improve it, to create incentives for 

energy savings  mainly at the KTH side. 

 Develop and introduced an improved energy reporting tool.  

 

Keywords: ISO14001, environmental management system, environmental strategy, energy 

consumption 
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Förord 
Detta examensarbete utgör det sista momentet på mastersprogrammet Teknik och Hållbar 
Utveckling på Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Industriell Ekologi. 
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1.   Inledning 
Myndigheter som bedriver utbildningsverksamhet har en direkt miljöpåverkan till följd av den 
verksamhet man bedriver genom till exempel fastighetsförvaltning, forsknings – och 
utbildningsaktiviteter, samt härtill hörande transporter där energianvändningen bidrar till en 
betydande del av denna påverkan.  

Med Förordningen 2009:907 som förpliktigar myndigheter med betydande miljöpåverkan att ha 
ett miljöledningssystem, fick KTH:s miljöarbete en ny vändning och universitetet är idag 
miljöcertifierat enligt ISO 14001 (Regeringen, 2009). Institutionen för Industriell Ekologi har 
uttalat ett intresse för att undersöka KTH:s energianvändning med syfte att erhålla en 
uppfattning om hur den kan komma att utvecklas i framtiden.  KTH har idag en vision om att bli 
Europas ledande universitet inom miljö och hållbar utveckling och ett delsyfte med arbetet är att 
resultatet skall kunna användas som ett underlag för fortsatt arbete i linje med de uppsatta 
målen.  

1.1 Syfte och mål 
Detta examensarbete syftar till att undersöka KTHs energianvändning ur ett systemperspektiv.                         
Ett viktigt delsyfte med arbetet är att resultatet skall kunna användas som ett underlag med 
konkreta åtgärdsförslag, till förbättring av KTH:s arbete med att effektivisera sin 
energianvändning. 
För att uppnå syftet är arbetet uppdelat i följande delmål: 
 

A) Nulägesbeskrivning.  
- Organisation av KTH:s miljöarbete, samt ansvarsfördelning mellan KTH:s ledning och 

skolor. 
- Gällande miljöpolicy och nuvarande miljöarbete inom Akademiska Hus. 
- Befintliga avtal mellan KTH och Akademiska Hus. 
- KTH:s och skolornas redovisning av energianvändning samt spridning av resultaten. 
- KTH:s långsiktiga mål och strategi för miljöarbete och energianvändning. 

 

B) Hur redovisar miljöcertifierade nationella och internationella universitet sina miljöprestanda 
med tonvikt på energianvändning? 

 

C) KTH:s totala energianvändning över perioden 2011-2015.  
- Vilken data är det som samlas in? 
- Hur samlas data för energianvändning in? 
- Hur presenteras och kommuniceras energianvändningen? 

 
D) Vilka framtida ambitioner finns hos: 

- KTH:s ledning. 
- Skolorna. 
- Anställda och studenter. 
- Hyresvärdarna. 

 
E) Hur bör energianvändningen redovisas i framtiden och hur kan arbetet med att effektivisera 

KTH:s energianvändning förbättras? 
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1.2 Avgränsningar 
Enbart energianvändningen från fastigheter kommer att kartläggas under åren 2011-2015.  

1.3 Metod 
Under arbetet kommer delmålen att angripas genom olika metoder. För delmålen A, B, D samt E 
ska intervjuer, litteraturstudie samt granskning av interna dokument tillämpas. För delmål C ska 
en energikartläggning genomföras. 

Då arbetet är processorienterat kommer ett antal intervjuer med berörda personer att 
genomföras. Syftet med intervjuerna är främst att erhålla en inblick i hur miljöarbetet 
kommuniceras, hur miljöledningssystemet fungerar, samt hur det relaterar till 
energianvändningen inom KTH.   Intervjuerna kommer att vara av semistrukturerad karaktär 
med öppna frågor där utfallet analyseras kvalitativt.  Denna metod är lämplig då antalet 
respondenter är få och när verkligheten kan uppfattas på olika sätt (Stallnäs, i.d.). De 
semistrukturerade intervjuerna kommer att genomföras som personliga möten, samt via telefon 
och e-post där de två sistnämnda tillämpas under jämförelsen med andra (Stallnäs, i.d ). 
Frågorna är framtagna med hänsyn till arbetssätt, kommunikation och ambition. 

Insamling av energidata kommer att ske genom det rapporteringsvertyg Akademiska Hus 
försörjer till KTH. För de fastigheter som har en annan hyresvärd skall dessa kontaktas för de 
nödvändiga uppgifterna. För att kartlägga vilka fastigheter som tillhör de olika skolorna har 
främst ett interndebiteringsunderlag för fastighetshyror använts då skolorna inte alltid vet vilka 
fastigheter de hyr. Underlaget har erhållits via ekonomiavdelningen på KTH. För de fastigheter 
som inte täcks av underlaget har berörda personer kontaktats. Då antalet kvm varje skola hyr i 
respektive fastighet ej finns sammanställt, kommer dessa att beräknas utifrån samma underlag. 

Nulägesbeskrivningen av KTH kommer att grunda sig på fakta från websidan, intervjuer, 
epostkonversationer med berörda personer samt dokument som finns att tillgå. Samma metodik 
kommer även att tillämpas för beskrivningen av den miljöpolicy och arbete som råder inom 
Akademiska Hus samt jämförelsen med de andra universiteten.  
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2. Litteraturstudie 
Detta kapitel skall redogöra för den teori som är relevant för arbetet och syftar även till att öka 

förståelsen för de kapitel som följer.  I kapitel 2.1 beskrivs ett ramverk för hur mätning och 

rapportering av energianvändning kan komma att se ut.  Kapitlet 2.2 beskriver varför ett 

miljöledningssystem bör införas i en organisation samt ett flertal ”best practise” fall inom 

området som olika internationella universitetet uppvisar. Sektionen 2.3 beskriver och förklarar 

skillnaden mellan olika miljöcertifieringar. Slutligen ger kapitlet 2.4 en kortfattad bild av 

energianvändningen i Sverige för att läsaren skall kunna relatera till siffrorna som presenteras 

under arbetet, främst i kapitel 8.  

2.1  Mätning och rapportering av energianvändning samt utsläpp 
Städer och deras tillhörande myndigheter spelar idag en central roll för den globala klimatfrågan. 
Att mäta och rapportera energianvändning och dess miljöpåverkan görs idag genom olika 
metoder och principer vilket leder till att jämförelsen med till exempel andra myndigheter kan 
vara missvisande. Greenhouse Gas (GHG) Protocol är ett samarbete mellan olika nätverk och 
forskningsorganisationer som har som ambition att utgöra en global standard för hur 
energianvändning och utsläpp kan mätas och rapporteras. Detta tror man bland annat ska 
möjliggöra en mer robust planering och uppsättning av miljömål, samtidigt som den säkerställer 
konsistent och transparant mätning och rapportering då GHG Protocol följer erkända principer.  
Standarden är främst avsedd för städer men kan användas av alla som vill bedöma och utvärdera 
sin miljöpåverkan inom ett geografiskt definierat område (Fong et al., 2014). 

Den främsta förutsättningen för klimateffektiva åtgärder är att inventera de växthusgaser man 
ger upphov till. En sådan inventering definieras som beräkningen av de emitterade och 
kompenserade växthusgaserna över en given tidsperiod. Detta kommer att möjliggöra enklare 
identifikation om vart organisationen kan avsätta resurser för minskad negativ klimatpåverkan 
samt hur det kan följas upp (Fong et al., 2014). 

Standarden baseras på följande principer (Fong et al., 2014): 

 Relevans – Mätt data ska vara relevant för organisationen och dess förbrukningsvaror.  

 Fullständighet – All nödvändig data ska rapporteras. Vid exkludering ska detta motiveras. 

 Konsistens – Beräkningarna ska överensstämma med given avgränsning och metod. 

 Transparens – All information ska vara tillgänglig för externa intressenter. 

 Exakthet – Beräkningarna skall inte under - eller övervärdera de faktiska utsläppen av 
växthusgaser. 

För att kunna tillämpa metodiken ska geografiska gränser sättas upp, där redovisningen bör 
täcka 12 månader eller ett tidsintervall som överensstämmer med andra relevanta aspekter 
inom organisationen.  

Aktiviteter som ska inkluderas i inventeringen är (Fong et al., 2014): 

 Stationär energianvändning – Främst energianvändning från byggnader och fastigheter. 

 Transport. 

 Avfall. 

 Industriella processer och produktanvändning. 

 Jord - och skogsbruk samt landanvändning.  

Dessa skiljs genom att kategoriseras inom 3 områden beroende på vart dess resulterande 
utsläpp uppkommer. Utsläpp av typ 1 är sådana som uppkommer inom det geografiska området 
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som är definierat. Typ 2 är sådana utsläpp som uppkommer utanför det geografiska området, 
som ett resultat av inköpt elektricitet vars elnät ej befinner sig inom det definierade området. 
Slutligen är typ 3 sådana utsläpp som uppkommer som ett resultat av att aktiviteter äger rum 
utanför det geografiska området som är definierat så som t.ex. transporter (Fong et al., 2014). 

 

 

Figur 1 - Olika utsläppstyper (Fong et al., 2014). 

2.2 Miljöledningssystem 
Ett miljöledningssystem (MLS) kan kort sammanfattas som den administrativa organisationen av 
miljöarbetet i en verksamhet, vars syfte är att systematisera och effektivisera en organisations 
miljöarbete.  Ett miljöledningssystem innefattar bland annat organisationens miljöpolicy, 
miljömål samt hur rutiner och kommunikation upprättas och implementeras (GU, 2005).  

I dagsläget bedriver de olika organisationerna sina olika miljöledningssystem oftast inom 
ramarna för de standarder som finns uppsatta där ISO 14001 och EMAS är de vanligaste (GU, 
2005). Mer om detta under delkapitel Miljöcertifiering. 

Under de senaste decennierna har miljöprestanda blivit en allt viktig fråga inom 
lärandeväsendet.  Universitet och högskolor har idag en stor påverkan i samhället både genom 
sin direkta påverkan genom t.ex. förbrukning av resurser men även indirekt genom sina 
utexaminerade studenter och den forskning man bedriver. Metodiken för att kvantifiera och 
mäta potentiell påverkan från dessa är sällan tydliga och rationella. Som utbildare bör lärosäten 
föregå med gott exempel och har därför ansvaret att förbättra sin miljöprestanda. Genom att 
implementera ett MLS kan ett universitet eller lärosäte förväntas minska sin miljöpåverkan, 
garantera att gällande lagar och regler följs, attrahera studenter samt förbättra sin image 
(Simkins, 2003). 
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Ett miljöledningssystem behandlar bland annat frågor som berör potentiell miljöpåverkan 
kommande från organisationens avfallsgeneration eller energiförbrukning men även den 
utbildning och forskning man bedriver vilket har en stor indirekt påverkan på miljö och 
hållbarhet (Simkins, 2003). 

Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar skrivna som behandlar anledningarna till varför ett MLS 
bör skapas. Noeke (2002) sammanfattar dessa som: 
 

 Tydligare ansvarsfördelning av miljöarbetet. 

 Säkerställa att gällande lagar och regler följs. 

 Bättre relation med myndigheter. 

 Starkare miljöimage vilket kan attrahera studenter. 

 Kostnadsreducering. 

 Öka de anställdas motivation. 
 

Simkins (2003) identifierar ett flertal ”best practise” inom olika områden som ledande 
universitet uppvisar i sitt miljöarbete.  Nedan sammanfattas en del av dessa: 
 
Ledning 

 Att ledningssystemet ska kunna tillämpas på alla aspekter av universitetets verksamhet 
såsom utbildning och forskning, infrastruktur och kommunikation.  

 Att ständigt förbättra universitetets miljöprestanda och reducera miljörisker. 

 God intern och extern kommunikation. 

 Årlig översyn av miljöledningssystemet.  

 Tydliga mekanismer för att skapa årliga mål, bearbeta handlingsplaner, prioriteringar av 
dessa, samt fastställandet av indikatorer. 

 Agera på klagomål och incidenter. 

 Utbilda och uppmuntra alla anställda att agera på ett miljömedvetet sätt.  

 Samverkan med andra universitet och andra externa organ. 
 
Personal och ansvarsområden 

 Tydliga riktlinjer för vem det är som utvecklar och säkerställer att miljöledningssystemet 
överensstämmer med universitetets policy. 

 Tydliga ansvarsområden inom de olika avdelningarna som finns inom universitetet. 

 Anställda och studenter skall agera på ett miljömedvetet sätt samt ha en god kännedom 
om universitetets miljöpolicy.  

 
Campus 

 Ständigt arbeta för att förbättra den biologiska mångfalden inom campusområdet. 

 Bedöma den miljöpåverkan campus orsakar samt behandla detta i 
miljöledningssystemet.  

 
Material och energi 

 Ständigt arbeta för att reducera avfall samt vatten- och energiförbrukning. 

 Öka försörjningen av förnyelsebar energi på bekostnad av fossilt bränsle.  

 Kontinuerligt driva energiförbättringsprojekt.  

 Övervaka avfallsströmmarna samt möjliggöra återvinning. 
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Transport 

 Uppmuntra personal samt studenter till miljövänligt resande. 
 
Upphandlingar och inköp 

 Betrakta produkten eller tjänstens hela livscykel. 

 Införa en miljövänlig inköpspolicy. 
 
Forskning och utbildning  

 Införa miljö och hållbarhet i kurser som är tillgängliga för alla studenter. 

 Främja forskning inom miljö och hållbarhet. 

 Utbilda och uppmuntra alla anställda inom miljö och hållbarhet för att öka 
medvetenheten. 

 Ingå i olika samverkansprojekt. 
 
Simkins (2003) menar att ett universitet kan anses vara ledande inom miljö först när 
ovanstående uppfylles.  
 
Den svenska staten införde år 2009 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter. Förordningen förpliktigar alla statliga myndigheter med en betydande 
miljöpåverkan att införa ett miljöledningssystem, vilket årligen redovisas till Naturvårdsverket 
genom ett formulär. Samma förordning säger även att dessa bör certifiera sig mot den 
internationella standarden ISO 14001. Inom utbildningsdepartementet finns det 45 myndigheter 
där 34 består av universitet och högskolor (Regeringen, 2009).  

Tabell 1- Svenska lärosäten med miljöcertifikat, samt år då certifikatet erhållits. 

Årtal Universitet ISO 14001 EMAS 

1999 Mälardalens Högskola X  

2004 Högskolan i Gävle X  

2004 Sveriges Lantbruksuniversitet X  

2006 Göteborgs Universitet X X 

2012 Högskolan i Borås X  

2012 Chalmers Tekniska Högskola X  

2013 Kristianstads Högskola X  

2014 Stockholms Universitet X X 

2015 Kungliga Tekniska Högskolan X  
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2.3 Miljöcertifieringar 
Ett miljöcertifikat är ett bevis på att en verksamhet bedrivs på ett sätt som uppfyller de krav som 
sätts av certifieringsorganet. Genom att miljöcertifiera sig, inför företaget i fråga rutiner som gör 
det möjligt att utveckla och bedriva sitt miljö – och hållbarhetsarbete med hjälp av konkreta mål 
och åtgärder, och på sätt styra det på ett mer hållbart sätt. Idag finns det ett antal olika 
miljöcertifieringar som kan appliceras på bland annat byggnader och miljöledningssystem.   

2.3.1 Miljöbyggnad  
Energicertifieringar av byggnader är ett koncept som framkom i början av 90-talet med syfte att 
förbättra energieffektiviteten samt öka transparensen i redovisningen av energiförbrukningen 
(Perez et al, 2009).  

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell organisation som har ett antal olika 
medlemmar från bygg – och fastighetsbranschen. SGBC verkar inom de ramar och regler som har 
angetts av World Geen Building Council, ett internationellt nätverk som strävar efter ett 
förbättrat miljö – och hållbarhetsarbete inom branscherna medlemmarna är verksamma i. Som 
en del av denna strävan har ett certifieringssystem Miljöbyggnad utvecklats av bygg – och 
fastighetsbranschen i samarbete med olika universitet, myndigheter och försäkringsbolag, med 
speciellt fokus på de behov och omständigheter som råder i Sverige, däribland Svensk Byggpraxis 
och myndighetsregler (SGBC,2014). 

Certifieringen sker i 4 olika nivåer, guld, silver, brons samt klassad och kan tillämpas på både 
befintliga byggnader samt nybyggnationer. Byggnaden bedöms inom tre områden, energi, 
inomhusmiljö och material. Certifieringen är tänkt att vara en drivkraft för att effektivisera 
energianvändningen, förbättra inomhusmiljön samt minska förekomsten av farliga ämnen. Inom 
dessa områden definieras indikatorer som är relevanta för miljön. Dessa aggregeras därefter till 

ett slutbetyg som motsvarar en av 
certifieringsnivåerna. Betygssystemet 
är byggt på ett sådant sätt som inte 
tillåter att byggnader med brister ska 
kunna erhålla en hög certifieringsnivå 
genom att erhålla högre betyg på 
resterande indikatorer. Då dessa 
indikatorer får större påverkan i 
aggregeringen tros detta skapa 
incitament för att förbättra betygen. 
För att erhålla nivå guld för hela 
byggnaden, får ingen indikator ges 
betyget brons. Beroende på indikator, 
kan nivå silver accepteras. Samma 
princip appliceras för att erhålla nivå 
silver. Ett högt slutbetyg innebär alltså 
lägre driftkostnader till följd av bland 
annat lägre energikostnader.  

Generellt sätt kan följande sägas om de olika certifieringsnivåerna (SGBC,2014):  

Guld – bäst tillgänglig teknik ur miljösynpunkt. 
Silver – Byggnaden visar en hög ambitionsnivå ur miljösynpunkt.  
Brons – Motsvarar minimikraven från olika myndigheter samt följer byggpraxis.  
Klassad – Uppfyller ej grundkraven.  

Figur 2- Indikatorer för ny - och ombyggnationer (SGBC,2014) 
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2.3.2 ISO14001 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett icke statligt organ som arbetar med 
att ta fram internationella standarder. Organisationen representeras av nationella 
standardiseringsinstitutioner i 162 länder med sitt huvudkontor i Geneve, Schweiz (ISO, i.d).  

ISO 14001 ingår i familjen ISO 14000, en standard för miljöledning. Enligt Swedish Standard 
Institute (SIS) kan ett miljöledningssystem som följer ISO 14001 ge fördelar som ökad 
processeffektivitet, minskad användning av resurser och minskning av avfall samt ökad 
trovärdighet för organisationen. De främsta kraven för att erhålla ett ISO14001 certifikat är att 
organisationen ska bedriva en miljöledning som utgör en naturlig del av företagets verksamhet, 
att det skall finnas dokumentation om hur arbetet bedrivs, samt att det ständigt sker ett 
underhåll av detta. Vidare ska miljöledningssystemet regelbundet granskas av ett behörigt 
certifieringsorgan för att se huruvida dessa krav uppfylls (SIS, i.d).   

ISO har tillsammans med International Accreditation Forum (IAF) formulerat ett uttalande om 
vilka resultat organisationer som certifierar sig mot ISO14001 kan förvänta sig. I uttalandet 
menar parterna att en organisation med ett certifikat förpliktar sig att hantera sina relationer till 
miljön på ett sunt sätt genom att bland annat förhindra utsläpp, uppfylla de olika krav som ställs 
på verksamheten, samt ständigt förbättra sitt ledningssystem och genom det minska den 
miljöpåverkan man har (SWEDAC, 2014). 

Ett certifikat skall vara ett intyg på att organisationen har arbetat fram en miljöpolicy som är 
relevant för dess verksamhet och storlek, att relevanta miljöaspekter har identifierats, att man 
har fungerande rutiner och att man definierat mätbara mål som är uppnåeliga. Vidare ska det 
visa att alla i organisationen är medvetna om det miljöarbete som bedrivs och har kompetens för 
att utföra det som krävs för att uppnå de uppsatta målen (SWEDAC, 2014). 

I uttalandet konstaterar man även att organisationer inte ska missta ISO 14001 för ett verktyg 
som garanterar att organisationen uppfyller de uppsatta miljömålen, att organisationen vid 
certifieringstillfället har optimal miljöprestanda, samt att lagbrott och olyckor med betydande 
miljökonsekvenser ej kan förekomma (SWEDAC, 2014).  

2.3.3 Eco-Management and Audit Scheme  
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är det miljöledningssystem som är framtaget av EU 
genom en förordning som togs fram 1993. Systemet grundar sig i ISO 14001 men med ett antal 
tillägg. Utöver de krav som finns för att erhålla ISO 14001, förpliktigas den certifierade 
organisationen att offentligt publicera sin årliga miljöredovisning på Naturvårdsverkets 
webbplats, vilket är det statliga organ som har ansvaret för EMAS i Sverige (Naturvårdsverket, 
2014).  

EMAS kan ses som en påbyggnad till ISO 14001 då ett EMAS certifikat även inkluderar certifiering 
av ISO 14001. De huvudsakliga skillnaderna mellan systemen är att EMAS ställer striktare krav på 
mätning och utvärdering av miljöprestanda till skillnad mot ISO 14001 som ej behandlar 
kvantitativa mål. Detta görs genom så kallade kärnindikatorer som visar hur miljöprestandan 
utvecklas. Vidare möjliggör EMAS en tydligare kommunikation och transparens då en årlig 
miljörapport synliggörs för allmänheten där bland annat miljöprestandan behandlas (European 
Commission, 2011).  

Simkins (2003) menar att ett EMAS certifikat oftast uppfattas som besvärligare och är dyrare att 
implementera då det kräver mer resurser i form av rapporter, mätning och förbättring av 
kvantitativa mål samt fler revisioner.  
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2.4 Energianvändning i Sverige 
Världssamhället är i dag i ett läge som starkt präglas av energianvändning. Uppvärmning och 

avkylning av fastigheter, transporter samt produktion inom industrin är sådant som kräver 

energi. För att möta stundande utmaningar så som global uppvärmning och övergång till 

förnyelsebara energikällor har Europeiska Kommissionen satt upp fem mål som skall vara 

uppnådda till 2020, där ett av dessa behandlar klimat och energi. Med basår 1990 skall utsläppen 

av växthusgaser ha minskat samtidigt som energieffektiviseringen och försörjningen av 

förnyelsebara källor ökat. Alla tre delmål med en procentsats på 20 %, därav namnet 202020 

målen (Europeiska Kommissionen, 2011).  

Sverige har som en del av detta tagit fram nationella mål som skall uppfyllas till 2020. Genom 

propositionen 2008/09:163 – En sammanhållen klimat- och energi-politik har regeringen 

fastställt ett antal energimål. Dessa är (Regeringen, 2009b): 

 Använda 50 % förnybar energi. 

 Använda 10 % förnybar energi i transportsektorn. 

 20 % effektivare energianvändning.   

Den svenska energiförsörjningen sker främst delvis genom förnyelsebara källor såsom vatten, 

vind och biobränsle men även kärnkraft. Energimyndigheten (2015) delar upp 

energianvändningen i tre sektorer: 

 Industrisektorn – Främst biobränsle och el. 

 Transportsektorn – Främst fossila bränslen. 

 Bostäder och service - Främst fjärrvärme och kyla, el och biobränslen. 

Den totalt tillförda energin i Sverige från 1970 till 2013 pendlat mellan 420 – 610 TWh. Dock är 

den slutgiltiga energianvändningen i en positiv trend och har visat minskning de senaste åren. 

2013 uppgick den slutgiltiga energianvändningen till 375 TWh där bostads och servicesektorn 

stod för ca 147 TWh. Energianvändningen inom bostads och servicesektorn påverkas av väder 

vilket t.ex. under 2010 gjorde att en kall vinter bidrog till en kraftig ökning av slutgiltig 

energianvändning. Under 2013 åtgick det ca 80 TWh för uppvärmning av varmvatten, lokaler och 

hushåll vilket motsvarar ca 55 % av den slutgiltiga energianvändningen. Minskningen beror 

främst på att el och fjärrvärme har ökat på bekostnad av olja, samt att antalet värmepumpar har 

ökat i fastigheter och hus (Energimyndigheten, 2015).  
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Figur 3- Energianvändning per capita i Sverige (Miljömål, 2015). 

Energianvändningen per capita i Sverige har varierat med små mängder sedan 70-talet och 

under 2009 var den ca 40 MWh per person. Figur 3 visar energianvändningen per person i 

Sverige sedan 90-talet (Miljömål, 2015). 

3. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver det rådande läget inom KTH gällande de delmål som definierats med 

arbetet. Kapitel 3.1 syftar till att beskriva samt visualisera processer inom KTH:s miljöarbete och 

ansvarsfördelning. I delkapitlen 3.2 och 3.3 ges en introduktion till hur KTH tar fram sina 

miljömål samt beskriver dessa. Slutligen beskrivs befintliga ansvarsområden samt 

kommunikationskanaler i kapitel 3.4  

3.1 KTH:s miljöarbete, samt ansvarsfördelning mellan KTHs ledning och 

skolor 
KTH är en organisation som styrs av ett antal samspelande organ. Det centrala organet är 
universitetsstyrelsen bestående av verkställande direktör, rektor samt representanter från olika 
delar av verksamheten. Dessa har tillsammans det övergripande styransvaret gällande frågor 
som bland annat berör verksamhetens organisation, årsredovisningar samt budgetunderlag. 
Steget under i den hierarkiska ordningen finner man rektorn och rektorsgruppen som har 
ansvaret för strategiska frågor som berör utbildning, forskning, samverkan samt kvalitet. I övrigt 
är verksamheten uppdelad i tio skolor där respektive skola har sina egna institutioner 
utbildningsprogram samt centrumbildningar, där man bedriver utbildning och forskning inom 
ramen för respektive skola.  Universitetsförvaltningen (UF) på KTH är en enhet med funktioner 
som stöd för den centrala administrationen, planering och policyskapande, samordning samt 
uppföljning och utvärdering (KTH, 2015).  
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Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH är uppdelat i två organisationer, KTH Sustainability och 
Hållbart Campus vilka även benämns som miljögruppen. Figur 4 visar universitetsförvaltningen 
där miljögruppen ingår. KTH Sustainability är en organisation under ett projekt vars syfte är att 
integrera frågor gällande miljö och hållbarhet i verksamhetens utbildning, forskning samt 
samverkan. Projektets första fas förväntas att avslutas år 2015.  Organisationen leds av vice 
rektor för hållbar utveckling och innefattar även representanter från olika delar av KTH, KTH:s 
miljöchef samt administrativt anställda.  

 

 

Figur 4 – KTH:s organisationsschema. Grön markering representerar miljögruppen. 

Hållbart Campus leds av miljöchef som tillsammans med universitetsförvaltningen arbetar med 
frågor gällande miljöledningssystemet på KTH samt miljö och hållbarhetsfrågor på Campus. Som 
en kompletterande länk, har man utsett miljöombud vid respektive skola för att driva och 
genomföra arbetet på skolnivå (KTH, 2015b).  

Miljöchefen är den person som har det övergripande ansvaret för att se till att kraven för 
miljöledningssystemet uppfylls. Vidare ansvarar hen för övergripande dokumentation, rutiner 
och handlingsplaner gällande miljö på KTH. De beslutsbefogenheter rollen har är följande (KTH, 
2015e): 

 Besluta om övergripande rutiner gällande miljö. 

 Godkänna och ansvara för åtgärdandet av miljöavvikelser. 

 Planera miljörevisioner och utse miljörevisorer. 

 Planera och driva det arbete inom Hållbart Campus och KTH Sustainability som är 
relaterat till miljöledningssystemet.  

Vidare har respektive skolchef det övergripande ansvaret och beslutsbefogenheten på skolan 
och är samtidigt den som fastställer de detaljerade miljömålen, handlingsprogrammen och 
miljörutinerna inom skolan. Skolchefen är den person som ansvarar för att skolan uppfyller 
kriterierna enligt ISO 14001 och att tillräckligt med resurser avsätts. 

 

Universitetsförvaltningen 
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Figur 5 illustrerar de ansvarsområden som är definierade för Hållbart Campus och KTH-S, även 
kallad miljögruppen.  

 

 

Figur 5- Uppdelning av miljöarbetet på KTH. 

3.2 Utformning av KTHs miljöpolicy och mål 
KTH är, enligt Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter med betydande 
miljöpåverkan 2009:908 som infördes 2009, skyldig att ha ett miljöledningssystem. Förordningen 
innebär att KTH ska införa och utveckla ett miljöledningssystem. På årlig basis ska universitet 
sedan redovisa sitt miljöarbete till Naturvårdsverket genom ett formulär vilket i sin tur 
rapporteras till staten.  Under 2011 påbörjades arbetet med att miljöcertifiera och skapa ett 
miljöledningssystem efter den internationella miljöstandarden ISO 14001, som ska tillämpas på 
en övergripande nivå på KTH. Detta arbete avslutades under september 2015 då KTH blev 
miljöcertifierad. 

Miljöarbetet på KTH drivs av miljögruppen som är en avdelning på UF vilken omfattar KTH 
Sustainability och Hållbart Campus. Figur 6 visar hur miljögruppen tar fram förslag på 
övergripande miljömål som senare beslutas och godkänns av rektor. Därefter bryts de 
övergripande målen ner av var och en av de 10 skolorna som presenterar sina egna detaljerade 
miljömål, vilka beslutas av respektive skolchef. De nedbrutna målen presenteras slutligen för 
miljögruppen för att godkännas (Bredås, 2015).  
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3.3 Miljöpolicy 
Nedanstående punkter definierar KTH:s miljöpolicy enligt dokumentet Redovisning av 
miljöledningsarbetet 2014, enligt SFS 2009:907.  

 Varumärke och identitet som förknippas med miljö – och hållbar utveckling. 

 Vara en mötesplats för olika synsätt, discipliner och olika aktörer, där miljö – och hållbar 
utveckling diskuteras. 

 Följa berörda miljökrav och lagar. 

 Ständigt och systematiskt förebygga förorening och förbättra miljöprestanda.  

 Främja miljömedvetenhet mellan medarbetare och studenter i och utanför 
verksamheten. 

 Redovisa miljöarbetet internt och externt. 

 Ha studenter, medarbetare, alumni samt samarbetspartners som tillämpar kunskap och 
metoder som bidrar till ett mer hållbart samhälle (KTH, 2014).  

Ovanstående policy gäller för KTH:s alla fem campus, tio skolor samt administration.  

3.4 Kommunikationen inom KTH 
Miljöarbetet inom KTH kommuniceras enligt Rutin för miljökommunikation 2015, där riktlinjer 
för hur intern och extern kommunikation skall bedrivas inom universitetet finns beskrivna. Likt 
syftet för de olika organisationerna inom miljögruppen delas dokumentationsansvaret mellan 
organisationerna KTH-S och Hållbart Campus, där miljöchefen har det övergripande ansvaret för 
intern och extern kommunikation av information som berör KTH:s miljöledningssystem. Ansvaret 
för intern och extern miljökommunikation gällande utbildning, forskning och samverkan ligger 
hos vicerektor för hållbar utveckling. För att förmedla den övergripande kommunikationen ner 
på skolnivå har skol- och förvaltningscheferna tilldelats ansvaret att hålla respektive skola och 
dess anställda uppdaterade med aktuell information gällande miljöledningsarbetet.  Vidare är 
miljöombuden delegerade ansvaret att kommunicera drivandet och genomförandet av 

 

UF 

Miljögruppen 
 

Rektor 
Förslag  

Övergripande mål för 

KTH 

 
Skolchef  

Godkända mål 

Nedbrutna mål på skolnivå 

Detaljerade miljömål per skola för godkännande 

Detaljerade 

miljömål för 

resp. skola 

Figur 6 - Utformning av KTH:s miljöpolicy och mål. 
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miljöarbetet på respektive skola. Slutligen har samtliga medarbetare på KTH ett ansvar att hålla 
sig uppdaterade samt känna till KTH:s miljöpolicy och de riktlinjer som berör det egna arbetet 
(KTH, 2015c). Alla gällande lagar och regler finns samlade under webbverktyget Miljöguiden 
(Sandberg et al., 2014). 

Tabell 2 samt 3 visar de olika kommunikationskanalerna, deltagare till olika möten inom 
universitetet samt dess frekvenser. 

Tabell 2- Kommunikationskanaler 

Intern kommunikation Extern kommunikation  

Intranätet Hemsida 

Gruppweb Nätverk 

Nyhetsbrev Seminarier 

Mejl Event 

Miljöredovisning Miljöredovisning 

Event Nyhetsbrev 

Möten Pressmeddelanden 

Deltagare samt frekvens för respektive möten kan ses nedan: 

Tabell 3 - Deltagare samt frekvens för olika möten 

Möte Deltagare Frekvens 

KTH:s ledningsgrupp KTH:s ledningsgrupp 2 gånger per månad 

   

Ledningens genomgång Rektor, förvaltningschef, 
vicerektor för hållbar 
utveckling, miljöchef 

2 gånger per år 

Miljöombudsmöten Miljöombud, hållbart campus 1 gång per månad 

Miljögruppsmöten KTH-S, hållbart campus 1 gång per månad 

Gruppmöte Hållbart Campus  Hållbart campus 1 gång per vecka 

Gruppmöte KTH-S KTH-S 1 gång per vecka 

Avdelningsmöte Miljö och 
byggnadsavdelningen 

1 gång per månad 

Kommunikationsnätverket Kommunikatörer, skolor och 
UF 

8 gånger per år 

Kemikaliehanteringssystem 
(KLARA) -administratörer 

KLARA administratörer och 
central KLARA handläggare 

1-2 gånger per år 

 

De existerande dokumentationstillvägagångssätten är minnesanteckningar samt protokoll 
(KTH,2015c).  
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4. Mål och ambitioner 
4.1 Vision 2027 
Vision 2027 är ett projekt som fastställdes 2011 av KTH:s styrelse, samt ett antal personer inom 
och utom universitetet. Visionen ligger idag till grund för KTH:s långsiktiga strategiarbete. 
Ambitionen är att visionen skall integreras i KTH:s beslutsprocesser samt användas som ett stöd 
och underlag i framtagandet av utvecklingsplaner, närmast den plan som fastställdes för åren 
2013-2016. Projektet berör sju områden där man har ett antal uppsatta visioner som skall vara 
uppfyllda till den uppsatta tidsramen 2027. Bland dessa finns visioner om att vara ett 
internationellt ledande universitet inom miljö – och hållbar utveckling, optimerad användning av 
resurser samt tydligt hållbarhetsfokus på utexaminerade studenter. Vidare ska universitet ingå 
djupa och strategiska allianser med nationella och internationella universitet inom hållbar 
utveckling. Vision 2027 kommer att konkretiseras till mätbara mål genom de olika delplanerna 
universitetet kommer att sätta upp under projektets gång (KTH, 2012).  

4.2 Utvecklingsplan 2013-2016 
Denna plan utarbetades på basis av vision 2027 och fastställdes i december 2012. Planen är en 
fördjupning av de visioner som satts upp och man har nu konkretiserat målen inom respektive 
område och benämns som ett av KTH:s centrala styrdokument. Under framtagandet av planen 
har personer olika grupper som UF, ledningsgruppen och rektorsgruppen medverkat. 
Utvecklingsplanen behandlar ett antal olika områden som KTH ska ha intagit ett visst antal 
positioner inom tidsramen för planen. I figur 6 nedan redovisas delar ur vision 2027 samt hur 
detta konkretiseras i utvecklingsplanen 2013-2015 (KTH, 2013). 

4.3 Miljömål 2013-2015 
Med utgångsvärde från 2012, har dessa mål utformats enligt den beskrivna processen i kapitlet 
Utformning av KTH:s miljöpolicy och mål. KTH har som en del av sitt miljöarbete valt att fokusera 
på 8 miljöaspekter under 2013-2015. Figur 7 visar KTH:s miljömål för åren 2013-2015 (aspekter 
med direkt miljöpåverkan är grönmarkerade). 

 

Figur 7 - Miljömål 2013-2015. 
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Miljömålen 2013-2015 är i huvudsak relaterade till den dagliga verksamheten och är såväl direkt 
som indirekt kopplade till energianvändning. Bakgrunden till denna slutsats kan sammanfattas 
som: 

 Energianvändning utgörs av elförbrukning för den dagliga driften samt uppvärmning och 
kylning av fastigheter.  

 Miljöaspekten transport inkluderar t.ex. aktiviteter som resor till och från KTH samt 
tjänsteresor vilket leder till energiförbrukning och koldioxidutsläpp.  

 Avfall genereras av den verksamheten universitetet bedriver. 

 Upphandlingar som genomförs i universitetets regi ger möjligheten att välja bättre 
alternativ ur miljösynpunkt och på så sätt minska påverkan.  

 Kemikalieanvändningen utgörs av universitetets utbildnings – och forskningsverksamhet. 

 Utbildning och forskning är relaterad till miljön då studenter och forskare påverkar 
samhället efter avslutad utbildning genom att dessa tillämpar och utvecklar sådant som 
bidrar till hållbar utveckling. 

 Samverkan är en central drivkraft för arbetet med miljö – och hållbar utveckling då man 
mer effektivt kan konkurrera om strategiska miljö - och hållbarhetssatsningar (KTH, 
2015d).  

4.4 Handlingsplan för miljömål 2013-2015 
De miljömål som är uppsatta för perioden 2013-2015 är avsedda att uppfyllas och följas upp 
genom den process som finns beskriven i handlingsprogrammet. För varje miljöaspekt som finns 
beskriven i miljömålen finner man tillhörande handlingsplan. 

I aspekten energianvändning finner man planerade aktiviteter såsom förbättrat samarbete i 
energifrågan med Akademiska Hus, tävlingar inom energibesparingar, samt sådant som berör 
visualisering och konkretiseringar av de genomförda energibesparingarna. Det sistnämnda är 
tänkt att utgöra kommunikationsmaterial till studenter och anställda (Sandberg, 2014).   

För att uppfylla de uppsatta miljömålen gällande avfall kommer det att avsättas resurser för att 
förbättra möjligheterna till källsortering. Ökade källsorteringsmöjligheter i lokaler samt allmänna 
utrymmen, statistik för hushållsavfall från AH och inkluderad tömning av avfall i hyran är några 
åtgärder man vill vidtaga (Sandberg, 2014b).  

För att uppfylla de visioner som finns inom forskning och utbildning kommer KTH att under 
handlingsplanens tidsram skapa forum och möten för forskare med fokus på hållbar utveckling, 
upprätta handlingsplaner på skolnivå om hur miljö och hållbar utveckling ska integreras i de olika 
skolornas program. Vidare kommer man att ta fram indikatorer som ska visa hur forskning och 
utbildning relaterar till miljö – och hållbar utveckling (KTH, 2014c, 2014d). 

För att kunna infria visionerna som finns uppsatta inom området samverkan, har KTH 
konkretiserat detta genom att ansluta sig till International Sustainable Campus Network (ISCN) 
och Nordic Sustainable Campus Network (NSCN) , där det sistnämnda nätverket är en 
fördjupning av alliansen inom Norden. På nationell nivå planerar man att delta i nätverket 
Miljöledning vid universitet och högskolor (MLUH).  Framtagandet av lämpliga indikatorer skall 
förenkla uppföljning av den prestanda KTH visar inom området (Sandberg, 2014e).  

För tjänsteresor och dess resulterande utsläpp har KTH som plan att utveckla riktlinjer för hur 
möten och resor kan göras på ett mer hållbart sätt. En miljöanpassad resepolicy har införts där 
man t.ex. fastställt att tåg ska vara standardresesättet. Som en del av detta ska resestatistiken 
förbättras vilket ska möjliggöra tydligare kommunikation till de berörda där t.ex. CO2 
ekvivalenter visas.  Utredningar om huruvida KTH kan klimatkompensera ska genomföras för att 
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minimera organisationens påverkan. Liksom för andra miljömål avser man att det finns vinningar 
att göra genom att visualisera energi- och CO2-åtgången och kommunicera detta (Bredås, 2014).  

KTH är en myndighet med ständigt pågående upphandlingar vilket har stor påverkan på miljö – 
och energianvändning. Universitetet har bestämt sig för att ta fram rutiner för hur miljökrav skall 
införas i upphandlingar, inköp samt ny – och ombyggnationer. För att kunna driva dessa krav 
mer effektivt ska möjligheterna till att medverka i olika nätverk undersökas (Bredås, 2014b).  

Ur den information som finns att tillgå i handlingsplanen kan slutsatsen dras att KTH har fokus på 
att öka visualiseringen av sitt miljöarbete i hopp om att det ska fungera som en ”trigger”.   

4.5 Skolornas mål  
De ovan beskrivna målen gäller på en övergripande nivå över hela KTH. Så som det kan ses i figur 
5 Utformning av KTH:s miljöpolicy och mål, ska dessa brytas ner och presenteras på skolnivå 
efter att ha beslutats av skolchef. Detta kapitel beskriver det befintliga arbetet kring 
energianvändning på KTH:s skolor.  

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) har inom ramen för miljömålen 2013-2015 valt 
att fokusera på miljöaspekterna transporter, avfall och energianvändning. De egna målen som 
skolan har valt att sätta upp, har stora likheter med de övergripande målen. Tåg som 
standardresesätt, kvantifiering av tjänsteresor samt öka möjligheterna till källsortering är några 
exempel. För energianvändningsfrågan har man inga kvantifierade mål utan en målsättning om 
att främja medveten energianvändning hos anställda. Dessa mål ska förverkligas genom 
förbättrad transportstatistik, installation av fler källsorteringsmöbler samt energieffektiva 
lösningar (KTH 2014b).  

Bioteknologi (BIO) har lagt upp detaljerade miljömål inom aspekterna avfall, användning av 
kemiska produkter samt utbildning. Möjligheterna till källsortering på Albanova och SciLifeLab 
och korrekt hantering av kemikalier är de mål man har satt upp inom avfall och användning av 
kemiska produkter. Det finns en målsättning att öka förståelsen och kunskapen om hur 
biotekniken relaterar till miljö – och hållbar utveckling, samt öka lärandeaktiviteterna inom 
området (KTH, 2014c).  

De detaljerade miljömålen som finns presenterade av Skolan för kemivetenskap (CHE) berör 
utbildning och hantering av kemikalier. Målsättningen är bland annat att förbättra integreringen 
av hållbar utveckling i sina program samt förbättra hanteringsrutinerna för kemikalier (KTH, 
2015f).  

Skolorna för datakommunikation (CSC) och teknikvetenskaplig kommunikation och lärande 
(ECE) kommer under perioden 2013-2015 att öka installationen av källsorteringsmöbler och 
införa rutiner för källsortering för att bidra till KTH:s övergripande miljömål. Inom området 
utbildning kommer ECE arbeta med att integrera aspekter av hållbar utveckling i sina program 
medan CSC ska arbeta mer aktivt med att kommunicera KTH:s miljöarbete till anställda inom 
skolan (KTH, 2014d).  

Elektro och systemteknik (EES) ska bidra till de övergripande målet att minska 
koldioxidutsläppen från tjänsteresor genom att öka webbaserade möten. Likt CSC kommer även 
EES att arbeta med att förbättra integreringen av hållbar utveckling genom att bland annat 
införa kursen Den hållbara ingenjören på alla avancerade program inom skolan (KTH, 2014e). 

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har valt att presentera detaljerade mål inom 
miljöaspekterna avfall och utbildning. Skolan ska vidta en rad åtgärder som inkluderar 
installation av källsorteringsmöbler, framtagande av avfallshanteringsrutiner samt föra 
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avfallsstatistik för effektivare uppföljning. Även här ska det avsättas resurser för att göra hållbar 
utveckling till en av grundpelarna som skolans kurser och program vilar på (KTH, 2015g).  

Skolan för industriell teknik och management (ITM) är tillsammans med ABE den andra skolan 
som har valt att inkludera miljöaspekten energianvändning i sina detaljerade miljömål, där 
samma procentsats som de övergripande målet är uppsatt som minskningsmål.  I övrigt ska ITM 
arbeta med att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor, samt likt de andra skolorna arbeta för 
att hållbar utveckling ska integreras i utbildningen och forskningen man bedriver. Efter ett 
telefonsamtal med miljöombudet på ITM framkommer det att uppföljning av mål görs per 
fastighet, även om skolan enbart hyr delar av denna (KTH, 2015h).  

Figur 8 visar författarens uppfattning av hur KTH:s miljöarbete bedrivs. 

 

 

Figur 8 – Författarens uppfattning av KTH:s miljöarbete. 
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5. Akademiska Hus 
Akademiska Hus (AH) är ett statligt ägt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter för 
universitet och högskolor. Företaget äger fastigheter över hela Sverige och man förvaltar ca 62 % 
av den totala arean på de 51 lärosäten som finns utspridda på 29 orter runtom i landet. 
Företaget har ett fastighetsvärde på ca 63,8 miljarder kronor med en omsättning på 5,7 
miljarder. Totalt huserar ca 300 000 studenter, forskare och anställda i de 38 campus man är 
hyresvärd i. 

AH arbetar mot miljöcertifieringssystemet miljöbyggnad och är certifierat enligt ISO14001 sedan 
2004 (Akademiska Hus, 2015). 

5.1 Akademiska Hus miljöpolicy och strategi 
Enligt ett förtydligande som fastslogs i Sveriges Riksdag i december 2013 ska AH arbeta för 
långsiktigt hållbar utveckling inom alla sina campusområden. Företaget tog under samma år 
fram fyra övergripande hållbarhetsmål. Dessa är (Akademiska Hus, 2013): 

1. Samarbeta med kunder kring hållbarhetsinitiativ. 
2. Minska mängden köpt energi med 50 % till 2025 med utgångsår 2000. 
3. CO2 avtryck från drift skall elimineras. 
4. Olycksfri arbetsplats. 

Företaget driver en energi – och miljöpolicy vilken finns beskriven i dokumentet 
Hållbarhetspolicy 2014, där man har fastställt att (Akademiska Hus, 2013): 

 Energieffektiva lösningar ska ha hög prioritet. 

 Nya byggnader skall miljöcertifieras. 

 Befintlig byggnation skall miljöcertifieras i den mån det är möjligt. 

För att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen menar man att flera mekanismer tillsammans 
måste verka och att förvaltningen ska drivas med energieffektiva tekniska system som grund.  
Dessa mål har brutits ner till regionnivå, baserat på användningsintensitet, vilket innebär att en 
hög energianvändning skall ha en hög reduktionstakt. Hänsyn har även tagits till de olika 
utmaningar som finns i regionen samt de ambitioner hyresvärden har. De regionala målen är 
därför varierande (Akademiska Hus, 2014).  

I sitt fastighetsbestånd har AH olika typer av lokaler där användningsområdet kan variera från 
vanlig kontorsanvändning till energiintensiva avancerade laborationsmiljöer. Strategin företaget 
har för att minska energianvändningen i det befintliga beståndet är underhållsåtgärder och 
driftoptimeringar i samarbete med hyresvärdarna (Akademiska Hus, 2014). 

AH menar att ett tätt samarbete med hyresvärdarna är ett måste för att uppnå det uppsatta 
energianvändningsmålet, vilket även Johan Tjernström, energistrateg på AH betonade under 
intervjun (Se kap. 6.3). Man menar på att energikostnaderna måste fördelas efter en metod som 
gör att incitament kan erhållas åt både parterna. En hyresmodell där varmhyra tillämpas med 
tillkommande eldebitering, tros kunna ge en triggande effekt till hyresvärdarna för att sänka sin 
energianvändning eftersom hyresgästen då enklare kan se resultatet av sina 
effektiviseringsprojekt. Den besparing man erhåller genom denna hyresmodell vill man istället 
investera i ny teknik (Akademiska Hus, 2014). 

I företagets årsredovisning 2014, nämner AH att variationer i driftkostnaden förekommer, främst 
på grund av att åldersstrukturen i fastighetsbeståndet är varierande. Klimatskalet på de äldre 
fastigheterna är sämre och det finns en övre gräns för hur mycket dessa kan energieffektiviseras.  
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Portföljförvaltningen köps in centralt för hela bolaget där de två största förvaltarna är Telge 
energi och Bergen.  I Stockholms Stad levererar Fortum, Norrenergi samt Södertörns fjärrvärme, 
den fjärrvärme och kyla fastigheterna behöver. I dagsläget försörjer sig företaget med ungefär 
40 % el, 40 % fjärrvärme och 20 % fjärrkyla, men man kan se att el tenderar till att öka på 
bekostnad av de andra energislagen (Tjernström, 2015). 

AH skall enligt den rapport som finns publicerad, försöka påverka energileverantörerna att 
minska, om möjligt eliminera inslag av fossila bränslen. Detta som en del av det övergripande 
hållbarhetsmålet man har om att eliminera CO2 från drift. Något arbetssätt för detta nämns ej.  
Man har en ambition att öka produktionen av förnybar energi vilket kan ses som ett viktigt 
moment till det hållbarhetsmål som finns gällande en minskning av 50 % av köpt energi 
(Akademiska Hus, 2014). 

Om den möjliga energieffektiviseringen har uppnåtts utan att eliminera det totala CO2-avtrycket 
från drift, kommer AH att överväga klimatkompensation för den restpost som kvarstår. 

Solenergi, geoteknik och värmepumpar är lösningar som är i fokus. Det förstnämnda är en 
lösning man överväger vid större fastighetsområden. I dagsläget får man ca 20 000 MWh värme 
samt 5 000 – 10 000 MWh fjärrkyla genom denna teknik. Värmeproduktionen motsvarar ca 5 % 
av den totala värmeanvändningen. Resterande procentsats kommer från fjärrvärme 
(Akademiska Hus, 2014). 

Man sammanfattar de möjliga framgångsfaktorerna för de kommande åren som: 

 Tekniska lösningar i framkant. 

 Underhåll och driftoptimeringar. 

 Hyresmodell som ger incitament för både hyresvärd och hyreskund. 

 Effektivt samarbete med hyresgäster. 

Idag kan fastigheter göras energieffektiva till den grad att energianvändningen under 
produktionsfasen utgör en betydande del av den totala användningen, i vissa fall en 
motsvarande tid på 10-15 år (Akademiska Hus 2014). Detta mycket tack vare processmetoden 
Byggnads Informations Modellering (BIM) som är en metod för att säkerställa optimal 
materialåtgång under byggnationen. Det möjliggör även en mer effektiv redovisning av 
materialmängder vilket gör att slöseri kan minimeras.  

5.2 Befintligt arbete mellan AH och KTH  
Enligt den policy AH har, får campusplanen man tar fram tillsammans med hyresgästen inte ha 
utvecklingsplaner som är äldre än 5 år. Detta för att kunna främja kontinuerligt samarbete med 
hyresvärden (Akademiska Hus, 2014b). 

Samarbetet mellan företagen utgörs av ett planeringsunderlag som heter Campusplan KTH, 
vilken är framtagen 2014 efter ett samarbete med AH och KTH. Planen grundar sig på KTH:s 
långsiktiga strategiarbete Vision 2027, med en planeringshorisont på 15-20 år. I planen har olika 
delmål satts upp rörande områden som delaktighet, välbefinnande, resurshållning, transport och 
rörelse samt innovation. De mål som rör energianvändning kan sammanfattas som optimalt 
utnyttjande av tillgängliga resurser, visualisering av olika hållbarhetsarbeten till berörda inom 
KTH samt beaktning av energianvändning vid val av byggnadsmaterial. Andra långsiktiga planer 
är att skapa planeringsförutsättningar för lokal energiproduktion och inventera äldre byggnader 
och dess klimatskal (Akademiska Hus, 2014b).  

AH och KTH har planlagt ett antal olika projekt som förväntas realiseras inom 5 år. Här ses ett 
antal ombyggnationer tillsammans med sådana projekt som direkt är relaterade till KTH:s 
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energianvändning. Installation av solceller på ungefär 20 tak, byggnation av värmepumpstation, 
samt effektivisering av verksamhetens elanvändning är de initiativ som KTH har tagit och som 
väntas bli avslutade inom ramen för den aktuella campusplanen (Akademiska Hus, 2014b). 

Planen berör även miljöaspekten transport där fokus i huvudsak kommer att ligga på att öka 
andelen hållbara resor till och från campus genom att t.ex. öka antalet entréer intill campus. 
Genom campusplanen uttalar AH och KTH även en ambition om att hållbarhetsarbetet mellan 
parterna skall drivas mer aktivt, samt ta fram en kommunikationsstrategi som förenklar dialogen 
mellan parterna under alla de mål som har satts upp (Akademiska Hus, 2014b). 
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6. Intervjustudie 
Som en del av arbetet har tre intervjuer gjorts där syftet var att göra en fördjupning i det arbete 
KTH och AH bedriver i energifrågan samt erhålla perspektiv på hur ambitionsnivån ser ut hos de 
olika parterna. Detta kapitel syftar till att undersöka huruvida man arbetar med de syften som 
definierats för arbetet. 

6.1 KTH – Intervju med KTH:s miljöchef och miljösamordnare 
Under intervjun som gjordes med KTH:s miljöchef Birgitta Westin respektive miljösamordnare 
Lina Häckner Bredås, ställdes ett antal frågor med tyngdpunkt på beslutsprocesser och 
arbetsmetodik.   

Westin och Häckner säger att miljö – och energiarbetet tidigare har bedrivits utan något 
systematiskt arbetssätt och har mestadels bestått av enstaka ”ströprojekt” där ambitionen hos 
den enskilda individen har varit drivkraften. Vändpunkten blev när KTH:s miljöarbete blev utsett 
till en av de sämre bland myndigheterna under år 2009, vilket ledde till att man nästkommande 
år påbörjade en utredning om att bli miljöcertifierad. Samma år infördes Förordningen om 
miljöledning i statliga myndigheter SFS 2009:907, vilket förpliktade myndigheter med betydande 
miljöpåverkan att bedriva ett miljöledningssystem. Universitetet erhöll ISO14001 certifieringen 
under 2015 och detta har varit det område där man avsatt flest resurser. På grund av detta har 
energifrågan inte varit den mest prioriterade under samma tidsperiod. Man tror att 
certifieringen kommer att påverka energianvändningen positivt på lång sikt då det nu finns ett 
systematiserat arbetssätt att följa i frågan. 

I dagsläget bedriver ett fåtal skolor effektiviseringsprojekt gällande belysning och 
individbeteende och Westin medger att det mer är AH som är drivande inom området. Häckner 
menar att det ibland kan vara svårt att hitta incitament för energibesparingar då energin är 
inräknad i avtalet mellan AH och KTH, vilket gör att AH gör de flesta besparingarna och att KTH 
inte kan se effekterna av sitt arbete. Ett problem på KTH Campus är att man huserar i många 
äldre byggnader med betydligt sämre klimatskal än de nyare byggnaderna vilket ibland gör att 
fjärrvärmen inte räcker för uppvärmning under vintern. Detta leder till att man får köpa in el 
vilket har en negativ påverkan på användningen.  

En synpunkt relaterat till detta som man tar upp, är att det energirapporteringsverktyg AH förser 
sina hyresvärdar med har potential för förbättringar. Verktyget rapporterar på fastighetsnivå och 
separerar inte på verksamhetsel och fastighetsel. Parallellt med detta löper det ett stort antal 
hyresavtal mellan AH och KTH:s skolor, där en del av fastigheterna är gemensamma vilket gör att 
energiberäkningarna baseras på schablonvärden vilket gör att resultatet blir en uppskattning och 
inte en mätt storhet. Detta gör att effekterna av eventuella förbättringsarbeten ibland blir svåra 
att se. Därför efterlyser man en metod för att kunna mäta energianvändningen på ett sätt som 
skulle skapa incitament för skolorna. Vidare menar Lina Häckner att grunden till förbättringar 
inom energiområdet ligger i en standardiserad metod för effektiv mätning, dokumentering och 
uppföljning av olika byggnaders och skolors energianvändning. Detta är något som saknas idag. 

Under intervjun framfördes det även åsikter om att den inköpspolicy respektive skola bedriver är 
viktig för energifrågan. Det finns idag inga övergripande rutiner för inköp inom universitet vilket 
gör att energiprestandan på de produkter man köper därför kan variera. 

På frågan om huruvida de olika skolorna måste jobba med frågor gällande energianvändning 
svarar Westin att man hittills har varit ”snälla” och inte ställt några specifika krav på att de 
enskilda mål som respektive skola arbetar fram ska innehålla energimål. Detta är något man vill 
göra i framtiden. 
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Slutligen betonar hon vikten av att det sker en integrering av miljö – och hållbar utveckling i 
utbildning och forskning, då KTH utexaminerar ingenjörer som kommer att ha en betydande 
effekt på energianvändningen i sina framtida sysselsättningar (Westin & Bredås, 2015). 

6.2 KTH – Intervju med Tekniska Högskolans Studentkår  
Intervjun genomfördes med Lennart Kjellman, chef för utbildningsinflytande på Tekniska 
Högskolans Studentkår (THS). Enligt den miljöpolicy THS definierat ska det finnas en 
miljöansvarig i kårledningen varje verksamhetsår, en sådan person finns dock inte vid intervjuns 
genomförande och ansvaret delas upp på hela kårledningen. När rollen senast varit tillsatt är 
okänt enligt kårordföranden.  

Syftet med epost-intervjun var att undersöka om och hur hållbarhetsarbete bedrivs inom THS. 
Frågorna var tydligt relaterade till energianvändningen inom KTH.  

Kjellman berättar att THS arbetar i enlighet med det styrdokument som är framtaget i januari 
2009 och reviderat i november 2015.  Enligt detta ska THS sträva mot en minskad 
energiförbrukning, främst el och värme. För detta ska nödvändiga rutiner och utrustning 
införskaffas och belysningen i alla lokaler och Nymble utgöras av lågenergilampor. THS skall 
sträva efter en övergång till värme och el från förnybara källor. Vidare berättar Kjellman att THS 
dock inte har någon handlingsplan för energimålen förutom de åtgärder som finns i Nymbles 
underhållsplan, men att elkostnaderna har minskat med nästan 25 % under de 3 senaste åren.  

På frågan om vad THS kan göra för att minska KTH:s totala energianvändning så framför Kjellman 
att THS först och främst måste ta fram en långsiktig och mer användbar strategi än vad som finns 
idag för att kunna arbete mer konkret med frågorna miljö, energi och hållbar utveckling.  

Vidare menar Kjellman att både THS och KTH har varit dåliga på att organisera sitt arbete inom 
miljö – och hållbarhet. Även om det funnits många enskilda personer som jobbat med frågorna 
och intresset varit stort så har man inte varit bra på att på ett organiserat sätt använda sig av 
detta. Engagemanget från skolorna är varierande och Kjellman tycker att bristen på en tydlig 
organisering hämmat även detta.  Dock kan förbättringar ses, vilket bl.a. miljöcertifieringen 
universitetet erhållit visar på.   

Mätning av energianvändningen görs idag inte men en utredning av energianvändningen i 
ventilationssystemet är aktuell för att kunna energieffektiversera Nymble. Kjellman menar dock 
att detta är en lång process som kräver stora resurser.  

Gällande den rådande kommunikationen mellan THS och Hållbart Campus samt KTH- S, utser 
THS två studeranderepresentanter som får representera THS i KTH-S. Utöver detta finns det 
ingen särskild kommunikation med KTH i frågorna. Kommunikationen mellan KTH och THS 
centrala organ upplevs som god. Däremot kan inte samma sak sägas om kommunikationen 
mellan KTH och engagerade studenter på program, kurser och sektioner. 

Energikrav ställs enligt Kjellman på de upphandlingar och inköp som Nymble och restaurangerna 
på THS gör.  

På frågan om rätt förutsättningar och resurser skapas för studenter för att kunna arbeta med 
energi och miljöfrågan anser Kjellman att detta inte görs i dagsläget. ”Det finns enormt mycket 
engagemang i dessa frågor bland studenterna, men KTH (och THS) är väldigt dåliga på att fånga 
upp det. Att hitta vägar för att föra KTH och dess studenter närmare varandra i frågor om miljö 
och hållbar utveckling skulle kunna ge väldigt stora positiva effekter”.  Här poängteras dock att 
THS kan vara bättre på att vara en kanal för studenterna att komma i kontakt med KTH.  
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Slutligen avslutar Kjellman med optimism och säger att KTH med studenternas hjälp skulle kunna 
göra enorma framsteg inom dessa frågor. Kunskapen är stor bland studenter och anställda men 
dessa kan ej lyftas fram på grund av bristen på naturliga forum där intresserade kan interagera.  

6.3 Akademiska Hus – Intervju med energistrateg på Akademiska Hus 
Frågorna som ställdes till Johan Tjernström, energistrateg på AH, fokuserades kring hans syn på 
KTH:s energiarbete, kommande utmaningar samt möjligheter som han ser inom energiområdet.  

Johan Tjernström har, likt Birgitta Westin och Lina Häckner, åsikter om att fler 
samverkansprojekt bör göras för att undersöka möjligheterna att spara verksamhetsenergi. Han 
tror att rätt hyresmodell kan skapa incitament för KTH att bedriva sitt förbättringsarbete mer 
effektivt och menar på att en lämplig hyresmodell ur AH synvinkel är varmhyra, där KTH 
debiteras verksamhetselen. För att kunna driva energifrågan mer effektivt än vad det görs idag, 
anser man att en motpart hos KTH som har mandat att kunna driva och ställa krav på skolorna 
saknas. Tjernström anser att ämnet har hamnat längre ner på prioriteringslistan för KTH, i och 
med att fokus har varit att erhålla miljöcertifikatet. Detta tycker han måste omprioriteras snarast 
och att energifrågan måste drivas ”hårdare” centralt inom KTH med tydliga mål som sätter krav 
på skolorna. Miljöcertifieringen i sig ger inte så mycket för energianvändning, däremot hoppas 
han att kravet på ett systematiskt miljöarbete indirekt ska påverka. 

På frågan om hur väl kommunikationen fungerar mellan parterna medger Tjernström att AH inte 
har kartlagt kunskapsnivån inom KTH och hur ambitionen ser ut inom de olika organisationerna. 
Han anser att en bättre kommunikation behövs och tycker att förbättringar måste göras av båda 
parter. Saknaden av motparten är en bidragande orsak. Båda parterna har en ambition om 
regelbundna möten i energifrågan, men detta är inget som genomförs i dagsläget. 

På frågan om vad AH och KTH kunde ha gjort bättre tills nu berättar Tjernström, likt Westin och 
Häckner, att klimatskalet på fastigheterna är något AH skulle behöva arbeta bättre med. Det 
finns flera utmaningar med detta, dels att vissa hus är kulturmärkta, vilket försvårar 
åtgärdstagande och dels att det finns en övre gräns på hur mycket man kan energieffektivisera 
fastigheter med ett sämre klimatskal. KTH kunde ha satt tydligare och mer långsiktiga mål. 
”Fungerar bättre i teorin än i praktiken” är en åsikt som Tjernström framför i intervjun angående 
KTH:s förhållningsätt till miljöfrågan.  

Angående energistrategin AH bedriver, konstaterar Tjernström att man etablerar allt fler egna 
lösningar som geo – och solenergi men att dessa kommer att fungera mer som komplement till 
elen då marknaden idag med låga elpriser och ogynnsam beskattning gör det olönsamt att satsa 
på dessa lösningar. Tjernström berättar om företagets mål att minska energianvändningen med 
50 % till 2025 vilket motsvarar en årlig minskning på 3.5 % i regionen.  Han poängterar att ett tätt 
samarbete med hyresgästen är en absolut framgångsfaktor och att KTH måste sätta mål som 
sammanfaller med företagets egna, vilket inte är fallet idag.  

AH har miljöbyggnadsstandarden silver som standard i nya fastigheter, vilket man sagt är icke 
förhandlingsbart med hyresgästen. Nivå guld görs i samråd med hyresgästen då 
hyreskostnaderna kan komma att stiga. 

Några saker Tjernström tycker KTH kan göra inom en snar framtid är att införa konceptet grön IT, 
aktivitetsbaserade kontor samt inköpskrav på utrustning. Vidare tycker han att KTH bör utnyttja 
den kunskap som finns inom organisationen och se över lösningar där energianvändningen 
visualiseras bättre än vad det görs idag. Detta är något som skulle underlätta både 
dokumentering och uppföljning vilket skulle vara något även AH skulle uppskatta (Tjernström, 
2015).  
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7. Miljö och hållbarhetsarbete hos andra nationella och 
internationella universitet  
Syftet med detta kapitel är att presentera en redovisning om hur andra nationella och 
internationella universitet bedriver sitt miljöarbete, med tonvikt på energi, kommunikation och 
målinriktning. Kapitlet är tänkt att utgöra ett underlag för jämförelse och identifiera eventuella 
styrkor och svagheter som KTH uppvisar gentemot andra lärosäten i frågan. Kapitlet kommer att 
främst baseras på de dokument som universiteten presenterar på sin hemsida. 

Mälardalens Högskola (MDH), Göteborgs Universitet (GU), Anglia Ruskin University (ARU) samt 
Colorado State University (CSU) är de lärosäten som ingår i jämförelsen.  

7.1  Mälardalens Högskola 
MDH är en högskola i Västerås, den grundades 1977 och har ca 14 000 studenter samt 900 
anställda. Högskolan bedriver forskning och utbildning för främst teknologer, lärare och 
sjuksköterskor (MDHa, 2015). MDH har valts att inkluderas i arbetet då det är det första lärosäte 
som blev ISO 14001 certifierat i världen och som har ett erkänt bra miljöledningssystem. Vidare 
innehar man sedan 2006 ett arbetsmiljöcertifierat, OHSAS 1800 (MDH, 2016). 

Intervju med Miljö - och arbetsmiljösamordnare – Rebecka Malmgren, MDH 
Frågorna som ställts var tydligt processorienterade. Fokus har främst varit på beslutsprocesser, 
kommunikation sam uppföljning. Frågorna har likheter med de frågor som ställts till KTH för att 
på ett tydligare sätt kunna identifiera skillnaderna i arbetssätt.  

Malmgren förklararar att det centrala miljöarbetet drivs av kommittén för hållbar arbetsmiljö 
(KHA) viket är högskolans högsta samverkansorgan för hållbar arbetsmiljö. I kommittén sitter 
arbetstagarrepresentanter, huvudskyddsombud, miljösamordnare, student – och 
doktorandombudsman, studentrepresentanter, mångfaldsstrateg samt representanter från 
akademierna.  

På frågan om hur arbetet styrs svarar Malmgren att hela styrsystemet för hållbar arbetsmiljö är 
integrerat i högskolans verksamhetsstyrning. En tydlig skillnad som MDH:s ledningssystem 
uppvisar är att frågor och aspekter gällande arbetsmiljö är integrerade med miljöarbetet som 
högskolan bedriver. Den policy man bedriver är utarbetad av ombuden på de fyra olika 
akademierna vilken senare bearbetas av KHA och slutligen godkänns av rektor. Större beslut som 
till exempel den övergripande miljöstrategin godkännes av rektor, medan annat arbete av 
mindre karaktär godkännes inom kommittén.  Strategin gäller för hela högskolan. KHA ställer 
krav på akademierna vid alla inköp och upphandlingar. På sikt är det tänkt att även arbetsmiljö 
och jämlikhet skall inkluderas i detta.  

Efter godkännandet kommuniceras detta ut till de olika akademierna genom ombuden och 
representanterna i KHA vidare till cheferna inom respektive akademi. Detta behandlas sedan 
under arbetsplatsträffar som har en standardiserad agenda 8 gånger per år i respektive akademi. 
Malmgren berättar att varje chef skall ha en handlingsplan inom ramen för sitt ansvarsområde, 
vilket visar vilka åtgärder man har planerat att ta för att uppfylla de övergripande målen inom 
hållbar arbetsmiljö, samt de risker inom området som behöver planläggas. 

På frågan om vilka kvantitativa mål MDH har inom energianvändning svarar Malmgren att man 
har satt upp övergripande mål inom områdena resor och energianvändning vilka ska appliceras 
på hela högskolan. Här har man haft utmaningar med att få en tydlig kartläggning avseende 
energianvändning. Detta ledde till att man, enligt Malmgren, satte upp ett någorlunda blygsamt 
mål vilket man sedan överträffade. Nu när man har kartlagt situationen kommer högre mål att 
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sättas. Dessa prövas genom interna och externa revisioner en gång per år enligt de rutiner som 
finns i verksamhetsstyrningen. De kvantitativa uppföljningarna görs av KHA. 

Malmgren berättar att högskolans intranät utgör det främsta verktyget för kommunikation av 
miljöarbetet till studenter och anställda. All kommunikation sker i enighet med högskolans 
samverkansavtal.   

Efter diskussioner kring hur rapportering av energianvändning sker på KTH, framför Malmgren 
åsikter om att MDH har problem med att få en god överblick över sin egen energiförbrukning 
fördelat på till exempel de olika akademierna. Likt KTH kan MDH enbart mäta den  totala 
energiförbrukningen.  

Vidare framkom det under intervjun att ett förbättringsområde för MDH är arbetet för att öka 
medvetenheten och engagemanget hos anställda och studenter gällande individbeteendet. I 
dagsläget försörjer MDH ett webbverktyg där studenter och anställda kan förmedla sina åsikter 
och förslag. Detta följs sedan upp på KHA. Någon skillnad i ambitionsnivå mellan akademierna är 
däremot inte påtaglig enligt Malmgren. Däremot har man två akademier där miljö ingår i deras 
forskning och utbildning, vilket gjort att dessa är mer engagerade vid t.ex. nybyggnationer. 
Slutligen berättar Malmgren att MDH försörjs till ca 80 % av förnybar energi och förväntar en 
ökning till följd av installation av t.ex. solceller.  

Miljöstrategi 2014-2016  
I högskolans områdesstrategi framkommer det att högskolan aktivt skall arbeta för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan samt minska utsläpp av föroreningar. Under den angivna 
tidsramen skall fokus ligga på effektiv energianvändning samt minskad klimatpåverkan 
kommande från tjänsteresor. I miljöstrategin framhäver man även vikten av att bedriva forskning 
och utbildning som bidrar till en lägre miljöpåverkan, då studenter, medarbetare och partners 
har en direkt eller indirekt miljöpåverkan (MDH,2014).  

Miljömål 2013-2016 
De aktuella miljömålen som MDH har ställt upp applicerar på åren 2013-2016 och berör 
energianvändning samt koldioxidutsläpp från tjänsteresor. MDH har som mål att öka resesätten 
med buss och tåg för resor under 50 mil, samt utreda möjligheterna att klimatkompensera resor 
som görs på över 50 mil. Detta mål kvantifieras ej. Vidare ska man minska energianvändningen 
med 11 % fram tills 2016 med basår 2010. Något mål för tidsperioden efter 2016 specificeras 
inte. Några andra miljömål uppges ej (MDH, 2013).  

7.2 Göteborgs Universitet  
Med 37 000 studenter, 6 000 anställda samt 8 fakulteter är GU ett av Sveriges större universitet. 
Bland utbildningsområdena finns bland annat hälso – och samhällsvetenskap, humaniora och 
utbildningsvetenskap (GU, 2014). GU har ambitionen att bli ett av Europas ledande universitet 
inom hållbar utveckling. Under år 2004 blev man det första universitetet i världen som blev 
certifierat mot både ISO 14001 och EMAS (GU, 2014b).  

2014 blev GU belönat med ISCN Sustainable Campus Excellence Award för sin klimatstrategi. 
Priset beskrivs som ett internationellt erkännande för det strategiska och systematiska 
klimatarbetet som universitetet bedriver (GU, 2014b).   

Roller och ansvarsfördelningar 
Det övergripande miljöledningssystemet på GU drivs av miljöenheten och beslutas av rektor 
centralt. Rektor ansvarar för delegation och ansvarsfördelning till lämpliga nivåer inom 
organisationen samt för att utse en representant för universitetsledningen. Representanten är 
den person som är ansvarig för att säkerställa att miljöledningssystemet bedrivs i enlighet med 
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ISO 14001 samt rapportera miljöledningssystemets prestanda till universitetsledningen. Detta är 
tänkt att utgöra ett underlag för förbättringsarbete. Sedan 2013 har miljöchefen utsetts till 
universitetsledningens representant. Miljöchefen arbetar under miljöenheten som är en enhet i 
den gemensamma förvaltningen. Miljöenheten ansvarar för GU:s samlade miljö och 
hållbarhetsarbete (GU, 2014C). 

Utöver de ansvar som miljöchefen har som universitetsledningens representant förpliktigas hen 
med en rad andra uppgifter. Dessa är bland annat (GU, 2014C): 

 Vara kontaktperson för rektorn och biträda denna i miljöfrågor. 

 Ge strategisk miljörådgivning till ledningen och utgöra ett stöd till de olika enheterna 
inom organisationen i frågor gällande miljö – och hållbar utveckling. 

 Att revidera miljöpolicy, mål, handlingsplan.  

 Vara ett centralt stöd för organisationens egenkontroll i miljöfrågan. 

 Planera och genomföra utbildning för personal och studenter i frågor gällande miljö – 
och hållbar utveckling. 

 Att utarbeta en miljörevisionsplan. 

 Att kommunicera universitetets miljöarbete både internt och externt och även föra en 
dialog med miljömyndigheter. 

 Att redovisa miljöarbetet i en årlig hållbarhetsredovisning.  

Ser man till fakulteterna kan det konstateras att dekanerna är de som beslutar och följer upp 
miljöarbetet. Deras ansvar kan sammanfattas främst som att verkställa och analysera (GU, 
2014C): 

• Checklista för efterlevnad av miljölagstiftning. 

 • Genomförda aktiviteter inom miljö – och hållbar utveckling inom institutionerna. 

• Återrapportering avseende GU:s miljömål och handlingsplan. 

Slutligen har dekanerna ansvaret för att åtgärda avvikelser som framkommit under externa och 
interna miljörevisioner.  

Ett steg nedanför i den hierarkiska ordningen finner man institutionerna där prefekten bär det 
huvudsakliga miljöansvaret. Prefekten skall främst (GU, 2014C): 

 Tilldela roller inom miljöledningssystemet på institutionsnivå. 

 Säkerställa att rätt kompetens finns inom institutionen. 

 Integrera aspekter från miljö – och hållbar utveckling i utbildning. 

 Tillämpa övergripande rutiner och regler inom institutionen. 

 Ansvara för den interna miljörevisionen inom institutionen samt åtgärda de avvikelser 
som uppkommer under dessa. 

 Årligen lämna underlag för hållbarhetsredovisningen. 

GU och miljöledning 
EMAS och ISO14001 omfattar samtliga enheter inom organisationen. Dokumentationen för 
dessa finns samlad i en så kallad miljöhandbok som är tillgänglig för allmänheten. Denna är tänkt 
att fungera som en vägledning för de olika enheterna inom organisationen. Här kan man finna 
information gällande miljöledningssystemets omfattning och avgränsning, ansvarsfördelning, 
miljöaspekter och policy, handlingsplaner, uppföljning och kommunikation (GU, 2013).  
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Miljöpolicy 

 Öka miljömedvetenheten hos personal och studenter genom forskning, utbildning och 
samverkan med omgivande samhälle. 

 Genom ett systematiskt miljöarbete förebygga eller minska universitetets 
miljöbelastning. 

 Ta hänsyn till miljön i alla beslut som tas. 

 Kontinuerligt förbättra samt utvärdera miljöarbetet genom regelbundna miljörevisioner. 

 Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter samt miljökrav som berör universitetet. 

Redovisning av miljöprestanda 
De miljömål GU sätter upp följs upp med olika indikatorer och nyckeltal vilka visar om målen är 
uppfyllda eller inte. Detta följs upp årligen och redovisas vid ledningens genomgång. Denna 
redovisning utgör även underlag för rapportering enligt EMAS och rapporteras även till 
Regeringskansliet. Vidare rapporterar GU årligen sitt miljöarbete till ISCN (GU, 2015).  

Definierade miljöaspekter och mål 
GU har inom ramen för sin handlingsplan 2011-2015 valt att fokusera på 9 miljöaspekter (GU, 
2015). Varje aspekt har även en indikator enligt ovan. Dessa är: 

 Forskning inom miljö – och hållbar utveckling – Antalet publicerade vetenskapliga 
artiklar. 

 Utbildning inom miljö – och hållbar utveckling – Andelen hållbarhetsmärkta kurser och 
program. Hållbarhetsmärkning är ett koncept universitetet har infört med syftet att 
synliggöra för studenter vilka program och kurser som innehåller hållbarhetsaspekter.  

 Samverkan med det omgivande samhället – Antal samverkansaktiviteter.  

 Studentmedverkan – Antalet studentaktiviteter relaterat till hållbar utveckling och miljö.  

 Kompetensutveckling – Andel personer som genomgått miljöledningsutbildning. 

 Klimatpåverkan – Koldioxidutsläpp från energianvändning och tjänsteresor samt årlig 
energianvändning kWh per m2. 

 Inköp och avfall – Ekonomiskt värde av upphandlingar där miljökrav har ställts samt årlig 
mängd avfall i vikt per fraktion. 

 Kemiska ämnen – Antal kemikalier som förekommer i Substitute It Now (SIN), en lista 
med skadliga kemikalier.  

 Miljörisker – Antal incidenter med negativa konsekvenser för miljön, samt antal 
aktiviteter med syfte att förebygga och minimera uppkomsten av dessa. 

Ser man på de uppsatta målen och resultatet med basår 2008 för de aspekter som är direkt 
relaterade till energianvändningen kan följande utläsas ur tabell 4 (GU, 2014d): 

Tabell 4 – Mål och resultat för energianvändning (GU, 2014d). 

Mål Resultat (2014) 

Minska de totala koldioxidutsläppen från 
tjänsteresor och energi med 20 % 

Minskning med 18 % 

Minska energianvändningen med 20 % 
per kvadratmeter 

Minskning med 16 % 

Minska totala mängden avfall med 10 % Minskning med 21 % 

Öka andelelen upphandlingar där det 
ställs miljökrav. Ej mätt tidigare 

Miljökrav har ställts på 84 % av inköpen 
och upphandlingarna 
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Figur 10 visar uppdelningen av GU. Miljöledning för den gemensamma förvaltningen bedrivs 
under ansvar av universitetsdirektören som skall bl.a. definiera roller, ansvar samt befogenheter 
inom miljöledningsarbetet. Vidare skall hen utse en miljösamordnare för den gemensamma 
förvaltningen och de olika enheterna inom organisationen. Universitetsdirektören är även den 
person som säkerställer att alla inom den gemensamma förvaltningen har den kompetens som 
behövs, samt att fastställda regler och rutiner tillämpas det operativa miljöarbetet. Slutligen 
ansvarar direktören för planering, genomförande, samt uppföljning av de uppdrag som ges inom 
ramen för högskolans handlingsplan för miljö – och hållbar utveckling (GU, 2014c). 

 

Figur 10 - Organisationsschema GU. Miljöenheten är en del gemensamma förvaltningen (GU, 2014).  

7.3 Anglia Ruskin University (ARU)  
Universitet är ett av de större i England med sina 4 campus och ca 35 000 studenter. Man är 
sedan 2009 ISO 14001 certifierat. Universitetet genomdriver sin miljöpolicy enligt nedan (ARU, 
2014): 

 Energi – Övervaka, minska och rapportera energiförbrukningen samt producera egen 
förnyelsebar energi. 

 Vatten - Övervaka, minska och rapportera vattenförbrukningen. 

 Resande – Minska bilresande genom att främja hållbart resande. 

 Biodiversitet – Vidta åtgärder för att skydda och förstärka livet kring campus. 

 Inköp – Införa en hållbar inköpspolicy som inkluderar fairtrade. 

 Utbildning – Integrera miljö och hållbar utveckling i utbildningen man bedriver. 

 Byggnader – Planera ny – och ombyggnationer utifrån höga miljöstandarder och erhålla 
minst betyget Väl Godkänt i BREEAM för nybyggnationer.  

Gemensamma förvaltningen 
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För att kunna verkställa policyn har olika ansvarsområden tilldelats de olika rollerna inom 
universitetet enligt figur 11. 

 

Figur 11 – Ansvarsmatris (ARU, 2014b). 

Här kan det konstateras att även studentsamfundet involveras i genomförandet av 
miljöledningssystemet, främst genom att vara till stöd för bland annat interna revisioner, men 
även som ett organ som bör informeras om vissa frågor.  

Ledningen är ansvarig för att se till att rätt resurser avsätts för att förbättra och underhålla 
miljöledningssystemet på alla nivåer inom universitetet (ARU, 2014c). 

Vice kansler skall stötta beslutsprocesserna, ansvara för förbättringsåtgärder samt driva 
miljöledningssystemet ständigt framåt (ARU, 2014c).  

Dekanerna är de som ska främja och stötta miljöarbetet inom sina respektive fakulteter. Dessa 
ska även se till att rätt resurser finns tillgängliga för de personer som har förpliktats med ett 
miljöansvar för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Slutligen ska de stötta arbetet i 
fakulteterna med att aktivt minska energiförbrukningen (ARU, 2014c). 

Miljöchefen skall se till att miljöledningssystemet upprättas, implementeras samt underhållas i 
enighet med de krav som finns samt rapportera dess prestanda till ledningen. Vidare ska 
miljöchefen organisera miljöutbildning till relevant personal.  Miljöchefen är den person som bär 
det yttersta ansvaret för att universitetets miljöaspekter, policy, samt miljöledningssystem 
kommuniceras ut till alla kanaler på ett sådant sätt som är relevant för mottagarens befattning 
(ARU, 2014c).  

ARU dokumenterar sin miljöledning i följande dokument (ARU, 2014c): 

 En manual som beskriver alla element inom miljöledningssystemet. 
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 En miljöpolicy som utgör underlag för upprättandet av miljömål. 

 En miljöstrategi innehållande bland annat handlingsplan. 

 Miljökommunikation & ramverk för engagemang. 

 Indikatorer för miljöprestanda. 

ARU menar att följande principer bör gälla för all miljökommunikation (ARU, 2014c): 

 Enbart information ändrar inte beteende. 

 Den kommunicerade informationen bör vara tydlig och koncis. 

 Skapa möjlighet för positivt beteende hos studenter och anställda istället för att be om 
det.   

 Ha en målgrupp istället för enskilda individer. 

 Använda pålitliga och trovärdiga källor. 

 Visualisera i högsta möjliga mån för att framkalla känslor. 

 Kommunikationen måste upprätthållas över tiden. 

 Handlingar och policy måste överensstämma. 

I miljöstrategin poängteras att positivt engagemang och deltagande av alla individer inom 
universitetet, anställda som studenter är den mest kritiska faktorn för att uppnå de uppsatta 
miljömålen. Dokumentet Miljökommunikation & ramverk för engagemang innehåller en 
handlingsplan för hur detta kan realiseras och utgör samtidigt ett underlag för hur 
engagemanget formas inom universitetet. I samma dokument framhävs vikten av 
individbeteendet vilket man tror har stor påverkan på de uppsatta miljömålen. Det önskade 
beteendet delas upp efter ett antal olika teman.  

 

 

Energi 

 All elektronisk utrustning bör stängas av när de inte används. 

 Alla bör klä sig lämpligt för rådande väder. 

 Fönstren bör vara stängda när uppvärmning eller kylning pågår. 

Vatten 

 Allt droppande från kranar och dylikt ska rapporteras och åtgärdas. 

 Disk och tvättmaskiner bör köras på det mest miljövänliga programmet. 

 Timers bör installeras på alla kranar. 

Avfall 

 Elektroniska dokument bör prioriteras för att minska pappersförbrukningen. 

 Alla utskrifter bör ske dubbelsidigt. 

 Minimera användningen av engångsartiklar så som muggar, bestick och tallrikar. 

 Allt avfall bör källsorteras. 

Resande 

 Använd telefon – och videokonferenser i högsta möjliga mån. 

 Miljövänligt resande så som kollektivresande och cykling bör prioriteras. 
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Universitetet följer modellen 4E, framtagen av den engelska regeringen för att kunna påverka 
sina anställda och studenter att bete sig i enlighet med ovan (Se Figur 12). Beteendet kan först 
komma att ändras när dessa fyra faktorer sammanfaller. Genom att göra det möjligt, 
uppmuntra, engagera och exemplifiera kommer förändringen att ske. ARU tillämpar detta för 
alla roller i universitet. För studenter är sociala medier, ”energy web dashboard” och nyhetsbrev 
relaterade till hållbarhet och sådant som ska göra en beteendeförändring möjligt. Genom 
program, kurser och extra stöd för hållbarhetsrelaterade projekt engagerar man. För att visa hur 
detta kan exemplifieras anordnas olika aktiviteter så som utmärkelseprogram inom hållbarhet 
och slutligen uppmuntrar man genom att t.ex. arrangera olika tävlingar.  

 

Figur 12 – 4E modellen (ARU, nd) 

 

Kommunikation av miljöprestanda 
ARU redovisar även sina miljöprestanda genom sin websida som är offentlig. Under varje 
miljöaspekt redovisas de uppsatta målen, trenden, handlingsplanen samt aktuella prestanda. 
Figur 13 visar redovisningen av mål miljöaspekten energi. Figur 14, 15, 16 samt 17 visar aktuell 
prestanda.  



33 
 

 

Figur 13 – Kommunicering av energimål (ARU, ndb) 

 

 

Figur 14 - Visualisering av miljöprestanda (ARU, ndc). 
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Figur 15- Visualisering av miljöprestanda (ARU, ndc). 

 

Figur 16 – Visualisering av miljöprestanda (ARU, ndc). 
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Figur 17- Visualisering av miljöprestanda (ARU, ndc). 
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8. KTH skolornas energianvändning 2011-2014 
Detta kapitel innehåller en kartläggning av KTH:s skolors energianvändning. Rapportering av 
energiförbrukning på skolnivå görs ej i dagsläget på grund av att verktyg för detta saknas. Istället 
rapporteras energiförbrukningen från AH till KTH per fastighet. Detta gör att upprättning och i 
synnerhet uppföljning av energimål, speciellt för skolorna själva, blir svåra att genomföra. 
Konsekvenser av detta är ökade vishet för att skolorna och KTH fokuserar på fel åtgärder och 
förbättringsarbeten.  Denna kartläggning blir den första att uppskatta skolornas 
energiförbrukning.   

I dagsläget kan KTH följa sin energianvändning genom det webbaserade verktyget 
Energiportalen. Här redovisas värden för kall – och varmvattenförbrukning, el samt kyla. Några 
värden för värme anges ej då denna ingår i hyran som KTH debiteras för. Dessa värden har 
erhållits ur AH:s interna system. De olika värdena redovisas per fastighet och användaren kan 
välja att antingen få totalförbrukningen redovisad per månad eller år eller dela upp den per kvm 
eller m3. AH skiljer ej på verksamhets – och fastighetsel på grund av tekniska begränsningar. En 
sådan åtskillnad är ett krav för att erhålla miljöcertifiering genom miljöbyggnad (nivå silver). 

Då redovisningen av energianvändningen görs per fastighet innebär detta att de olika skolornas 
verkliga förbrukning ej går att mäta. Den metodik som tillämpas kommer alltså att innebära en 
uppskattning av energianvändningen då den visar energiförbrukningen baserad på antalet kvm 
som skolorna hyr i fastigheterna. På grund av svårigheter i åtkomst av data och uppgifter 
kommer BIO och STH skolan exkluderas ur undersökningen. Det bör även påpekas att data för 
fjärrvärme är insamlad över perioden 1:a januari 2015 till 11:e december 2015 vilket bör beaktas 
när resultatet för 2015 analyseras. Detta speciellt med tanke på att användningen av fjärrvärme 
är högre under vintermånaderna, vilket bör innebära att den verkliga förbrukningen för 2015 är 
något högre än vad som redovisas. 
För energiberäkningarna per peson har enbart 2014 kartlagts då antalet studenter och anställda 
enbart fanns tillgängligt för det året. Någon skillnad på studenter och anställda görs ej då detta 
inte är en faktor som påverkar energiförbrukningen. Antalet anställda på KTH har differentierats 
genom grupperna avlönande - och icke avlönande anställda, där gruppen icke avlönande syftar 
till de som ej uppbär lön från KTH, så som t.ex. gästprofessorer, affilierade professorer samt 
stipendiater (Jansen, 2015).  

Figur 18 visar en karta över KTH Campus Valhalla vilken kan användas för att få en överblick över 
de olika fastigheterna. 
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Figur 18 – Karta över KTH Campus Valhalla (Akademiska Hus, 2016).  
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8.1 Beräkningsmetodik 
Tabell 5 visar underlaget som har använts under energiberäkningarna. De olika lokalerna i varje 
fastighet hyrs av en mängd olika hyresgäster, vilka i underlaget benämns som Bet.Nyttjareid. 
Dessa kopplas i sin tur sedan till de olika skolorna vilket har möjliggjort kartläggningen. Genom 
en summering av totalareorna för respektive Bet.Nyttjareid kan sedan den totala arean som de 
olika skolorna hyr i fastigheten beräknas.   

Tabell 5 – Utdrag ur interndebiteringsunderlaget 

 

Areorna används sedan i dokumentet Skolornas energiförbrukning, ett dokument framtaget för 
energikartläggningen. Tabell 6 visar ett utdrag ur dokumentet. Nedan ses beräkningarna för CHE-
skolan. Kolumn B visar vilken fastighet som berörs och kolumn C den totala arean i fastigheten. 
Med areorna för skolorna enligt ovan i kolumn E, kan sedan kvoten E/C beräknas vilken visas i 
kolumn F. Med de värden som erhållits ur Energiportalen uppskattas sedan användningen av 
respektive energislag i fastigheterna. Kartläggningen reserverar sig för osäkerheter i dessa 
värden. För vidare analys bör dokumentet Skolornas energiförbrukning undersökas där 
energiförbrukning per fastighet kan utläsas. 

Tabell 6 – Beräkningsexempel CHE- skolan. 

 

 

8.2 Kommunicering av energiprestanda 
KTH:s energiprestanda finns ej att tillgå från universitetets webbsida. Däremot kommuniceras 
den ut till bland annat Naturvårdsverket enligt Förordningen om miljöledning i statliga 
myndigheter SFS 2009:907. Den rapporteras även till ISCN genom årliga rapporter enligt det 
samverkansavtal som finns.  
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8.3 Energianvändning 
Detta delkapitel utgörs av ovan beskrivna energikartläggning.  

Arkitektur och samhällsbyggnad – ABE 

Antalet studenter: 2930  
Antalet anställda (avlönade): 626 
Antalet anställda (icke avlönade): 76 
Hyrd area (m2): 22 680 
Tabell 7 och figur 19 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning: 

 

Tabell 7 – Fastigheter ABE. 

43 04  Drottning Kristinas Väg 4-9 

43 06  Osquars Backe 31 

43 11  Teknikringen 72-76 

43 15  Teknikringen 26-36 

43 20  Drottning Kristinas Väg 30 

43 34  Brinellvägen 30-36 (DOCHS) 

43 35  Brinellvägen 23 (Bergs) 

54 4    Östermalmsgatan 26 (Arkitekturhuset) 

43 08  Lindstedsvägen 30 (Sing Sing) 

43 14  Teknikringen 8 

43 19 Teknikringen 56-58 
 

 

Figur 19 – Energiförbrukning ABE. 
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Trenden visar att energianvändningen generellt befinner sig i en klart positiv trend. Samtliga 
energislag visar minskning, främst fjärrvärme vilket samtidigt är det energislag som dominerar. 
Energiförbrukningen har minskat med ca 1702 MWh sedan 2011. Detta motsvarar en minskning 
på ca 29 %. Figur 20 visar att energiförbrukningen per person uppgår till ca 1,2 MWh per år, 
vilket kan jämföras med den slutgiltiga energianvändningen per person i Sverige som var ca 40 
MWh under 2009.   

 

Figur 20 – Energiförbrukning per person under 2014, ABE. 

Industriell teknik och management – ITM 

Antalet studenter: 4048  
Antalet anställda (avlönade) : 469 
Antalet anställda (icke avlönade) : 97 
Hyrd area (m2): 25 730 
Tabell 8 och figur 22 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning: 

Tabell 8 – Fastigheter ITM. 
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43 38 Brinellvägen 66-80 

Mariekällgatan 3 (Campus Telge) 

94 02 Drottning Kristinas Väg 48 

43 08 Lindstedsvägen 3 
43 35 Brinellvägen 23 (Bergs) 

0,00
0,20
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2014

2014

Kyla (MWh) 0,05

Fjärrvärme (MWh) 0,65

El (MWh) 0,49

El (MWh) Fjärrvärme (MWh) Kyla (MWh)



41 
 

 

 

Figur 21 – Energiförbrukning ITM – skolan. 

ITM skolan visar vid slutet av 2015 en förbrukning nära nivåer från 2011 efter att ha uppvisat en 
ökning 2012 och 2014, främst på bekostnad av den ökade fjärrvärmeanvändningen. Mot 2011 
uppvisar skolan dock en minskning på ca 13 % (741MWh). Figur 22 visar att energianvändningen 
per person är i samma nivå som ABE-skolan, 1,2 MWh per år.  

 

Figur 22 – Energiförbrukning per person under 2014, ITM. 
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Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande – ECE 

Antalet studenter: 291  
Antalet anställda (avlönade): 158 
Antalet anställda (icke avlönade): 4 
Hyrd area (m2): 9 079 
Tabell 9 och figur 23 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning: 

 

Tabell 9 – Fastigheter ECE. 

43 03 | Huvudbyggnad 

43 06 | Osquars Backe 31 

43 09|Lindstedtsvägen 22- 24 

43 22| Teknikringen 14 
 

 

Figur 23 – Energiförbrukning ECE. 

ECE skolan visar en hög energianvändning, främst i byggnaderna 43:22 (Teknikringen 14) och 
43:03 (Huvudbyggnad). Dock kan en minskning utläsas med 835 MWh jämfört med 2011 vilket 
motsvarar en minskning på 23,2 %. Figur 24 visar att energianvändningen per person uppgår till 
ca 6,6 MWh vilket är mycket högre förbrukning än vad de andra skolorna visar.  
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Figur 24 – Energiförbrukning per person under 2014, ECE. 

Elektro och systemteknik - EE 

Antalet studenter: 903 
Antalet anställda (avlönade): 381 
Antalet anställda (icke avlönade): 32 
Hyrd area (m2): 13 555 
Tabell 10 och figur 25 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning: 

Tabell 10 – Fastigheter EE. 
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Figur 25 – Energiförbrukning EE. 

Likt ABE och ECE visar EE en trend som är positiv. Minskningar kan främst ses i användningen av 
fjärrvärme och el. Vid slutet av 2015 uppvisas en total minskning på ca 187 MWh mot 2011 viket 
är en minskning på ca 8,4 %. Figur 26 visar att energiförbrukningen per person är ca 1,5 MWh. 

 

Figur 26- Energiförbrukning per person under 2014, EE. 
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Datavetenskap och kommunikation – CSC 

Antalet studenter: 1784 
Antalet anställda (avlönade): 273 
Antalet anställda (icke avlönade): 26 
Hyrd area (m2): 11 035 
Tabell 11 och figur 27 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning: 

Tabell 11- Fastigheter CSC. 

43 03| Huvudbyggnad 

43 09|Lindstedtsvägen 22-24 

43 22| Teknikringen 14 

43 19 |Teknikringen 56-58 

 
För CSC-skolan presenteras energiförbrukningen dels inklusive Parallelldatorcentrum (PDC) men 
även för att erhålla en mer rättvis jämförelse med de andra skolorna.  

 

Figur 27- Energiförbrukning CSC, ex.PDC. 

Här framkommer det att energiförbrukningen är i nivå med de andra skolorna som hyr lika stora 
ytor när PDC exkluderas från kartläggningen. Ur figur 28 framgår det att energiförbrukningen per 
person exklusive PDC. uppgår till ca 0,6 MWh vilket är lägre än vad de flesta skolor visar upp. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2011
2012

2013
2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

Kyla (m3) 52 46 37 39 210

Värme (MWh) 814 883 771 679 524

El (MWh) 772 756 699 695 636

El (MWh) Värme (MWh) Kyla (m3)



46 
 

 

Figur 28- Energiförbrukning per person under 2014, ex. PDC. 

 

Figur 29- Energiförbrukning CSC, ink.PDC. 

Energiförbrukningen när PDC inkluderas blir hög för CSC – skolan, främst på grund av den höga 
mängden kyla som går åt vid avkylning av elektronisk utrustning. Med basår 2011 har 
energianvändningen minskat med ca 3990 MWh vilket motsvarar ca 27 % med reservation för 
att värden för värme som är insamlad 11:e december. Energianvändningen per person när PDC 
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inkluderas blir som väntat hög, ca 5,2 MWh. Figur 29 samt 30 visar den totala 
energiförbrukningen när PDC inkluderas samt energiförbrukningen per person.  

 

Figur 30 – Energiförbrukning per person CSC, inkl. PDC. 

 

Skolan för kemivetenskap – CHE 

Antalet studenter: 859 
Antalet anställda (avlönade) : 324 
Antalet anställda (icke avlönade) : 45 
Hyrd area (m2): 15 718 
Tabell 12 och figur 31 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning 
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Figur 31 – Energiförbrukning CHE.  

CHE skolan visar en jämn nivå i energiförbrukning över perioden 2011-2015 med en liten 
minskning år 2015. Fjärrvärme är det energislag som visar högst förbrukning, medan 
användningen av kyla är liten i jämförelse. CHE uppvisar en minskning på ca 1953 MWh (17,6 %). 
Detta kan möjligtvis förklaras av att datainsamlingen för värme ej är redovisat för december.  
Energiförbrukningen per person uppgår till ca 4 MWh per år (se figur 32) vilket innebär att en 
CHE-student eller anställd använder ca 10 % av sin genomsnittliga förbrukning per år under sin 
tid på KTH om detta jämförs med energiförbrukningen per capita under 2009. Se figur 4 för 
energianvändning per capita i Sverige.  
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Figur 32 – Energiförbrukning per person under 2014, CHE. 

 
 
Skolan för Teknikvetenskap – SCI 

Antalet studenter: 1916 
Antalet anställda (avlönade): 607 
Antalet anställda (icke avlönade): 88 
Hyrd area (m2): 16 612 
Tabell 13 och figur 33 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning 

Tabell 13 – Fastigheter SCI. 
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Figur 33 – Energiförbrukning SCI. 

Skolan för teknikvetenskap visar en positiv trend över åren 2011-2015 med en minskning på ca 
804 MWh. Detta motsvarar en minskning på ca 22 % med basår 2011. Energiförbrukningen per 
person är ca 1,2 MWh under 2014(se figur 34). 

 

Figur 34 – Energiförbrukning per person under 2014, SCI. 
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Informations och kommunikationsteknik – ICT 

Antalet studenter: 1424 
Antalet anställda (avlönade): 287 
Antalet anställda (icke avlönade): 25 
Hyrd area (m2): 15 00  
Tabell 14 och figur 35 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning 

Tabell 14 – Fastigheter ICT 

Electrum | Keflavik 
1 

 

 

Figur 35 – Energiförbrukning ICT. 

Då några värden för värmen ej finns att tillgå för fastigheten i Energiportalen redovisas enbart el 
och kyla. Bortsett från 2014 där både användningen av el och kyla har varit hög, kan en positiv 
trend ses i energianvändning. Minskning mot 2011: 83 MWh (7,75 %). Figur 36 visar att 
energiförbrukningen per person i ICT-skolan uppgår till ca 0,65 MWh. 
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Figur 36 – Energiförbrukning per person, ICT. 

 
Universitetsförvaltningen – UF 
Antalet anställda (avlönade): 480 
Hyrd area (m2): 17 578 
Tabell 15 och figur 37 visar tillhörande fastigheter samt dessas energiförbrukning: 

Tabell 15 – Fastigheter UF. 
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Figur 37 – Energiförbrukning UF. 

UF visar en varierande energianvändning där främst användningen av el och kyla skiljer sig. Så 
som framgår av graferna visar 2015 en minskning mot 2011 där elanvändningen var väldigt hög. 
Dock kan en ökning ses för 2012 och 2013. Skillnaden i energianvändning är 516 MWh (11,3 %) 
mot 2011. Energianvändningen per person är ca 4,68 MWh (se  figur 38). 

 

Figur 38 – Energiförbrukning per anställd, UF. 
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UF-belastande fastigheter 
UF faktureras även för en mängd olika hyror utöver de lokaler de huserar i. Dessa har valts att 
benämnas med belastande fastigheter. Fastigheter där grundutbildningar bedrivs, lokaler för 
THS och allmänna lokaler är exempel på dessa.   
Hyrd area (m2): 29 887 

 

Figur 39- Energiförbrukning för belastande fastigheter 

Figur 39 visar att de lokaler och ytor som belastar UF uppvisar en nedåtgående trend i 

energiförbrukningen. 2015 års siffror visar en minskning på ca 2163 MWh vilket motsvarar ca 21 

%. Det är främst användningen av kyla som har minskat.  

Tomma lokaler 
Underlaget har möjliggjort en kartläggning av den påverkan de tomma lokalerna har på 
energiförbrukningen. Enligt det underlag som energikartläggningen baseras på, finns det ett 
antal fastigheter där vissa lokaler ej hyrs ut. Av kartläggningen har det framkommit att dessa 
utgör totalt 9058 m2. Med en lokalarea på 276 000 m2 motsvarar detta ca 3 %.  Namn på dessa 
samt antalet kvm kan ses i tabell 16 nedan: 

Tabell 16 – Fastigheter med tomma lokaler, 2015. 

Fastighet m2 

43 01 Administrationsbyggnad 252,4 

43 03  Huvudbyggnad 435,8 

43 06  Osquars Backe 31 227,4 

43 11 Teknikringen 72-76 869,7 

43 14 Teknikringen 8 111,2 

43 15 Teknikringen 26-36 1073 

43 16 Teknikringen 31-35 875,7 
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43 17 Teknikringen 40-42 20,2 

43 19 Teknikringen 56-58 437,4 

43 20 Drottning Kristinas Väg 30 6,3 

43 22 Teknikringen 14 35,8 

43 34 Brinellvägen 30-36 (DOCH) 353,7 

43 35 Brinellvägen 23 (Bergs) 838,9 

43 37 Brinellvägen 64 5,55 

50 16 Osquldas väg 6 1971,8 

90 01 Drottning Kristinas Väg 47-
51 474,9 

43 04  Lindstedsvägen 4-8 430,1 

43 23 Brinellvägen 8 (KTH-huset) 123,2 

43 08 Lindstedsvägen 30 (Sing 
Sing) 355,2 

94 02 Drottning Kristinas Väg 48 158,9 

Summa: 9058 
 

 

Figur 40 – Energiförbrukning för tomma lokaler 

De tomma lokalerna belastar KTH med en energiförbrukning på uppskattningsvist ca 1700 MWh 
under 2015(se figur 40). Detta är ungefär i de nivåer som EE skolan förbrukat under samma år 
och utgör ca 1 % av KTH:s totala energiförbrukning vilket redovisas i kapital 8.4. 
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8.4 Jämförelse med de olika skolorna 
 

 

Figur 41 -Area per skola. 

Av figur 41 framkommer det att ABE hyr den största arean på KTH, något mer än UF-belastning. 
Med hänsyn till att även alla ytor som används till grundutbildningar samt allmänna platser 
inkluderas under denna kan detta anses som normalt. ITM är den skola som hyr den tredje 
största arean på universitetet. Att ITM och ABE står för de största areorna kan förklaras med det 
höga antalet studenter och anställda.  

 

Figur 42 – Jämförelse av skolornas totala energiförbrukning 
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Bortsett från CSC med PDC inkluderat, framgår det att ITM har vart den skola som haft högst 
energianvändningen under perioden 2011-2015, följt av CHE och ABE. Lägst förbrukning har ICT 
och CSC (PDC exkluderat). Dock bör det has i åtanke att värden för fjärrvärme ej redovisas för 
ICT. Den totala energiförbrukningen kommandes från fastigheter uppgår till 188 296 MWh för 
KTH:s skolor uppgår.  Se figur 42 för jämförelsen av skolornas totala energiförbrukning. 

 

Figur 43 – Energiförbrukning per kvadratmeter 

Ur figur 43 framkommer det att energiförbrukningen per kvadratmeter blir annorlunda, vilket 
dock är förväntat då större areor resulterar i en längre energiförbrukning per kvadratmeter.  

 

Figur 44 – Procentuella minskningar i energiförbrukningen mot basår 2011. 
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Figur 44 visar de procentuella minskningarna mot basår 2011. ABE är den skola som visar störst 
minskning med ca 30 %, följt av CSC och ECE. ITM- skolan, en av de större skolorna både med 
hänsyn till area och antalet individer, visar i jämförelse med ABE en betydligt lägre förbättring 
med ca 13 %.  

 

Figur 45-Energiförbrukning per person, 2014. 

Figur 45 visar energiförbrukningen utslaget per person. Detta gör att ECE nu hamnar som skolan 
med högst energiförbrukning då antalet anställda och studenter är litet jämfört med de andra 
skolorna. Observera att ABE och ITM visar lägre energiförbrukning per person. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

ECE CSC(ink.
PDC)

CHE EE SCI ABE ITM CSC ICT

Mwh 6,51 5,21 4,06 1,52 1,23 1,19 1,17 0,68 0,65



59 
 

9. Diskussion och förbättringsförslag 
Detta kapitel utgörs av analys och diskussion kring examensarbetet. Vidare diskuteras även de 
svårigheter och hinder som visat sig under arbetets gång. Även detta bör betraktas som ett 
resultat då det är en del av nuläget som råder.   

9.1 KTH:s miljöarbete 
Intervjustudien visar att THS och miljögruppen på KTH har liknande uppfattningar om hur 
miljöarbetet har sett ut historiskt inom universitetet. Båda intervjuerna visar på att KTH:s 
miljöarbete tidigare inte kunnat organiseras och systematiserats på ett tillfredställande sätt 
vilket bland annat ledde till ett bottenbetyg bland myndigheterna i Sverige. Detta har påverkat 
energiarbetet i negativ bemärkelse, vilket även uppmärksammats av AH. Förhoppningen är dock 
från alla parter att detta nu skall ändras i och med certifieringen. 

Intervjun med THS visar att ambitionsnivån har varit i nivå med KTH:s vilket delvis förklaras med 
att THS har varit dåliga på att ”fånga upp engagemanget” som finns bland studenterna men även 
genom att energifrågan helt enkelt inte varit prioriterad.  

Det nyligen erhållna ISO 14001 certifikatet är inget bevis på att KTH vid certifieringstillfället har 
god miljöprestanda. Vidare garanterar ISO 14001 inte att KTH kommer att uppfylla de miljömål 
som är uppsatta (SWEDAC, 2014). På kort sikt kommer det förmodligen inte heller att ha en 
direkt påverkan på energiförbrukningen då certifikatet inte ställer några konkreta prestandakrav.  
Däremot kommer ett systematiskt arbetssätt nu finnas på plats vilket kommer innebära 
förbättringar för de ovan nämnda områden som tidigare hämmat energiarbetet. Med de 
förväntade effekterna enligt Simkins (2003), kommer nu tydligare riktlinjer att finnas för bland 
annat kommunikation och ansvarsområden.  

Ser man till de ”best practise” Simkins (2003) har identifierat, kan det i nulägesbeskrivningen 
antas att KTH uppfyller, eller åtminstone behandlar alla. Enbart under området material- och 
energi skulle det kunna sägas att t.ex. kontinuerliga energiförbättringsprojekt inte görs på en 
tillfredställande nivå, varken övergripande över hela KTH eller i skolorna.  

I de uppsatta övergripande handlingsplanerna för energianvändningen presenteras inga 
konkreta prestandarelaterade åtgärder. På skolnivå är det enbart skolorna ABE och ITM som har 
behandlat energianvändningen i sina miljömål, där ABE inte har kvantifierat målet och ITM valt 
att ha samma procentsats som det övergripande energimålet. Energiarbetet kan därför bedömas 
som passivt och otillräckligt med hänsyn till ovan. De uppsatta målen för 2013-2015 kan ha 
påverkats positivt av den årliga minskningen på 3.5 % som AH måste uppvisa. Dock kan 
aktiviteter som förbättrat samarbete med AH och utökat fokus på visualisering av 
energianvändning ses som steg åt rätt håll, vilket förhoppningsvis kommer ha positiva effekter 
på både transparensen mellan organisationerna och även energirapporteringsverktyget. 
Förbättrad visualisering kan komma att underlätta både dokumentering och uppföljning.  

Visionen som KTH har om att vara ett av Europas ledande universitet inom miljö – och hållbar 
utveckling fram till 2027, ställer ribban högt för ett universitet som erhöll bottenbetyg för sitt 
miljöarbete under 2009. Här kan det sägas att de olika allianserna KTH har ingått genom ISCN, 
NSCN och MLUH är en bra möjlighet för KTH att dra lärdom av andra lärosätens miljöarbete och 
samtidigt öka möjligheterna till samarbetsprojekt inom t.ex. energifrågan. ISO 14001 certifikatet 
som universitetet erhöll under sommaren 2015 kan ses som en viktig milstolpe på vägen till 
visionen, men även som ett verktyg för att uppfylla visionen.  Dock bör det påpekas att KTH med 
ett sådant ambitiöst mål skulle kunna framföra ett ännu tydligare budskap mot t.ex. sina 
studenter och skolor i dessa frågor genom t.ex. mer ambitiösa energimål, tydligare 
kommunikation av energiprestanda samt effektivare uppföljning av skolornas miljömål.   



60 
 

Det kan även vara intressant att föra diskussion kring hur visionens uppfyllelse skall mätas och 
hur det skall relateras till KTH:s verksamhet. Detta arbete jämför skolornas energianvändning 
utifrån olika nyckeltal så som förbrukningen per kvm, per anställd och student. Dock kan det 
ifrågasättas om dessa är rätt mätetal att jämföra utifrån. KTH:s verksamhet bygger på att 
utexaminera studenter och därför kan det även vara intressant att jämföra olika aspekter så som 
energianvändning t.ex. utifrån antalet utfärdade examina i framtida arbeten.  

Under arbetets gång har det förts diskussioner med anställda på KTH angående kring deras roll i 

miljöarbetet på universitetet. ”Ha medarbetare, studenter, alumni och samarbetspartners som 

bidrar till hållbar utveckling” är en del av miljöpolicyn KTH har uttalat, vilket tyder på att 

ambitionen om att involvera de anställda finns. Dock visar synpunkter som framfördes av en 

professor på institutionen för Industriell Ekologi att de anställda inte kunnat involveras i 

miljöarbetet på en tillfredställande nivå. Professorn menar på att de anställda genom åren oftast 

har gett upp med enskilda initiativ på grund av att KTH:s ledning inte kunnat visa upp samma 

engagemang. Bilden professorn ritar upp stämmer väl överens med de synpunkter Häckner 

Bredås och Westin framförde under intervjustudien om att KTH:s tidigare miljöarbete tidigare 

mest bestått av ströprojekt där den enskilda individen varit drivkraften.  

9.2 KTH och AH 
Det faktum att KTH är hyresgäst hos AH, som äger och förvaltar den absoluta majoriteten av 
fastigheterna på de olika campus, tillför ytterligare komplexitet till energifrågan.  Resultatet från 
intervjustudien visar att det råder olika uppfattningar kring hur miljöarbetet bedrivs hos 
respektive part, även om KTH uppvisar självkritik och accepterar att miljöarbetet inte har varit 
optimalt under den gånga tiden. Detta i kombination med att KTH inte har några effektiva 
verktyg att arbeta med, visar på att mätning och uppföljning av energiförbrukningen inte kunnat 
göras på ett tillfredställande sätt.  

Tjernström (2015) framförde tydliga åsikter om att KTH i dagsläget inte driver energifrågan på 
den nivå AH skulle önska. Hans åsikter om att energifrågan ”inte drivs hårt nog” inom KTH och 
att några tydliga krav inte ställs på skolorna går i linje med den självkritik KTH framför genom 
Westin och Häckner Bredås. Förslaget om en motpart till energistrategrollen på AH kan anses 
intressant, dels då det skulle tydliggöra kommunikationskanalen i energifrågan mellan parterna 
och även för att det skulle kunna utgöra en roll inom KTH som inte finns idag. Detta skulle även 
kunna göra att KTH effektivare skulle kunna ställa krav på skolorna och deras arbete i 
energifrågan, något som hittills varit bristfälligt.  

De olika energimålen AH och KTH ställt på 50 % respektive 5 % minskningar fram tills 2025 och 
2015, tyder på att ambitionen i energifrågan inte sammanfaller. För att förverkliga detta, 
beräknar AH en årlig minskning på 3.5 % i Stockholmsregionen, vilket bör ha en positiv påverkan 
på fastigheterna KTH hyr. Alltså kommer KTH:s energianvändning troligen fortsätta att minska 
även om KTH intar en mer passiv roll i frågan. Dock kan det ifrågasättas om KTH inte bör ställa 
högre energikrav för den kommande perioden, och på så sätt förstärka den positiva trenden som 
råder. 

En intressant aspekt är den nuvarande hyresmodellen mellan KTH och AH. Som det framgår av 
intervjuerna med Westin och Häckner Bredås (2015), fanns det åsikter om att den nuvarande 
hyresmodellen som finns gör att KTH får det svårare att hitta incitament för energibesparingar 
då verksamhetselen ingår i hyran, och att AH ensam skulle se den monetära besparingen av 
eventuella förbättringsarbeten. Detta kan ses som en av orsakerna till varför KTH inte kunnat ta 
en mer aktiv roll i energifrågan. Även om Tjernström (2015) hade liknande åsikter om 
hyresmodellen, framgår det tydligt att det råder olika uppfattningar om vem det är som drar 
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nytta av den befintliga hyresmodellen. Att verksamhetselen ingår i hyran anses från hans sida 
gynna KTH då energifrågan under en lång tid har hamnat längre ner på universitetets 
prioriteringslista. Ett viktigt budskap med arbetet blir därför att föra diskussioner kring den 
befintliga hyresmodellen. Hyresmodellen kommenteras även i den årsredovisning AH 
presenterat 2014, där man konstaterar att varmhyra skulle skapa incitament åt hyresgästen 
eftersom de enklare kan se resultatet av deras energiarbete. Dock skulle detta även kunna leda 
till högre hyreskostnader för hyresgästen om fastigheten enbart går att energieffektivisera till 
viss del på grund av t.ex. dåligt klimatskal. En rörlig eldebitering skulle i sådana fall vara till fördel 
för hyresvärden. Alltså kan det ifrågasättas om varmhyra är den rätta hyresmodellen. Här måste 
parterna föra noggranna diskussioner för att identifiera den mest gynnsamma hyresmodellen för 
hyresgäst, hyresvärd samt miljö. 

Energirapporteringsverktyget har tydliga brister då det först och främst inte skiljer på 
verksamhetsel och fastighetsel. Detta innebär att det blir svårt att se effekterna av eventuella 
förbättringsarbeten. Dessutom rapporteras alla värden på fastighetsnivå vilket gör att 
energiförbrukningen för de olika skolorna blandas. Eventuella uppföljningar på skolnivå blir då 
missvisande eftersom uppföljningen inte baseras på skolans användning utan hela fastighetens. 
Detta bör vara i fokus för förbättringar inom energiområdet då en standardiserad metod skulle 
möjliggöra effektivare mätning och uppföljning.   

Slutligen kan det sägas att miljöarbetet de senare åren på KTH haft stort fokus på att införa ett 
miljöledningssystem för att erhålla miljöcertifieringen vilket, gjort att energianvändningen 
hamnat längre ner på prioriteringslistan. Detta har enligt Tjernström (2015) gjort att parternas 
energimål inte sammanfallit, vilket visar på behovet av effektivare kommunikation och 
målanpassning.  

Under arbetets gång, främst under energikartläggningen, har det framkommit att transparensen 
mellan AH och KTH inte är tillräcklig, vilket kan ses som en utmaning för ambitionen att förbättra 
samarbetet mellan parterna. Detta har på ett tydligt sätt påverkat arbetets tidsplan då vissa data 
har varit svåra att få fram, främst på grund av otydlig ansvarsfördelning mellan parterna, 
sekretess, kommunikationssvårigheter samt bristfällig dokumentering. Kommunikationen med 
hyresvärdarna i Albanova och SciLifeLab, fastighetsägarna PM-Nordic samt för Telge Energi har 
fungerat mindre bra, vilket påverkat energikartläggningen negativt, främst BIO- och STH-skolan 
Detta har främst visat sig på sådant som varit självklart för arbetets genomförande som t.ex. 

 Identifieringen av tillhörande fastigheter per skola. 

 Totalarean i de olika fastigheterna. 

 Areor de olika skolorna hyr per fastighet. 

 Fjärrvärmeförbrukningen. 

Det ovan sagda tyder på att de förväntade effekterna av certifieringen inte uppnås, då t.ex. 
dokumentation ej görs från KTH:s sida och man förlitar sig på den information hyresvärden 
tillhandahåller. 

En annan intressant aspekt att ta hänsyn till är de fastigheter som har ett dåligt klimatskal, vilket 
berörs både under intervjuerna med Tjernström (2015), samt Westin och Häckner Bredås (2015) 
och även under årsredovisningen AH publicerat (Akademiska Hus, 2014). Både AH och KTH är 
medvetna om att dessa fastigheter enbart går att effektivisera till en vis gräns och att det 
innebär en extra belastning, speciellt under vintertiden vilket även framgår av den höga 
användningen av fjärrvärme i energikartläggningen. Även detta utgör skillnad i ambitionsnivå 
mellan KTH och AH då AH konstaterat att klimatkompensering kan vara aktuell, vilket inte KTH 
gör i dagsläget. 
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9.3 Skolornas energiförbrukning 
Den energikartläggning som gjorts omfattar enbart energi från fastigheter. Detta definieras som 
typ 1 och typ 2 (Fong, W et al., 2014). Det bör has i åtanke att skolornas energiförbrukning inte 
består av enbart detta utan att även t.ex. transporter och avfallshantering påverkar.  

Minskning i energianvändning kan ses i samtliga skolor vilket är klart positivt. Den högsta 
minskningen uppvisas av ABE skolan, där det i slutet av 2015 uppvisas en minskning på ca 30 % 
jämfört med 2011. CSC uppvisar en minskning på ca 27 % vilket möjligtvis kan förklaras med de 
effektiviseringsarbeten AH genomfört på PDC.  ITM som var den andra skolan med energimål, 
uppvisar en minskning på ca 13 %. Skolan hade ett minskningsmål på 5 % av sin totala 
energianvändning medan ABE inte hade kvantifierat målet. Huruvida de uppskattade 
minskningarna kommande från fastigheter viktar sig på en eventuell total minskning i 
energianvändningen för de olika skolorna kan inte verifieras då studien inte undersöker detta.  

För att sätta perspektiv på jämförelsen, kan en jämförelse göras med den slutgiltiga 
energianvändningen i t.ex. bostads-och servicesektorn som var 147 TWh under 2013. KTH som är 
ett av de större universiteten i Sverige visar en total energianvändning på 188 296 MWh (ca 
0,189 TWh) för sina skolor. Detta bör vara en rimlig förbrukning med tanke på den totala 
användningen i riket inom bostads- och servicesektorn vilket KTH rimligen bör ingå i. Dock bör 
det påpekas att denna studie inte jämför KTH:s energianvändning med andra myndigheter eller 
lärosäten, vilket gör att det blir svårt att sätta universitetets energianvändning i relation till 
andra. Alltså bör ytterligare undersökningar göras för att erhålla en uppfattning om huruvida 
energianvändningen är rimlig eller inte i förhållande till KTH:s verksamhet. CSC- skolan med PDC 
inkluderat har den högsta totalanvändningen av energi under perioden 2011-2015 med 61 757 
MWh (ca 0,062 TWh) medan ICT har den lägsta totalförbrukningen på 5197 MWh (ca 0,0052 
TWh). Då ingen skola uppvisar någon konkret handlingsplan i energifrågan är det ej möjligt att 
relatera varken förbrukning eller uppvisade minskningar till skolornas energiarbeten.  
Energiförbrukningen per person är som mest i ECE-skolan och lägst i ICT – skolan med 6,51 
respektive 0,65 MWh per år. 

En intressant aspekt att diskutera är huruvida det är AH eller KTH som bidragit till den positiva 
trenden i samtliga skolors energiförbrukning. Med hänsyn till de uttalade ambitionerna för 
respektive part, kan det antas att det är den ambitiösa energistrategi AH uppvisar, som bidragit i 
högre grad. Den miljöpolicy KTH har uttalat, innehåller punkter som ständig och systematiskt 
förbättring av miljöprestanda, studenter som tillämpar kunskap för ett mer hållbart samhälle, 
samt främja miljömedvetenheten inom universitetet. Det framkommer varken ur intervjustudien 
eller nulägesbeskrivningen att några nämnvärda ansträngningar görs inom dessa områden. 
Därför tillåter resultatet ett ifrågasättande av om KTH gör tillräckligt i frågan om att ständigt 
förbättra sina miljöprestanda, vilket kan verka motsägelsefullt med tanke på de förbättringar 
som kartläggningen uppvisar. Det kan dock inte uteslutas att minskningen likaväl kan bero på 
ansträngningar från AH:s sida. Detta då hyressituationen mellan parterna gör att resultaten av 
förbättringsarbetet blir svåra att adressera till någon av parterna, vilket framfördes även av KTH 
under intervjustudien, där man framförde åsikter om att man inte kan se effekterna av sitt 
förbättringsarbete.  Därför kan det diskuteras huruvida skolornas olika mål har haft påverkan i 
den uppvisade minskningen och till vilken grad. Den handlingsplan som KTH har tagit fram är 
dock ett positivt steg. Att visualisera och konkretisera energiarbetet kan vara värdefullt, då det 
förmodligen kommer att ha en påverkan på miljömedvetenhet, som man strävar efter att öka 
enligt sin policy.   

Energimålet som var uppsatt för perioden 2013-2015 var att minska användningen med 5 % av 
el, fjärrvärme och fjärrkyla. Denna minskning uppvisas med marginal på de flesta skolorna. Som 
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ovan nämnts, är detta en uppskattning av den minskning skolorna uppvisar på fastigheterna och 
att den totala energianvändningen utgörs av flera miljöaspekter så som t.ex. transport och 
avfallshantering i skolorna.  

Av resultatet framgår det att den uppskattade energiförbrukningen för de tomma lokalerna har 
en betydande påverkan på universitetets miljöprestanda. Några riktlinjer för hur dessa lokaler 
hanteras har ej framkommit under arbetet vilket kan bedömas som en svaghet då ca 3 % av den 
totala lokalarean står utan hyresgäst. Därför kan det vara lämpligt att ta fram en strategi för hur 
de tomma lokalerna ska förvaltas, så att belastningen kan minska. Här kan åtgärder som t.ex. 
avstängning av uppvärmning under vintertid eller liknande övervägas.  

Med hänsyn till att KTH:s ISO 14001 certifikat nu erhållits, den energistrategi AH har redovisat 
och den trend som identifierats i denna energikartläggning är förväntningarna att KTH:s 
energianvändning kan komma att minska ytterligare. Dock utgör fastigheterna med sämre 
klimatskal ett frågetecken då de enbart går att energieffektivisera till en viss gräns, vilket gör att 
effektiviseringarna kan komma att bromsas.  AH och KTH bör även här föra en närmare och 
tydligare dialog för att ta ställning till detta. 

9.4 Jämförelsen med andra universitetet 
Den tydligaste skillnaden mellan KTH och GU är att universiteteten innehar två olika 
miljöledningscertifikat, där GU erhöll certifikatet 9 år tidigare. Certifieringen genom EMAS, vilken 
grundar sig på ISO 14001 kan ses som ett mer ambitiöst certifieringssystem, då det bland annat 
ställer krav på mätning och utvärdering av miljöprestanda (European Commission, 2011).  De 
energimål GU har satt upp är dessutom högre än KTH:s (20 % 2008-2014, respektive 5 % 2013-
2015), vilket stärker uppfattningen om att KTH ej varit ledande inom området. Här kan möjligvist 
en certifiering mot EMAS undersökas, då det genom kraven skulle kunna hjälpa KTH att förbättra 
de punkter som visat sig vara problematiska med energimätningen under arbetet.  

Framtagandet och fastställandet av miljömålen görs på snarlika sätt där miljöenheten respektive 
miljögruppen på GU och KTH är de som driver miljöarbetet och rektorn den som beslutar.  

Vidare har respektive skolchef det övergripande ansvaret och beslutsbefogenheten på skolan 
och är samtidigt den som fastställer de detaljerade miljömålen, handlingsprogrammen och 
miljörutinerna inom skolan. Skolchefen är den person som ska ansvara för att skolan uppfyller 
kriterierna enligt ISO 14001 och att tillräckligt med resurser avsätts. 

Det kan dock sägas att GU:s miljöledningssystem upplevs som mer transparant då en stor del av 
deras miljöarbete är offentligt, detaljerat och lättåtkomligt vilket inte är fallet med KTH. 
Rollbeskrivningarna för t.ex. miljöchefen, dekaner och prefekter är mer detaljerade på GU, vilket 
gör ansvarsområdena mer tydliga.  

Jämfört med KTH och de svenska universiteteten kan det konstateras att ARU har ett stort fokus 
på visualisering, kommunikation och positivt miljöbeteende. Huruvida detta har påverkat deras 
energianvändning positivt kan dock ej fastställas. Positivt är det dock att KTH har inkluderat delar 
av detta i sin handlingsplan, vilket även Tjernström (2015) konstaterade som något KTH borde 
göra. 

I dagsläget kan det sägas att det enda engagemang THS har i miljöarbetet på KTH är genom de 
representanter som utses till KTH-S. Exakt vad denna funktion innebär framkom varken av 
intervjun eller av de dokument som funnits tillgängliga. Något KTH kan ta till sig från ARU, är att 
involvera studentkåren mer i miljöledningssystemet än vad som görs idag. Rollen studentkåren 
idag har i miljöarbetet kan benämnas som passiv, då intervjun tyder på detta samt att någon 
funktion för THS inte ingår i KTH:s miljöledningssystem. Möjligtvis kan detta vara en av 
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anledningarna till varför en miljöansvarig inte funnits trots att det finns nedskrivet i THS 
miljöpolicy. Skulle KTH likt ARU kunna involvera THS inom de områden som finns beskrivna i figur 
10 kan förhoppningsvis THS ta en mer aktiv roll och det påstådda engagemanget som finns bland 
studenterna komma till nytta. 

9.5 Metodik 
Det resultat som påvisats under kapitlet Skolornas energiförbrukning är en uppskattning utifrån 
areorna skolorna hyr i respektive fastighet. Den faktiska förbrukningen kan därför komma att 
variera då skolorna bedriver olika sorters utbildning och forskning. Mätning av skolornas 
energiförbrukning har fram tills nu inte gjorts, då det inte finns något bra sätt att göra detta på. 
Med detta i åtanke samt det energimål som ITM skolan satt upp på 5 % kan det ifrågasättas hur 
detta mätts och följts upp fram tills nu. Enligt miljöombudet på ITM, görs detta genom den totala 
energiförbrukningen per fastighet, vilket gör att uppföljningen blir väldigt missvisande då någon 
hänsyn inte tas till att skolan enbart står för en del av energiförbrukningen. Skolorna kan alltså 
inte följa upp sitt energiarbete på rätt sätt vilket kan få konsekvenser som felaktiga åtgärder och 
fokusområden. Ett viktigt förbättringsområde som identifierats blir därför mätning och 
uppföljning av energidata, vilket kräver ett betydligt mer komplett verktyg än dagens 
Energiportalen. Ett verktyg som mäter energianvändningen på skolnivå, skiljer på verksamhets-
och fastighetsel samt tar hänsyn till längden på hyresavtalen, vilket därför bör tas fram och 
implementeras inom en snar framtid.  

Energiförbrukningen per person har beräknats utifrån totala antalet studenter och anställda. Ett 
alternativ till detta skulle kunna vara att basera beräkningarna på helårs-studenter och anställda, 
vilket skulle kunna ge en mer rättvis förbrukning eftersom det finns studenter och anställda som 
ej befinner sig på KTH på heltid. Därmed blir detta en rekommendation för fortsatt arbete. 

Häckner Bredås (2015) framförde under intervjustudien åsikter om att grunden till förbättringar 
inom energiområdet ligger i en standardiserad metod för effektiv mätning, dokumentering och 
uppföljning av olika byggnaders och skolors energianvändning. Detta går även i linje med det 
Fong, et al. (2014) uttalar att en standardiserad rapportering av energianvändning möjliggör en 
mer robust planering och uppsättning av miljömål. Detta skulle tillåta en mer rättvis jämförelse 
med hög transparens gentemot andra lärosäten. Här bör framhållas att AH som hyresvärd har 
ett ansvar och bör därför lägga ner resurser för att förbättra dagens Energiprotalen enligt de 
brister som konstaterats. 

De förbättringsförslag som kan diskuterats i detta kapitel kan sammanfattas som följande: 

 Skapa en motpart på KTH till energistrategrollen på AH vilket skulle kunna förenkla 
kommunikationen och lyfter fram energifrågan inom KTH. 

 Föra diskussioner kring hyresmodellen så att incitament kan skapas främst för KTH. 

 Öka fokus kring visualisering av energianvändningen. 

 Involvera studentkåren i miljöledningssystemet. 

 Förbättra energirapporteringsverktyget så att de brister som påpekats kan åtgärdas.  

 Ta fram en strategi för tomma lokaler. 
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10. Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka nuläget inom KTH:s miljöarbete, genomföra 
en jämförelse med andra lärosäten, utföra en kartläggning av skolornas energianvändning samt 
undersöka ambitionen inom KTH i energifrågan. Under projektets gång har arbetet tagit nya 
vändningar, samt avgränsats då tydliga svårigheter har funnits med att införskaffa nödvändig 
information för arbetets genomförande. Detta har främst berott på barriärer mellan KTH och 
hyresvärden så som sekretess, dålig dokumentation och kommunikation samt otydliga 
ansvarsområden.  

Det faktum att AH äger fastigheterna KTH använder, har gjort energieffektiviseringsarbetet 
komplext. Ur intervjustudien framkommer att KTH anser att energiarbetet domineras av AH och 
att universitet ”är i händerna på AH”. En möjlig förklaring kan vara att den befintliga 
hyresmodellen skapar incitament för KTH. Å andra sidan framför energistrategen på AH klart och 
tydligt att energifrågan inte varit prioriterad på KTH. 

Resultatet visar att KTH:s miljöledningssystem i teorin är snarlikt de miljöledningssystem de 
andra undersökta universiteten infört. De främsta skillnaderna som identifierats är att ARU har 
ett större fokus på visualisering och individbeteende, samt att GU har satt upp energimål som 
kan uppfattas som mer ambitiösa.  

I dagsläget kan KTH inte kartlägga sin energianvändning på ett godtagbart sätt, då det verktyg AH 
använder inte uppfyller de krav som ligger till grund för effektiv mätning och uppföljning. De 
främsta bristerna är att verktyget inte: 

 skiljer på fastighets och verksamhetsdel vilket gör att effekterna av eventuella 
förändringar bli svåra att se.  

 erbjuder något sätt för att mäta skolornas energiförbrukning. I de fastigheter som flera 
skolor huserar i blir uppföljningar därför missvisande. 

I och med detta examensarbete har skolornas energianvändning för första gången kartlagts. 
Dock ska det tilläggas att kartläggningen enbart är en uppskattning på användningen, då den 
enbart tar hänsyn till de areor skolorna hyr i respektive fastighet och därmed inte tar hänsyns till 
vad för sorts utbildning och forskning skolorna bedriver.  

Det framtida energiarbetet på KTH bör fokusera på de presenterade förslagen i 

diskussionskapitlet.   
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Appendix A 
Vision 2027 

Område Vision 2027 Utvecklingsplan 2013-2016 

KTH:s omvärld  Ledande position inom 
informationsteknisk forskning 
samt e-utbildning 

 Optimerad användning av 
tillgängliga resurser 

 KTH rekryterar en allt större 
del av sina studenter på 
avancerad nivå från andra 
lärosäten 

 

KTH:s 
identitet 

 KTH skall vara tvåspråkigt 
2027 

 Fakulteten har en hög 
vetenskaplig kompetens 
och bedriver sitt arbete 
med stort engagemang. 

 Fler verksamma kvinnor 

 Bli en arena för att hävda 
forskningens och 
utbildningens betydelse för 
samhällets utveckling. 

 

Karriärer vid 
KTH 

 Bli en attraktiv 
arbetsgivare för forskare  

 Öka inslaget av 
internationell fakultet 

 Andel kvinnor i fakulteten: 
minst 25 % (2012: 19 %) 

 Andel lärare med 
högskolepedagogisk utbildning: 
minst 40 % (2012: 22 %) 

KTH:s 
utbildning 

 Öka lärartätheten per 
student  

 Närma en fördubbling i 
antalet forskarexamina  

 Utexaminerade från KTH 
skall vara drivande krafter i 
samhälles och teknik 
utveckling 

 Utexaminerade från KTH 
skall ha en tydlig 
hållbarhetsfokus 

 

 Förstahandssökande: 
Civilingenjörsprogram: 4000 
(ht2012: 3483) 
Högskoleingenjörsprogram: 
1000 (ht 2012: 815) 

 Andel kvinnliga sökande: 

 Civilingenjörsprogram: 35 % 
(2012: 32 %)  

 Högskoleingenjörsprogram: 
25 % (2012: 23 %)   

 Antal doktorander 2013-
2016 : 

 1750 (2009–12: 1524) 
 

KTH:s 
forskning 

 KTH skall vara ett av 
Europas ledande tekniska 
universitet inom miljö och 
hållbar utveckling. 

 Finansiering från svenska och 
utländska företag: 
270 mkr (2012: 178 mkr) 
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 Ingå allianser som kan ha 
utvecklats till samgående 
med forskningsinstitut i 
KTH:s närhet 

 KTH är år 2027 en 
eftertraktad 
samarbetspartner i 
europeiska och 
internationella 
forskningsprojekt 

F) Finansiering från eu och andra 
internationella aktörer: 
400 mkr (2012: 311 mkr) 

 Publiceringar: 
+25 % jämfört med 2012 

KTH:s 
samverkan 

 Öka personutbytet mellan 
KTH och externa partners 
så som institut, företag, 
myndigheter och 
kommuner  

 KTH skapar både djupa och 
breda strategiska allianser 

 Ingå djupa strategiska 
allianser med högskolor i 
regionen 

 Antal internationella strategiska 
universitetspartners:  
12 

 Antal strategiska samverkansavtal 
med industri och offentliga aktörer: 
12 

 Antal industridoktorander: 
 350 (2012: 260) 

KTH:s 
campusmiljöer 

 Etablera ett flertal nya 
byggnader för 
ämnesöverskridande 
forskningscentra i 
huvudcampus 

 Vara ledande vad gäller 
fullskalig utveckling av IT-
infrastruktur inom det 
akademiska området 

 Antal studentbostäder på 
campus 700 (2012: 72) 

 Andel lokalkostnader högst 16 
% (2012: 16,5) 

 Procentsatsen för 
täckningsbidraget ska inte öka 
under perioden (2012: 22,09 %) 

 

 

Appendix B 
Handlingsplan för miljömål 2013-2015 

Energianvändning 

Planerade aktiviteter:  

G) Förbättra samarbete med AH och MBA kopplat till energi. 

H) Uppdatering av ”Sluta slösa”. Konkret påvisa effekter av energibesparande åtgärder. 

Inkludera t.ex. byggnader, belysning, labb. 

I) Tävling: Bästa miljötips/bästa energispartips för KTH (alla campus) 

J) Stöd till uppsats om energinyckeltal och energianvändning ur systemperspektiv, mätning och 

förbättringsförslag 

K) Ta fram energistatistik för el, värme och kyla uppdelat per skola.  

L) Ta fram ”infographics” kopplade till energi som kan användas som kommunikation mot 

anställda och studenter 
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M) Kommunicera energifrågan mot anställda och studenter genom konkreta tips 

Avslutade aktiviteter: 

 Förbättra energistatistik för alla KTH:s lokaler 

 Starta ett antal samarbetsprojekt med Akademiska Hus gällande energifrågor 

Avfall 

Planerade aktiviteter: 

 Alla anställda skall kunna källsortera samt veta tillvägagångssätt 

 Green Cup 

 Införa källsortering i alla 10 sektionslokaler 

 Plan för källsortering i alla allmänna utrymmen 

 Plan för att föra statistik för hushållsavfall från AH 

 Införa utbildningar om farligt avfall  

 Ta fram ”infographics” kopplade till avfall som kan användas som kommunikation mot 

anställda och studenter 

 Inkludera tömning av källsortering i lokalhyran 

Genomförda aktiviteter: 

 Ta fram rutin för avfallshantering 

 Utställning och utvärdering av källsorteringsmöbler 

 Ta fram avfallsstatistik 

 Utredning av möjligheterna till återvinning av möbler 

 Samordna statistik för farligt avfall 

 Försäljning av Green Cup 

Forskning 

Planerade aktiviteter: 

 Nätverksmöten för forskare med olika teman 

 Utdelning av ”seed money” till olika projekt 

 Skapa doktorandform inom hållbarutveckling 

 Skapa intern process för att definiera hållbar utveckling 

 Sammanställning och utveckling av doktorandkursutbud inom hållbarhet 

 Kartläggning av forskning som har kopplingar till miljö och hållbar utveckling 

Genomförda aktiviteter: 

 Framtagande av indikationer för forskning 

 Forskningsprojekt om hållbar utveckling på ECE-skolan 

 Genom lysning av KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling 

Kemikalier 

Planerade aktiviteter: 

 Ta fram funktionsbeskrivningar inom kemikaliehantering 
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 Ta fram ”infographics” kopplat till kemikalier som kan användas för information 

 Anordna kostnadsfri avhämtning av kemikalier i skolan  

 Utbildning inom kemikalielagstiftning 

Genomförda aktiviteter: 

 Ta fram övergripande kemikalierutin  

 Ta fram rutin för kemikalieinventering 

 Kemikalierevision på berörda skolor 

 Utbildning inom kemikalieområdet 

Samverkan 

Planerade aktiviteter: 

 Deltagande i International Sustainable Campus Network (ISCN) 

 Deltagande i Nordic Sustainable Campus Network (NSCN), core group 

 Nyhetsbrev Hållbart Campus 

 Deltagande i MLUH-nätverket (Miljöledning vid Universitet och Högskolor) 

 Öka KTH:s synlighet i media rörande frågor om miljö och hållbar utveckling 

 Kommunikationsplan för Hållbart Camps 

 Kommunikationsplan för KTH-S 

Genomförda aktiviteter: 

 Framtagande av indikationer för samverkan 

 Deltagande i miljöforskningsberedningen 

Transporter 

Planerade aktiviteter: 

 Utveckla riktlinjer för Hållbara möten på KTH, inverkar även på miljömål avfall och 

användning av varor och tjänster.   

 Förbättra resestatistik med information om beräkningar, CO2 ekvivalenter etc. 

 Utredning om möjligheter för klimatkompensation eller starta intern miljöfond 

 Miljökrav i upphandling av ny resebyrå (förbättrad statistik, förbättrade underlag av 

beräkningar, tågbokning utomlands). 

 Utred möjligheter för lånecyklar på campus, elcyklar, lådcyklar, vanliga cyklar. 

 Se till att luftpumpar fungerar på campus  

 Ta fram ”Infographics” kopplat till resor att använda som kommunikationsmaterial 

Genomförda aktiviteter: 

 Ny resepolicy har fastställts 

 Rutin för miljöanpassat resande har tagits fram 

 Förbättringar i resestatistik 

 Tåg skall vara standardresesättet 

 Utredning om möjligheter för klimatkompensation eller starta intern miljöfond 
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Upphandling av varor och tjänster 

Planerade aktiviteter: 

 Miljökrav i KTH: upphandlingar tas fram och dokumenteras 

 Samla miljökrav som tidigare ställts i upphandlingar 

 Gå med i nätverk, starta samarbeten för att ta fram upphandlingskrav 

 Utbildning av relevanta personer i miljögruppen i offentlig upphandling/miljökrav i 

offentlig upphandling 

 Minst ett campusrelaterat samarbetsprojekt inom MBA kopplat till Campusplanen. t.ex. 

kopplat till trädinventeringen eller ekologiutredningen.    

 Gröna hyresavtal, arbeta fram förslag på grön bilaga till hyresavtal 

Genomförda aktiviteter: 

 Rutin för miljökrav i upphandling och inköp tas fram 

 Rutin för miljökrav i ny-och ombyggnader tas fram 

 Generella miljökrav i nya- och ombyggnadsprojekt tas fram 

Utbildning 

Planerade aktiviteter: 

 KTH:s skolor ska upprätta handlingsprogram för hur de ska integrera miljö och hållbar 

utveckling i sina arkitekt- och ingenjörsprogram 

 KTH-Sustainability Education Day 

 Uppföljning av programmens måluppfyllelse inom miljö och hållbar utveckling 

Avslutade aktiviteter: 

 Framtagande av indikatorer inom utbildning 

 Utveckling av kursmodul inom Hållbar affärsutveckling, projekt tillsammans med ÅF, 

finansierat från Åforsk. 
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Appendix C 
Skolornas handlingsplan 

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 

Miljöaspekt Transporter Avfall Energianvändning 

Mål  Använda tåg i högsta 
möjliga mån för resor < 
50 mil 

 

 Kvantifiera samt 
minimera tjänsteresor 

 Anställda ska sortera sitt avfall för 
förpackningsinsamling samt vara 
informerad om tillvägagångsättet för 
andra avfallsorter 

 Främja medveten 
energianvändning hos 
anställda  

Handlingsplan  Föra statistik på antal 
km/transportslag vilket 
möjliggör beräkning av 
resulterande 
miljöpåverkan 

 

 Använda webbaserade 
möten 

 

 Följa KTH:s resepolicy 

 Uttjänta datorer ska skickas till 
avfallshantering enligt framtagen rutin 

 

 Förbereda underlag för källsortering som t.ex. 
behållare 

 

 Rekommendera energieffektiv 
skrivbordsbelysning 

 

 Förse fakta som relaterar 
användning till kostnad och CO2.  

 

 Sprid informationen genom 
avdelningsmöten. 

 

 Välja energieffektiva lösningar vid 
nyinstallation, inköp och nybyggnad 

 

Bioteknologi (BIO) 

Miljöaspekt Avfall Användning av kemiska produkter Utbildning 

Mål  Utredning om hur 
hanteringen av gula 
boxar kan förbättras  
 

 Förbättra möjligheten 
till källsortering i 
pentryn på Albanova 
och SciLifeLab. 

 Säkerställa korrekt hantering av kemikalier  Öka studenternas fokus på 
bioteknikens roll och användning för 
ett hållbart samhälle 

 

 Utveckla studenternas kunskap om 
bioteknik ur ett hållbart perspektiv  

 

 Utveckla studenternas förmåga att 
analysera fakta och arbeta systematiskt 
med hållbarhetsfrågor 

 

 Utveckla lärandeaktiviteterna inom 
miljö och hållbar utveckling 

Handlingsplan Presenteras ej Presenteras ej Presenteras ej 

 

Kemivetenskap (CHE) 

Miljöaspekt Utbildning Hantering av kemikalier 

Mål 
 

 Fokus på hållbar utveckling program och kurser skall 
fördjupas och förbättras 

 

 Studera verklighetsbaserad miljöproblematik 
 

 Integrering och progression av lärandemålen om miljö och 
hållbar utveckling i programmen. 

 Förbättra hanteringsrutiner av kemikalier 
 

 Öka säkerhetstänkandet relaterat till arbetsmiljö och 
yttre miljö.  

Handlingsplan  Presenteras ej  Presenteras ej 

 

Datakommunikation (CSC) 

Miljöaspekt Avfall Upphandling av varor och tjänster Utbildning 

Mål  Installera källsortering och 
skriva rutiner för hur 
källsorteringen ska hanteras 

 Öka andelen miljömärkta 
produkter i skolans kök 

 
 

 Upplysa och uppdatera 
anställda på CSC om KTH:s 
miljöarbete 

Handlingsplan Presenteras ej Presenteras ej Presenteras ej 
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Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) 

Miljöaspekt Avfall Utbildning 

Mål  Minska pappersanvändning och – avfall 
samt öka andelen returpapper. 

 Källsortering av avfall i publika utrymmen, 
vid arbetsplatser, personalrum och 
Bibliotekscafét. 

 

 Utvärdera hur hållbar utveckling tas upp 
inom programmet 

 Ha med aspekter av hållbar utveckling i 
ämneskurser 

 

Handlingsplan Presenteras ej Presenteras ej 

 

Elektro och systemteknik (EES) 

Miljöaspekt Transporter Utbildning Hantering av kemikalier 

Mål  Följa KTH:s resepolicy 
 

 Öka webbaserade möten 

 Öka kunskap hos handledare av 
examensarbeten så denne kan 
kravställa att studenten diskuterar 
eventuella miljö och 
hållbarhetsaspekter i arbetet 

 

 Införa kursen den hållbare ingenjören 
på alla avancerade program 

 Inventera sina 
kemikalier och 
registrera i KLARA,  

 

 Avveckla överflödiga 
kemikalier  

Handlingsplan Presenteras ej Presenteras ej Presenteras ej 

 

Informations och kommunikationsteknik (ICT) 

Miljöaspekt Avfall Utbildning 

Mål  Källsorteringsmöbler ska finnas 
tillgängligt 

 

 Rutiner f ör avfallshantering ska finnas 
 

 Avfallsstatistik ska samlas in och följas 
upp 

 Samtliga grundutbildningsprogram och 
doktorsprogram ska ha kurser och kursmoment 
som berör miljö och hållbar utveckling 

 

 Majoriteten av lärare ska ha genom gått LH215V 
Lärande för hållbar utveckling  

 

Handlingsplan Presenteras ej Presenteras ej 

 

Industriell teknik och management (ITM) 

Miljöaspekt  Energianvändning Transporter Kemikalier Utbildning Forskning 

Mål  Minska skolans 
energianvändning 
med 5 % 

 Minska koldioxid 
utsläpp från 
tjänsteresor med 
5 %  

 Öka medvetenheten 
och förbättra rutiner 
kring 
kemikaliehantering 

 Hållbar 
utveckling 
skall 
integreras 
i all 
utbildning 
skolan 
bedriver 

 Skolans 
forskning 
ska ge en 
betydande 
påverkan på 
samhället 

Handlingsplan  Stänga av all 
elektronisk 
utrustning när det 
inte används, 
alternativt sätta på 
energisparläge. 

 Resa med minsta 
möjliga 
miljöbelastning 

 

 Ramavtal  
 

 Bokning via 
resebyrå 

 Följa uppsatta 
kemikalierutiner 

  

 

 


