GMV – Miljöberättelse 2010
Inledning
Forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling utgör GMV:s kärnverksamhet.
Under 2010 har Mistra Urban Futures, ett internationellt centrum för hållbar statsutveckling,
flyttat in i GMVs lokaler. I slutet av 2010 stod det också klart att GMV tillsammans med
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vunnit Sidas upphandling av tjänster för miljöintegrering i
biståndssamarbetet. Detta innebär att GMV kommer få ytterligare ungefär sex nya medarbetare
under 2011.
Alla GMV:s uppdrag och verksamheter har koppling till miljö och hållbar utveckling och
regleras i verksamhetsplanen. Miljödiplomeringsarbetet har därför fokuserats på det interna,
kontorsnära miljöarbetet som inte beskrivs i verksamhetsplanen. Miljöplanen ingår som ett
fristående dokument och bifogas verksamhetsplanen. En ambition finns att koppla
miljöledningsarbetet närmare till verksamhetsplanen, ett arbete som kommer påbörjas under
2011. Under 2011 intensifieras också Chalmers arbete med att miljöcertifiera hela sin
verksamhet. GMV, som organisatoriskt kommer att ingå i både Göteborgs universitets och
Chalmers miljöledningssystem, kommer att arbeta för att få till ett enhetligt system som
uppfyller båda lärosätens krav.

Uppföljning av GMV:s miljömål enligt 2010 års Miljöplan
1. Öka andelen miljöanpassade inköp:
Miljömål 1 innehåller fyra delmål. För samtliga delmål se också miljöplan 2010.
a) Alla trycksaker som trycks på uppdrag av GMV ska vara Svanenmärkta.
b) Alla trycksaker ska även publiceras på webben för nedladdning.
c) Allt som köps in inom produktgrupperna kaffe, te, frukt, papper, kollegieblock samt
kontorsmöbler ska vara miljömärkt.
d) När kontorsmöbler eller utrustning till köket införskaffas ska i första hand återanvända saker
användas
Måluppfyllelsen för mål 1 har följts upp genom en webbundersökning till GMV:s medarbetare.
Mål a har uppfyllts, då samtliga trycker varit Svanenmärkta eller motsvarande. Vad gäller mål b
så har endast 60% av trycksakerna varit tillgängliga via webben enligt personalen. Motsvarande
siffra förra året var 100% så här finns utrymmer för förbättring. Antalet tryckta sidor har ökat

från 94 760st till 96 000st. Vad gäller mål c så är kaffe, te, frukt och kollegieblock miljömärkt.
Inga kontorsmöbler har köpts in under perioden.
Övriga områden där miljökrav ställts vid inköp är: datorer, lunch och fika till seminarier och
utbildningar, vin och alkoholfri cider, och mat. Vid inköp av datortillbehör, läkemedel och
flyttlådor har miljökrav efterfrågats men inga märkningar/certifieringar finns för tillfället.
Konsulttjänster inom webb/it har köpts in utan att miljökrav ställts.

2. Minska miljöbelastningen från resor och transporter
Miljömål 2 innehåller tre delmål. För samtliga delmål och nyckeltal se också miljöplan 2010.
a) Inga resor till Stockholm, Köpenhamn eller kortare ska ske med flyg.
b) Öka andelen möten som sker via telefon eller dator.
c) All personal ges en introduktionsutbildning i e-mötessystemen Adobe Connect Pro och Skype.
d) Införskaffa tjänstecykel till GMV kanslipersonal.
Enligt webbundersökningen till GMVs personal så genomfördes en flygresa mellan Göteborg
och Stockholm under 2010. Andelen möten som sker via telefon eller dator följs upp genom att
personalen ombeds uppskatta hur många fysiska resor som under året ersatts av elektroniska
mötesformer. 8 personer svarade att de genomfört ett e-möte(n) vilket ersatt en resa. Totala
antalet ersatta resor uppskattades till 61 stycken under 2010. 9 personer anger att det erbjudits
utbildning i e-möten och 3 personer att de inte erbjudits utbildning.
En tjänstecykel köptes in under våren 2010 och kan användas av all GMV personal.

3. Minska energianvändningen
a) Minska energianvändningen i GMV:s lokaler (kWh/m2)
GMV har en egen elmätare för de 690 m2 kontorsyta som hyrs. Elanvändningen under 2010
uppgick till totalt 21 919 kWh vilket motsvarar 31,8 kWh/m2. Jämfört med 2008 har
elanvändningen minska med ca 2,8%. Under året har de som tidigare inte använt en grenkontakt
med avstängningsknapp fått en sådan.
Vid webbundersökning till personalen frågades också om personalen ”energivanor”. Nedan visas
resultatet av den undersökningen.
En grenkontakt med avstängningsknapp har erbjudits den personal som inte hade sådan.

Vad stämmer bäst in på dina ”energivanor”?

Jag släcker alltid lampan på kontoret när jag går hem
Jag har energisparläge inställt på datorn
Jag använder grenkontakt med avstängningsknapp
Jag stängar av datorn när jag går hem
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4. Minska pappersförbrukningen
a) Minska antal utskrifter på Copyprintern räknat per konton anslutna till Copyprintern.

Utskrifter 2008
Utskrifter 2010

Färg
17115
19965

Svart/vitt
Totalt Per konto
73294 90409
2916
69346 89311
2706

Pappersförbrukningen följs upp genom att avläsa räkneverket i Copyprintern på tredje våningen.
Under 2010 skrevs totalt 89 311. Statistik för 2009 saknas tyvärr då räkneverket i Copyprintern
inte fungerade. För 2008 finns tillgänglig data och då skrevs ut 90 409 sidor ut. Jämfört med
2008 har antalet utskrifter alltså minska med drygt 1 %. Nyckeltalet mäter dock från och med
2010 utskrifter räknat per konton. 2008 fanns 31 aktiva konton medan antalet aktiva konton 2010
uppgick till 33. Utskrifter per konto har alltså minskat från 2916 till 2706 sidor per kont och år.
Att notera är att ca 17 500 utskrifter gjorts av personer som inte har ett registrerat konto och
därmed sorteras under ”others”.

5. Campusutveckling
a) Administrativ chef driver på arbetet med förbättrad gestaltning och skyltning av Vasa 1 genom
husgruppen.
Inga möten med husgruppen genomfördes under 2010. Ambitioner finns dock för att tydligare
fysiskt synliggöra GMV under 2011.

