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FÖRORD 

Examensarbetet är initierat av Miljögruppen på Institutionen för Ekologi, miljö och 

geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet. Arbetet med klimatneutralitet är en av de metoder 

som EMG undersöker för sitt framtida miljöarbete. Betydelsen av ordet klimatneutralt har 

undersökts i ett tidigare examensarbete och jag går nu vidare och undersöker om konceptet 

kan användas på universitetskurser. 

Ett stort vill jag ge till alla de personer som på olika sätt hjälpt mig under arbetets gång. Jag 

vill särskilt tacka följande personer. Min handledare Kerstin Abbing, som drivit på och stöttat 

mig under hela processen. Rolf Zale och Ann-Sofie Lindström, som hjälp mig hitta 

information om kurserna. Lars Holmström, som tog sig tid att träffa mig samt besvarat alla 

mina frågor om el, värme och kyla. Emelie Bäckman vars sällskap i början var ovärderligt för 

att komma igång med arbetet. Erika Blank, för alla kommentarer. Sist, men inte minst, Erik 

Englund, som varit mitt bollplank och stöd under hela arbetet.  



   

 

Abstract 

Climate neutrality – an investigation on the climate effects from two University courses. 

The concept of climate neutrality has been tested in two university courses at the Department 

of Ecology and Environmental Science, Umeå University, Sweden. Carbon neutrality 

methods were investigated and tested in the two courses. The results provide suggestions on 

how the department can continue their environmental work with the ambition of having 

climate neutral courses.  An inventory was made of the greenhouse gases from electricity, 

heating and cooling of classrooms together with transportation and paper consumption by 

teachers and students. The inventory method followed the guidelines from “The Greenhouse 

Gas protocol” and “working 9 to 5 on climate change”. A survey was done to gather 

information about the travel habits of teachers and students. The results showed that the two 

courses were a source of 6917 kg carbon dioxide during 2009 when electricity partly based on 

coal was used. During 2010 the purchased electricity is going to be exchanged to only 

renewable energy sources. If everything else stays the same, the release of carbon dioxide will 

be reduced to 4258 kg. In both cases, the teachers’ travel habits are the biggest source of 

carbon dioxide with 55% and 89% of the total amount for each of the two courses. All carbon 

dioxide sources for the courses are indirect and therefore hard for the department to regulate. 

Future work with climate neutrality should therefore focus on informing and educating 

teachers and the students attending the courses of the purpose of a climate neutral course. The 

aim is to create an awareness of what the sources of carbon dioxide are and to try to influence 

a change in habits to reduce them. 

Key words: climate neutral, carbon dioxide, carbon neutral, carbon footprint. 

 



   

 

 

Sammanfattning 

Metoder för klimatneutralitet har undersökts och testats på två universitetskurser inom 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG). Resultatet visar även på förslag hur 

EMG i framtiden kan gå vidare i sitt arbete med klimatneutrala kurser. Växthusgasutsläpp 

från kurserna har undersökts genom att inventera förbrukningen av el, värme och kyla i de 

salar som använts samt utsläpp från pappersförbrukning och transporter av lärare och 

studenter. För att ta reda på lärarnas och studenternas resvanor till universitetet gjordes en 

enkätundersökning. Metoden följde The Greenhouse Gas protocol och guiden Working 9 to 5 

on climate change riktlinjer för inventering av växthusgaser.  

Resultatet visade att de två undersökta kurserna 2009 släppte ut 0,7*10
4
 kg koldioxid då 

marginalel används. Under 2010 avses förnyelsebar el ersätta marginalelen vilket skulle 

minska koldioxidutsläppet till 0,4*10
4
 kg. I båda fallen står lärarnas resor för den största 

utsläppskällan. Används marginalel står lärarnas resor för ca 55 % och marginalelen för ca 

39 %. Om RECS el används kommer lärarnas resor stå för ca 89 % av det totala utsläppet och 

elen för ca 1 %. Resterande utsläppskällors betydelse ökar i och med att elens betydelse 

minskar, vilket kan ses på t.ex. exkursioners som står för 4 % av utsläppen när marginalel 

används jämfört med 6 % om RECS el används. 

Den använda metoden hade svagheter när det kom till ett framtida arbete med minskning av 

växthusgaser då alla utsläppskällor, utom lärarnas pappersförbrukning, ligger utanför EMG:s 

kontroll. Det är t.ex. flera institutioner som använder sig av byggnaderna och Akademiska hus 

som förvaltar dem. Svårigheter i att mäta en minskning i bl.a. elförbrukning för en enskild 

kurs uppstår då förbrukningen mäts för hela byggnaden och inte enskilda salar. EMG kan inte 

heller bestämma hur lärare och studenter ska transportera sig till universitetet. Även enkäten 

hade brister, framförallt när lärarnas resor skulle räknas ut, då den inte tog hänsyn till att 

lärare oftast undervisar flera kurser samtidigt. Detta ledde till att alla de svarande lärarnas 

koldioxidutsläpp räknades till endast de två aktuella kurserna.  

Det största arbetet med att minska koldioxidutsläppen i framtiden borde bli att informera och 

utbilda lärare och studenter om avsikten med en klimatneutral kurs. På så sätt kan EMG 

uppmuntra till ett beteende där användningen av energi och resurser minskas och därmed 

minska kursernas klimatpåverkan. 
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1 Inledning 

I en universitetskurs används energi för bl.a. uppvärmning av salar och elektricitet (el). 

Studenter och lärare transporterar sig till och från universitetet, åker på exkursioner m.m. 

Material som exempelvis papper används och avfall bildas. Alla dessa aktiviteter bidrar till 

utsläpp av växthusgaser. Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) på Umeå 

universitet driver många kurser och vill i sitt miljöarbete ta reda på om det går att 

klimatneutralisera en kurs. 

För att bli klimatneutral måste utsläppet av växthusgaser minskas så långt det är möjligt och 

en kompensation göras för de utsläpp som kvarstår. Då energianvändning och transporter är 

de vanligaste utsläppskällorna sker oftast reduceringen där först. Men reduktioner kan endast 

ske till en viss grad, därför behövs en kompensation som uppväger resterande utsläpp. 

Kompensationen kan vara investering i förnyelsebar energi, köp av utsläppsrätter eller 

trädplantering (Naturskyddsföreningen 2006). 

En ökad halt av växthusgaser i atmosfären kan leda till en ökad medeltemperatur på jorden 

och därmed ett förändrat klimat (Whitgott et al. 2008). Klimatneutralitet är en del av arbetet 

för att minska växthusgasutsläppen och försöka förhindra de negativa följder som en ökad 

medeltemperatur kan ge (Put del pino och Pankaj 2002). För EMG kommer det även att ge en 

överblick över t.ex. kursernas elförbrukning och transporter, vilket är viktigt för att förbättra 

deras framtida miljöarbete.  

1.1 Syfte 

Syftet är att:  

 Undersöka metoder för klimatneutralisering. 

 Ta reda på hur kurserna Naturens mångfald och Klimatförändringar på Institutionen 

för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) ska kunna klassas som klimatneutrala.  

 Visa på ett förslag till hur EMG kan gå vidare i arbetet för att klassa sina kurser som 

klimatneutrala. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Vad är klimatneutralt?  

Ordet klimatneutral dök upp runt om i världen 2003 (Naturskyddsföreningen 2006). 

Konceptet blev känt i Sverige kring 2006 då företag som Luftfartsverket, DHL och Statoil 

klassade sig som klimatneutrala eller började driva klimatneutrala projekt. Det har även dykt 

upp klimatneutrala event och privatpersoner kan nu klimatkompensera för exempelvis 

flygresor. Att vara klimatneutral betyder att leva på ett sådant sätt att de utsläpp av 

växthusgaser som finns kompenseras så att utsläpp (+) och kompensering (-) i slutändan är 

lika stora (figur 1). Resultatet blir då ett neutralt växthusgastutsläpp (Kirby 2008). 

Växthusgaserna är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), freoner (HFC), 

perfluorkarbonater (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Dessa är valda då deras ökade utsläpp 

anses bero på mänskliga aktiviteter och finns med i Kyotoprotokollet. Det är även de 

växthusgaser som anses bidra mest till den ökade växthuseffekten. Av dessa gaser står 

koldioxid för 80 % av utsläppen och är därmed den mest omdiskuterande (Brorson och 

Almgren 2009). När ett företag eller verksamhet vill klassa sig som klimatneutral innebär det 

i korthet att de vill minska sina utsläpp av växthusgaser och kompensera för de utsläpp som 

blir kvar (figur 1) (Naturskyddsföreningen 2006).  

 
Figur 1. Principerna för klimatneutralitet. GHG står för greenhouse gases (Allianz 2009). 

Ordet klimatneutral har även väckt negativ uppmärksamhet. När ett företags klimatpåverkan 

beräknas görs vissa avgränsningar. Till exempel så är det vanligast att transporter och 

energiförbrukning, som oftast är de största källorna för växthusgaser, räknas in, men ovanligt 

att sophantering och användning av tillverkade produkter finns med. Ordet klimatneutral kan 

därför anses missvisande då företagen ger visst upphov till växthusgaser. Det finns även en 

oro att fokus hamnar på kompensationen av utsläppen istället för minskningen av dem. 

Dessutom har företaget som regel varit verksamt i flera år och har därmed haft en lång 
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klimatpåverkan som inte ingår när det klimatkompenseras. De kompensationsåtgärder som 

görs kan i vissa fall ifrågasättas och misstänks ibland avge mer växthusgaser än de 

kompenserar för (Eke 2009). 

1.2.2 Lagar och miljömål 

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande 

generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö (Notisum 2009a) Det finns 16 miljömål vars 

syfte är att bl.a. ”bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga” och ”trygga en god 

hushållning av naturresurser”(Miljömålsportalen 2010a). Miljömålen är en del av Sveriges 

arbete för att nå ett hållbart samhälle (Naturvårdsverket 2010c). Ett av miljömålen heter 

”begränsad klimatpåverkan” och innebär att halten växthusgaser ska stabiliseras på en nivå 

som inte har en negativ påverkan på människor och miljö (Miljömålsportalen 2010b). Där 

behandlas bl.a. minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.  

1.2.3 Umeå universitets och EMG:s miljöarbete 

I högskolelagen står att högskolorna ska främja en hållbar utveckling i sin verksamhet 

(Notisum 2009b). Umeå universitets arbete med hållbar utveckling har resulterat i en 

miljöpolicy för studenter och anställda (figur 2) och miljömål (Umeå universitet 2009a). 

 
Figur 2. Umeå universitets miljöpolicy (Umeå universitet 2009a) 

 

Miljömålen avser bl.a. minskad el- och värmeförbrukning samt utbildning av personal (Umeå 

universitet 2006a). För att uppnå dessa mål har t.ex. en kampanj för minskad 

energianvändning genomförts i samarbete med Akademiska hus och gröna stationer för 

källsortering av kontorsavfall införts på universitetsområdet (Umeå universitet 2006a och b).  

2008 gjordes även en förstudie för att undersöka möjligheten till ett klimatneutralt universitet 

(Sustainum 2008). Studien granskade utsläppen från universitets tjänsteresor och 

energianvändning för att kunna få en överblick för vad klimatkompensering skulle kosta. 

Resultatet visade även att frågan om en offentlig aktör hade rätt att köpa utsläppsrätter eller ej 

ännu inte blivit prövad och det var därmed oklart om Umeå universitet kan köpa utsläppsrätter 

som kompensation eller inte. 

 

Umeå universitet ska medverka till en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet genom att:  

 Göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och 

stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling  

 Minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö 

genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp 

av föroreningar  

 Universitetets anställda och studenter beaktar miljö- och i sin 

dagliga verksamhet vid universitetet när det gäller aktiviteter som 

ger upphov till betydande miljöpåverkan.  

 Inom ramen för universitetets arbete för en hållbar utveckling följa 

lagstiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig 

förbättringsprocess.  

Källa: http://www.anstalld.umu.se/campus-lokaler-och miljo/miljoarbetet/ 
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Umeå universitets miljöpolicy är grunden för EMG:s miljöplan som inriktar sig mot 

punkterna ” Göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta 

handlingar som främjar en hållbar utveckling” och ” Minska användningen av råvaror samt 

bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av 

föroreningar” i Umeå universitets miljöpolicy (figur 2) (Umeå universitet 2010c). EMG:s 

miljöplan innehåller även egna målsättningar med tillhörande åtgärdsplaner där fokus ligger 

på klimatneutralitet, utbildning/forskning och resursanvändning. Utbildningens roll för ett 

förändrat beteendemönster när det gäller miljöfrågor framhävs särskilt. 

1.2.4 Kurserna 

I kurserna Naturens mångfald och Klimatförändringar förenas biologi och geovetenskap för 

att ge de viktigaste baskunskaperna inom båda områdena (Umeå universitet 2009b och c). I 

Naturens mångfald ingår bl.a. floristik, populationsekologi och geovetenskapliga processer. 

Kursen Klimatförändringar behandlar exempelvis globala diversitetsmönster, klimatologi och 

klimatförändringarnas orsaker. Kurserna går samtidigt under en termin (15 hp var) och läses 

vanligtvis parallellt. Under 2009 var 41 studenter skrivna på kursen Naturens mångfald och 

43 på Klimatförändringar (Zale muntl.). Kurserna innehåller föreläsningar, exkursioner, 

labbar, projektarbeten, seminarier och övningar.  

1.2.5 Kort om klimatförändringar 

Under jordens historia har klimatet varierat från förhållanden som istid till tropisk värme utan 

människors påverkan (Withgott et al. 2008). Trots detta tror många forskare idag att den 

temperaturökning som mätts upp de senaste hundra åren beror på mänsklig aktivitet då det 

kan ses ett tydligt samband mellan den ökande temperaturen och koldioxidhalten i 

atmosfären. De ökande temperaturerna ledde till att FN 1989 bildade klimatpanelen 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) för att kunna samla och granska 

vetenskapsartiklar om klimatförändringar (IPCC 2009). Några år senare undertecknade 160 

länder FN:s klimatkonvention där de kom överens om att halterna av växthusgaser inte ska 

överskrida de värden där jordens klimat påverkas på ett negativt sätt (Naturvårdsverket 

2010a). I Kyotoprotokollet som antogs 1997 ställdes mer specifika krav, bl.a. har de länder 

som skrev på åtagit sig att minska utsläppet av växthusgaser med 5,2 % mellan åren 2008 till 

2012. I samband med Kyotoprotokollet bildades även en marknad för utsläppsrätter där varje 

land fick tillgång till en viss mängd utsläppsrätter som kunde säljas eller köpas utifrån behov. 

2007 ställde EU upp klimatmål som innebär att utsläppen ska minska med 30 % innan 2020. 

2009 hölls ett toppmöte i Köpenhamn med höga ambitioner om att få en ny överenskommelse 

vad gäller klimatåtgärder (Naturvårdsverket 2010b). Ett mål på en maxökning av 2°C sattes, 

men inga uppgifter för hur målet skulle uppnås definierades. Mötet blev därför en besvikelse 

för många som hoppats på ett krafttag i klimatfrågan. 

1.2.6 Indelning av utsläppskällor enligt The Greenhouse gas protocol  

The Greenhouse Gas-protocol (GHG – protocol) är en stiftelse där World Resources Institute 

och World Business Council for Sustainable Development har tagit fram hjälpmedel för att 

kunna beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser (GHG initiative 2009a). Deras mall för 

inventering av växthusgaser är uppdelad i organisatoriska och operativa gränser. 
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Organisatoriska gränser sätts utifrån verksamhetens uppbyggnad och bestämmer vilka delar 

som ska ingå i beräkningarna. Om en verksamhet exempelvis delar lokaler kan de 

organisatoriska gränserna vara den procent av byggnaden som verksamheten använder sig av.  

De operativa gränserna sätts inom de organisatoriska och behandlar aktiviteter som orsakar 

utsläpp (GHG initiative 2010b). Operativa gränser delas in i tre utsläppsområden, direkta, 

indirekta och övriga indirekta (figur 3). 

 
Figur 3. Den operativa gränssättningen i form av direkta (scope 1), 

indirekta (scope 2) och övrigaindirekta (scope 3) källor för växthusgaser 

(GHG initiative 2010d) 

Direkta källor finns i direkt anslutning till verksamheten och är obligatoriska att redovisa 

(GHG initiative 2010b). Företagsbilar och egna uppvärmningsanordningar är de vanligaste 

exemplen men även egna transporter av varor och avfall samt den tillverkning och paketering 

som sker inom verksamheten räknas in. 

Den indirekta avgränsningen delas in i två områden, indirekta och övriga indirekta (GHG 

initiative 2010b). Indirekta utsläppskällor är även de obligatoriska och inkluderar inköpt el, 

värme och kyla. Resterande indirekta källor hamnar under övriga indirekta och kan vara allt 

från inhyrning av fordon till materialförbrukning och avfallshantering av ett utomstående 

företag. Redovisningen av övriga indirekta källor är frivillig och verksamheten kan själv välja 

vad som ska ingå och vad som ska uteslutas. 

1.2.7 Koldioxidekvivalenter 

Olika växthusgaser har olika påverkan på klimatet på samma sätt som olika utsläppskällor 

genererar olika mycket växthusgaser. För att kunna jämföra all data omvandlas alla värden till 

koldioxidekvivalenter. Anledningen är att koldioxid är den vanligaste växthusgasen med den 

lägsta verkningsgraden över en 100års period. Koldioxid används därför som bas och har 

värdet 1. Andra växthusgaser får en omräkningsfaktor utifrån deras effektjämfört med 

koldioxid. Exempelvis multipliceras metan med 21 då gasen är 21 gånger starkare än 

koldioxid. På samma sätt finns emissionsfaktorer för olika bränslen så att ett utsläppsvärde i 

koldioxidekvivalenter kan räkna fram. Emissionsfaktorn varierar beroende på källan och är 

exempelvis olika mellan el producerad av kol jämfört med el producerad av kärnkraft. I och 
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med att tekniken går framåt kan utsläppshalter ändras och därmed även emissionsfaktorerna. 

De behöver därför ständig uppdatering för att vara aktuella (Naturvårdsverket 2010d).  

2 Metod och material 

Växthusgasutsläppen från kurserna Naturens mångfald och Klimatförändringar ska 

undersökas under en termin. En litteraturstudie gjordes för att se vilka metoder det finns för 

att kunna klassa en kurs som klimatneutral. Sökord som klimatneutral, climate neutral, carbon 

neutral+ University m.m. användes.  

För att ta reda på hur mycket växthusgaser en kurs har ska den metod som the greenhouse gas 

protocol (GHG protocol) tagit fram användas. Guiden working 9 to 5 on climate change: an 

office guide, som är en variant på GHG protocol, kommer också användas då den är speciellt 

anpassad för kontorslandskap vilket i viss mån kan liknas med en kurs. 

2.1 Avgränsning  

Avgränsningen följer GHG-protocols mall och är indelad i indirekta och övriga indirekta 

utsläppskällor (tabell 1). Eftersom inga direkta utsläppskällor finns utelämnas den kategorin. 

Tabell 1. Avgränsningen av direkta, indirekta 

och övriga indirekta källor för kurserna. 

Operativa gränser Källor 

Direkta Inga 

Indirekta El 

  Värme 

  kyla 

Övriga indirekta Bussresor (exkursioner) 

  Lärares resor 

 Studenters resor 

   Papper 

För de indirekta källorna har en inventering av salar som används gjorts (bilaga 1). I ordet 

salar inkluderas även grupprum, datasalar och laborationssalar. Då salarna delas med andra 

kurser blir de organisatoriska begränsningarna yta (m
2
) och antal timmar de använts (Put del 

pino och Pankaj 2002).  Salarna finns i flera olika hus på universitetet och beräkningarna 

kommer göras per hus då de skiljer sig åt vad gäller el- och värmeanvändning.  

Övriga indirekta har avgränsats till exkursioner, studenters och lärares resor samt 

pappersförbrukning. Avfallshanteringen uteslöts då informationen inte gick att få inom 

tidsramarna för arbetet. Pappersmaterial avgränsas till vita och färgade A4 papper då det är 

vanligast använda. Om gästföreläsare hade förkommit på kurserna skulle deras ha inkluderats. 
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2.2 Datainsamling 

Insamling av data har skett med utgångspunkt i avgränsningen. För beräkningar samlades 

aktivitetsdata in efter respektive enheter, till exempel räknas bensin i liter (l) och 

elförbrukning i kilowattimmar (kWh). För att kunna jämföra olika enheter omvandlas 

aktivitetsdata till koldioxidekvivalenter med hjälp av omräknings- och emissionsfaktorer från 

Naturvårdsverket (bilaga 2). Formler för beräkningarna kommer från Naturvårdsverket och 

Working 9 to 5 on climate change.  

Information om kursernas salar, antal timmar och antal exkursioner kommer från 

kurshemsidan och ansvarig lärare. Utsläppshalter för koldioxid har samlats in via telefon, e-

post kontakt och möten med berörda personer från företagen Akademiska hus, Umeå energi, 

Telge energi, Stora Enso och M-real. Uppgifter om lärarnas pappersförbrukning samlades in 

via EMG:s debiteringsunderlag som fylls i vid beställning av tryckmaterial som t.ex. 

kompendier. För studenters pappersförbrukning gjordes en uppskattning per student utifrån 

pappersförbrukningen i datasalarna NC 345 och NC 346.  

2.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes för att ta reda på studenters och lärares resevanor till och från 

universitetet (bilaga 3). I de fall bil användes angavs antal passagerare, detta för att räkna ut 

koldioxidutsläppet för endast kursdeltagaren. De fick även fylla i vilket drivmedel som 

användes samt förbrukning (liter/mil). För bussresor användes schablonvärden från hållbart 

resande i Umeå (Lagrelius muntl.).  Urvalet bestod i studenter som varit registrerad på minst 

en av kurserna och de lärare som undervisat. 
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3 Resultat  

3.1 Metoder 

När en metod ska väljas för att klassa sig som klimatneutral baseras den vanligtvis på 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guide för växthusgasinventering (GHG-

initiative 2010a). Denna guide ligger till bas för två metoder, The Greenhouse gas-protocol 

och International Organization for Standardization (ISO), som är vanligt använda verktyg när 

en verksamhet vill klassa sig som klimatneutral. 

The Greenhouse Gas-protocols (GHG-protocol) är ett samarbete med World Resources 

Institute och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) som kom till 

då ett behov att förstå var i en organisation växthusgasutsläppen finns och hur de ska hanteras 

och minskas på bästa sätt (GHG initiative 2009a). En standardiserad metod för beräkningar av 

växthusgaser togs därför fram för industrier, regeringar, organisationer och andra företag. 

Syftet var även att öka medvetenheten om klimatförändringar och de negativa följder som 

utsläpp av växthusgaser kan orsaka. Samarbetet resulterade i guiden ”A corporate Accounting 

and Reporting Standard” vilket riktar sig till företag och organisationer som vill arbeta med 

reducering av växthusgaser.  

A corporate Accounting and Reporting Standard ger guidning och stöd vid inventering av 

växthusgaser som ett företag eller organisation släpper ut (GHG initiative 2009b). De sex 

växthusgaserna i Kyotoprotokollet ligger i fokus, men även andra gaser tas upp för dem som 

vill gå ännu längre. Guidens syfte är att: 

 Förenkla inventeringsarbetet  

 Sänka kostnaden för arbetet genom att kunna använda sig av en godkänd standard 

metod  

 Hjälpa företag utveckla en hållbar strategi för att hantera växthusgaser 

  Tillhandhålla information som hjälper till att nå det krav som ställs vad gäller 

växthusgaser och kunna delta i projekt (frivilliga eller obligatoriska) för att minska 

utsläppen. 

 Genom ökad insyn i arbetet med växthusgaser få en större enhetlighet bland olika 

företag och deras klimatarbete. 

International Organization for Standardization (ISO) togs fram på initiativ av WBCSD som 

ansåg att företags miljöarbete saknade enhetlighet (SIS 2010). Ett ledningssystem togs därför 

fram för att hjälpa företag med detta (Brorson och Almgren 2009). ISO är nu nationellt 

accepterat och bygger på konceptet planera, genomföra, följa upp och förbättra.  Arbetet går i 

en cykel som hela tiden upprepar sig för att få fokus på ständig förbättring. ISO 14000 är 

inriktat på miljöarbete och är en mall som företagare kan använda sig av. ISO 14000:s syfte är 

bl.a. (SIS 2010): 
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 ”Ökad processeffektivitet 

 Minskad användning av resurser och material per levererad nytta 

 Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för 

avfallshantering 

 Ökad andel förnybara resurser och system 

 Ökad goodwill och trovärdigheten för organisationens miljöarbete 

 Ökad kompetens i organisationen 

 Ökad dialog mellan organisation och intressenter” 

Inom ISO14000-serien finns flera guider som inriktar sig på speciella tillämpningsområden, 

bl.a. ISO 14064 som behandlar just växthusgaser (GHG initiative 2009a).  

Att ISO och GHG protocol bygger på samma grund har både underlättat och ökat 

enhetligheten i arbetet med växthusgaser bland företagen. Med dessa i grunden har många 

företag som specialiserat sig inom klimatneutralisering växt fram och erbjuder hjälp till 

verksamheter som vill bli klassade som klimatneutrala (Klimatsmart 2010). Det finns även 

beräkningsverktyg tillgängliga som inriktar sig mot allt från event och enskilda hushåll till 

industrier och offentliga verksamheter (Respect 2007a, My climate 2010 och GHG initiative 

2009b). Grundmetoden är densamma för alla, dock kan omfattningen och tillvägagångssättet 

se olika ut beroende på om det är en industri eller ett kontor som använder sig av den. Vad 

som ingår när klimatpåverkan räknas ut beror mycket på kundens ambitioner och kan därför 

variera (Klimatsmart 2010). Detta leder till att även om det finns en gemensam metod så finns 

ingen gemensam standard för vad som ska ingå i en klimatneutral märkning. Arbetet med 

klimatneutralisering är kontinuerligt och inventeringen förväntas fortgå och utsläppen 

minskas från år till år (Naturskyddsföreningen 2006). Oftast bygger arbetet även på att en 

rapport eller sammanställning genomförs årsvis för att kunna jämföra resultat och se 

förbättringar. 

3.2 Kursernas indirekta källor 

Kurserna använder sig av husen i olika stor omfattning (tabell 2). 

Tabell 2. De olika husens yta samt den yta och antal 

timmar kurserna använt sig av 2009.  

Hus Tot yta 
(m2) 

Använd 
yta (m2) 

Använda 
timmar 

Naturvetarhuset 26190 1170 407 

Biologihuset 11452 57 45 

Teknikhuset 7087 84 6 

KBC 13615 308 190 
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Det är Akademiska hus som förvaltar byggnaderna med de salar som kurserna använder sig 

av. Det är därmed Akademiska hus som försörjer salarna med el, värme och kyla. 

Akademiska hus tar fram underlag för förbrukningen (använda kilowattimmar (kWh)) av el 

och värme för varje hus. Den totala förbrukningen redovisas i ett årsvärde, men även 

genomsnittsvärden för varje månad och per kvadratmeter (m
2
) per år och hus finns. När det 

gäller kyla finns endast ett referensvärde då det i dagsläget inte mäts. Som tabell 3 visar är det 

skillnad i el- och värmeförbrukningen per kvadratmeter mellan de olika husen. Detta beror på 

flera faktorer som husets ålder, huvudsakliga användningsområden och vilka investeringar 

som gjorts för att exempelvis sänka elförbrukningen. Naturvetarhuset är det energisnålaste 

huset på Umeå campus vilket beror på att det till största del består av föreläsningssalar och 

kontor där det gjorts investeringar i bl.a. behovsanpassad ventilation och ljussensorer. Detta 

kan jämföras med biologihuset som förbrukar ca tre gånger mer el då det domineras av 

labbsalar, vilket kräver en ventilation som går dygnet runt och därmed drar mer energi 

(Holmström muntl.). 

Tabell 3. Den totala förbrukningen av el, värme och kyla samt förbrukning per kvadratmeter. 

Hus Tot el 2009 
MWh/hus 

El 2009 
kWh/m2 

Tot värme 
2009 
MWh/hus 

Värme 2009 
kWh/m2  

Tot Kyla 
2009 
MWh/hus 

Kyla 2009 
kWh/m2 

Naturvetarhuset 1455,40 55,60 468,40 17,90 11,43 2,10 

Biologihuset 1628,60 142,20 1269,00 110,80 11,43 2,10 

Teknikhuset 677,14 95,50 346,95 49,00 11,43 2,10 

KBC 1886,50 138,60 719,20 52,80 11,43 2,10 

3.2.1 Elektricitet 

Under 2009 köpte Akademiska hus el kallad ”nordisk elmix” från Telge Energi (Holmström 

muntl.). Denna el är en mix av vattenkraft, vindkraft, kolkraft, kärnkraft och bioenergi från 

Norden och avger runt 120g CO2/kWh (Telge 2010 och Hansson muntl.). Denna siffra kan 

dock vara missvisande då det nordiska elnätet i viss mån är sammankopplat med resterande 

Europa och det vid hög belastning köps in så kallad marginalel som är delvis baserad på 

kolkraft. Om detta tas med i beräkningarna ökar koldioxidutsläppet till ca 670g CO2/kWh 

vilket anses mer rättvisande (Hansson muntl. och Energirådgivningen 2010). Under 2010 

avser Akademiska hus att byta till Renewable Electricity Certificate System (RECS) som är 

en certifiering för el bestående av endast förnyelsebara källor (Holmström muntl. och RECS 

2010). Förnyelsebara källor avger inte koldioxid i sig, emellertid bildas koldioxid vid 

tillverkning och underhållning av utrustning och utsläppsnivån anses därför ligga mellan 1-5g 

CO2/kWh (Hansson muntl.). Utsläppsvärdet för koldioxid varierar därmed beroende på vilken 

el som används (tabell 4). För RECS el används 5g CO2/kWh. 
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Tabell 4. Använd el per timme i de olika husen samt den totala elförbrukningen baserat på 

antal timmar som huset använts (se tabell1). Tabellen visar även koldioxidutsläppen som 

bildas. 

El (2009) Använd el per 
timme (kWh) 

Tot använd el 
(kWh) 

kg CO2 

Marginalel 
kg CO2 

Nordisk elmix 
kg CO2 

RECS  

Naturvetarhuset  7,42 3022 2025 363 15 

Biologihuset 0,92 42 28 5 <0 

Teknikhuset 0,92 5 4 1 <0 

KBC 4,87 928 622 111 5 

  Summa 2679 480 20 

3.2.2 Värme och kyla 

Koldioxidutsläppet för fjärrvärme 2009 var 70,5g CO2/kWh (Birstav muntl.). Fjärrvärmen 

består av olja, köpt värme, el, värmepump, biobränsle och avfall (Umeå Energi 2010). Vad 

gäller fjärrkyla så finns idag inga mätningar men utsläppsvärdet uppskattas ligga på ungefär 

samma nivå som fjärrvärmen. Fjärrkylan är framförallt en biprodukt från fjärrvärmen, men 

tillverkas även i ett absorptionskylaggregat. I tabell 5 och 6 visas utsläppen av koldioxid från 

värme och kyla. 

Tabell 5. Den totala värmeanvändningen under 2009 per timme. 

Tabellen visar även den totala värmeanvändningen för salarna 

samt koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppet beräknas till 70,5g 

CO2/kWh. 

Värme (2009) kWh använd 
hus/timme 

Tot kWh 
använd 

kg CO2 

 

Naturvetarhuset  2,39 973 69 

Biologihuset 0,72 32 2 

Teknikhuset 0,47 3 <0 

KBC 1,86 353 25 

    summa 96 

Tabell 6. Den totala användningen av kyla under 2009 per hus 

och kvadratmeter samt använt kWh per hus och per timme. 

Tabellen visar även den totala kylanvändningen för salarna samt 

koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppet beräknas till 70,5g 

CO2/kWh . 

Kyla (2009) 
(shablon siffror) 

kWh använd 
hus/timme 

Tot kWh 
använd 

kg CO2 

 

Naturvetarhuset  0,28 114 8 

Biologihuset 0,01 0,6 <0 

Teknikhuset 0,02 0,1 <0 

KBC 0,07 14 1 

    Summa 9 
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3.3 Kursernas övriga indirekta källor 

3.3.1 Exkursioner 

Vid exkursioner har bussar bokats av Nobina (fd Swedbuss). Bussarna drivs med diesel 

miljöklass ett (MK1) och drar ca 3,2 liter per mil (Sandström muntl.).  I kurserna gjordes fyra 

exkursioner och totalt 32,5 mil kördes (Zale muntl. och Sandström muntl.). Tabell 7 visar 

antal mil som körts vid varje exkursion och de koldioxidutsläpp som beräknats.  

Tabell 7. Antal mil för varje exkursion, hur många liter som förbrukats, vilka värmevärden 

och emissionsfaktorer som används samt utsläppt koldioxid i kg . MK1 står för miljöklass 1. 

Exkursion Mil Liter/mil Total 
liter 

I m3 Värmevärde diesel 
(MK1) GJ/m3 

Emissionsfaktor 
kg/GJ 

CO2 (kg) 

Exkursion inland 6 3,2 19,2 0,0192 35,23 72 49 

Exkursion kust 8 3,2 25,6 0,0256 35,23 72 65 

Exkursion 
Hässingsberget 

6,5 3,2 20,8 0,0208 35,23 72 55 

Exkursion 12 3,2 38,4 0,0384 35,23 72 97 

            summa  266 

3.3.2 Lärare och studentens resor 

Av de 44 studenter som enkäten skickades till svarade 18. En svarade dock att han ej hade 

gått någon av kurserna. Alla de 17 studenterna cyklade eller gick till universitetet. 18 lärare av 

27 svarade, varav 6 gick eller cyklade alla dagar i veckan. Resterande åkte buss, bil eller 

kombinerade olika färdmedel under veckan (exempelvis cykla 3 dagar och buss 2 dagar).  

Utsläppsvärde för busspassagerare är 55g CO2/person kilometer för tätortsbuss och 37g 

CO2/person kilometer för landsvägsbuss (Lagrelius muntl.). För bil användes 

naturvårdsverkets formell (bilaga 2). Tabell 8 visar resultatet för studenters och lärares 

koldioxidutsläpp. 

Tabell 8. Antal dagar och mil som varje färdmedel har 

använts under en vecka samt det koldioxidutsläpp som de 

genererat. 

Färdmedel Antal dagar Mil kg CO2 

studenter       

Cykla/gå 85 38 0 

Lärare       

Cykla/gå 51 24 0 

Buss 11 34 13 

Bil 26 81 177 

    Summa 190 

Tabell 8 visar dock endast resultatet för en vecka. För att få ett terminsvärde multipliceras 

resultatet med 20 (antal veckor under en termin). Koldioxidutsläppet blir då ca 3800 kg CO2. 
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3.3.3 Papper  

Det vita A4-papper som används i EMG:s datasalar tillverkas av Stora Enso och har märket 

Papyrus. KBC:s servicecentrum, där lärarna trycker upp kompendium och häften till 

studenterna, använder sig också av Papyrus för sitt vita A4-papper men har även färgat papper 

av märket Xerox som tillverkas av M-real. Både Stora Enso och M-real har gjort ett carbon 

footprint på vita A4-papper (Almberg muntl. och Bergqvist muntl.). Carbon footprint är en 

beräkning av koldioxidutsläppet för exempelvis en produkt eller aktivitet. Ett carbon footprint 

inom pappersindustrin har ”tio tår” där hela kedjan från avverkning till produktion ingår 

(Almberg muntl). Transport till kund utesluts dock i regel då avstånden varierar mycket 

beroende på var kunden befinner sig. Båda företagens carbon footprint är gjort på papper som 

väger 80 g/m
2
 (0,00008 ton) och har storleken 297*210 mm (Almberg muntl. och Bergqvist 

muntl.). Stora Ensos carbon footprint uppskattas ligga på ca 400 kg CO2 per ton papper och 

M-reals på ca 200 kg CO2 per ton papper (tabell 9). Detta är dock uppskattade värden då 

informationen som använts kan variera mellan olika databaser. 

Tabell 9. Pappersförbrukningen för kurserna Naturens mångfald och 

Klimatförändringar samt de olika tillverkarnas carbon footprint 

(CF) per ton papper och de beräknade utsläppet. 

Papperstyp Tillverkare/märke CF (kg CO2)  Antal CO2 (kg) 

Vita A4 Stora Enso/Papyrus 400 34943 70 

Färgade A4 M-real /Xerox 200 1060 1 

  Summa  36003 71 

På EMG går ca 500 heltidsstudenter med tillgång till 4 datasalar (NC 345, NC 346, GIS 1 och 

GIS 2) (Umeå universitet 2010a och b). Sedan 2007 är det endast EMG:s studenter som kan 

skriva ut från datasalarna NC 345 och NC 346 (Karlsson muntl.). Under en månad går det åt 

ungefär 5 lådor med utskriftspapper i dessa salar. Varje låda innehåller 2500 ark. Detta 

innebär att den genomsnittliga EMG-studenten skriver ut 25 ark per månad (2500*5/500) 

vilket är 6,25 ark per vecka (måndag till fredag). För de 43 studenterna på kurserna Naturens 

mångfald och Klimatförändringar innebär det 5375 utskrifter under en termin på 20 veckor 

(43*6,25*20). Från debiteringsunderlaget kan ses att 29568 vita A4 papper trycktes upp åt 

lärare under 2009 för de aktuella kurserna. Totalt förbrukades 34943 stycken vita A4-papper 

av märket Papyrus under terminen.  

34943 ark ger ca 2184 m
2
 och väger sammanlagt 0,17472 ton (2184*0,00008) (Almberg 

muntl.). Om varje ton släpper ut 400 kg CO2 ger detta ett utsläpp av ca 70 kg CO2 (0,17427* 

400) för papper tillverkat av Stora Enso. Debiteringsunderlaget visade även att det skrevs ut 

1060 färgade A4-papper av märket Xerox som är tillverkat av M-real. Då inget carbon 

footprint finns för färgat papper används M-reals carbon footprint på 200 kg CO2/ton för vitt 

papper (Bergqvist muntl.). 1060 papper skulle ge 66,25 m
2
 vilket är 0,0052 ton papper. Detta 

blir ca 1,06 kg CO2 för papper tillverkat av M-real. Sammanlagt förbrukades 36003 papper 

utav studenter och lärare under kursernas gång vilket gav ett koldioxidutsläpp på ca 71 kg 

(tabell 9). 
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3.4 Summering 

I tabell 10 visas en sammanställning av alla de utsläppskällor som undersökts. Som 

inventering är gjord är lärarnas resor den största utsläppskällan till koldioxid. Att resor 

vanligtvis är den största utsläppskällan av koldioxid kan ses både i den inventering som Umeå 

campus och på Blekinge Tekniska Högskola har gjort (Förstudie 2008 och BTH 2008). För 

Umeå campus beräknas tjänsteresor släppa ut 7000 ton koldioxid jämfört med 3000 ton från 

elförbrukning, material, värme och kyla ingick ej i studien. I Blekinge Tekniska Högskola står 

tjänsteresorna för 515 ton koldioxid och el och värme för 237 ton. Resorna är dock endast 

tjänsteresor vilket inte inkluderar lärares och studenters resor till och från universitet. 

Tabell 10. De direkta, indirekta och indirekta övriga källorna samt 

deras koldioxidutsläpp.  

Operativa gränser Källa kg CO2 

Direkta Inga 0 

Indirekta El (RECS/nordisk elmix/marginalel) 20/480/2679 

  Värme 96 

  kyla 9 

Övriga indirekta Bussresor (exkursioner) 266 

  Lärares resor 3800 

 Studenters resor 0 

  Material 71 

Elanvändningens roll varierar beroende på vilken el som köps, vilket kan ses i jämförelsen 

mellan figur 4 där marginalel står för 39 % och figur 5 där RECSel står för 1 % av utsläppen. 

Figurerna visar dock att oavsett vilken el som köps, så är lärarnas resor (55% och 89%) den 

största källa till koldioxid. I figurerna kan även ses att utsläppen från kyla blir så små att de 

får värdet noll. 

  
Figur 4. Fördelningen av koldioxidutsläpp för kurserna om marginalel köps. 
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Figur 5. Fördelningen av koldioxidutsläpp för kurserna om RECS-el köps. 

Om en summering av det totala koldioxidutsläppet för dessa kurser görs, skulle det med 

marginalel släppas ut ca 0,7*10
4
kg CO2 och med RECS-el 0,4*10

4
 kg CO2. Detta kan 

jämföras med en person i Sverige som släpper ut 0,1*10
5
 kg CO2 under ett år (Vattenfall 

2009). För att kunna klassa kurserna Naturens mångfald och Klimatförändringar som 

klimatneutrala för 2009 skulle en kompensation på ca 0,7*10
4 

kg CO2 behöva göras då de 

under detta år använd marginalel. Det finns flera olika sätt att kompensera för växthusgaser 

och kostnaden kan variera (Naturskyddsföreningen 2009). Detta kommer inte beröras vidare i 

detta arbete men kan läsas om i bl.a. Naturskyddsföreningens rapport om risker och 

möjligheter med klimatneutrala företag. 

3.5 EMG:s fortsatta arbete - Indirekta källor 

Informationskampanjen som tidigare gjorts i samarbete med Akademiska hus för att spara 

energi har en energieffektivitetsplan (Umeå universitet 2006a). Denna plan riktar sig till både 

institutioner, personal och studenter och kan därför vara lämplig att använda sig av ännu en 

gång. I planen finns flera energieffektiviserings förslag som institutionen kan använda sig av. 

Studenter och personal kan exempelvis stänga av datorer, faxar m.m. när inte används, 

framförallt på kvällar och helger, vilket skulle spara både kyla och el. EMG kan även införa 

ett eget samarbete med Akademiska hus om vart energibesparande åtgärder kan sättas in 

(Holmstöm muntl.). Genom t.ex. nattvandringar kan tända lampor uppmärksammas och 

sensorer eller timers installeras för att släcka ljuset när salar och korridorer inte används. Det 

kan även finnas lokaler som sällan används eller endast används visa delar av året där värmen 

kan dras ner. Detta är exempel på saker som Akademiska hus själva har svårt att 

uppmärksamma men som kan upptäckas av EMG:s studenter och personal då de rör sig 

mycket på universitetsområdet både kväll och dagtid. Även energibesparande investeringar 

bör övervägas. Det finns t.ex. ett program som stänger av datorer som inte används vilket 

sparar både kyla och el. 
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När det gäller kurser kan ett aktivt val av salar i Naturvetarhuset sänka elförbrukningen då det 

både är energisnålt och till stor del har behovsanpassad ventilation. Även ett mindre antal 

föreläsningar eller föreläsningar utomhus skulle minska förbrukningen om det finns möjlighet 

att göra det utan att riskera kvaliteten på kursen.  

För att genomföra besparingar i el, värme och kyla behövs information och utbildning till 

personal och studenter. Genom att särskilt informera studenter och lärare på de kurser som 

ska klassas klimatneutrala om vad de kan bidra med kommer medvetenheten öka och därmed 

förhoppningsvis behovet av el, värme och kyla.  

För att i fortsättningen kunna beräkna utsläpp från indirekta källor bör en lista göras över salar 

som används, dess area samt antal timmar (bilaga 1). Insamling av utsläppsdata kan till viss 

del ske via leverantörernas hemsidor. Till exempel publicerar Umeå energi varje år utsläpp av 

koldioxid från sin fjärrvärmeproduktion på sin hemsida (Umeå energi 2010). När det gäller el 

finns även schablonsvärden att gå efter på klimatkompassen (klimatkompassen 2010a). 

Akademiska hus bör även kontaktas för att säkerställa vilket bolag som används och vilken 

sorts el som köps för tillfället. För att förenkla uträkningarna av el och värme kan 

klimatkompassens kalkyleringsprogram användas (klimatkompassen 2010c). Där räcker det 

att veta antal använda kilowattimmar för att få reda på utsläppet i koldioxidekvivalenter.  

3.6 EMG:s fortsatta arbete - Övriga indirekta källor  

3.6.1 Resor 

Studenternas och lärarnas resor är svåra för institutionen att påverka då det beror på bl.a. 

avstånd till bostad. Dessa resor sker dessutom inte under arbetstid och är upp till individen att 

välja. Umeå universitet har ett samarbete med både Ultrabuss och Länstrafiken för att kunna 

erbjuda personal förmånliga busskort (Umeå universitet 2006b). Personal kan informeras och 

uppmuntras att ta del av dessa erbjudanden för att minska biltrafiken. Då även samåkning 

leder till ett minskat utsläpp av växthusgaser kan detta uppmuntras (Lagrelius muntl.).  

För att i framtiden veta klimatpåverkan från studenters resande föreslås att en liknande enkät 

som användes på examensarbetet delas ut (bilaga 3). Förslagsvis i samband med utvärdering 

för att på så sätt få så många svar som möjligt. För lärare bör en ny enkät utformas.  I den 

nuvarande enkäten räknas koldioxidutsläppen från lärarnas resor till endast två kursers 

koldioxidutsläpp vilket är missvisande då de flesta lärare troligen undervisar flera kurser. I 

den nya enkäten bör det framgå hur många timmar varje lärare har undervisat i de aktuella 

kurserna för att utifrån det kunna bestämma hur stor del av den enskilde lärares resor som ska 

räknas in i kursens utsläpp. 

3.6.2 Papper 

För att minska pappersförbrukningen bör det övervägas om utskrifter verkligen är nödvändiga 

eller går att ersätta med andra alternativ. Nedanför är några frågeställningar som kan 

undersökas för att minska pappersförbrukningen. 
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 Behöver studenterna handouts från powerpoint presentationer utskrivet eller räcker det 

med att lägga ut föreläsningarna på t.ex. kurshemsidan?  

 Kan häften som skrivs ut ersättas med PDF som läggas ut på kurshemsidan? 

 Fria utskrifter för studenter kan ge ett slöseri av material och bidra till att EMG:s 

resurser används för privata ändamål. Det gör även att det i dagsläget är omöjligt att 

veta hur mycket papper studenterna förbrukar. Kan ett system som begränsar eller 

övervakar detta införskaffas? 

  Idag finns mycket litteratur på webben, så kallade e-böcker. Kan studenterna få 

tillgång till en e-bok som alternativ till att köpa en bok? 

Det finns en viss risk i att material som läggs ut på webben senare skrivs ut av studenterna 

själva och att det därmed blir lika mycket utskrifter i slutändan. Detta skulle kunna förhindras 

om information om varför material läggs på webben ges ut (det vill säga att kursen ska vara 

klimatneutral).  

Debiteringsunderlag finns för de papper lärarna trycker upp åt studenterna. Där framgår både 

kursnamn och antal pappersark vilket gör att en tabell eller liknande kan utformas för att i 

framtiden dokumentera pappersförbrukningen och därmed ha möjlighet att beräkna 

koldioxidutsläppen. För studenter kan i dagsläget endast uppskattningar göras utifrån 

pappersförbrukningen i datasalarna.  

3.7 EMG:s fortsatta arbete - Minskning, mål och framtida arbete 

Arbetet med klimatneutralisering ska ske kontinuerligt och ständigt eftersträva en minskning 

av växthusgasutsläppen. För att ha möjlighet att veta om en minskning har skett måste en 

sammanställning av utsläppen ske regelbundet och ett startår väljas, se förslag i bilaga 4. För 

att bättre kunna driva arbetet med klimatneutralisering framåt bör mål sättas. För en kurs kan 

den mätbara målsättningen bli besvärlig då alla källor är indirekta och därmed svåra för EMG 

att reglera. För el, värme och kyla skulle en minskning inte kunna kopplas till en kurs utan 

kommer visa sig i en lägre genomsnittsförbrukning i de olika husen. När det gäller resor kan 

EMG uppmuntra lärare och studenter att exempelvis åka buss eller samåka, dock är det upp 

till individen att avgöra vilket färdmedel denna använder och därmed inget som EMG kan 

styra. Lärares pappersförbrukning är det ända som i dagsläget kan mätas och ett mål för 

minskning sättas. Om det leder till färre utskrifter totalt är dock oklart då det är möjligt att 

materialet senare skrivs ut av studenterna. 

Ett av det största arbetet mot en klimatneutral kurs ligger därmed i att informera om avsikten 

med en klimatneutral kurs samt uppmuntra lärare och studenter att minska resurs- och 

energianvändningen. Mål för t.ex. informering och införande av rutiner kan därför vara 

passande (bilaga 4). I framtiden kan en klimatneutral kurs även inkludera avfallshantering om 

detta ämne undersöks närmre. 
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4 Diskussion 

4.1 Avgränsning 

För att kunna klassas som klimatneutral måste både de operativa och organisatoriska 

gränserna redovisas. Då det är upp till den som ska klimatneutralisera sig att sätta gränserna är 

det möjligt för en kurs att klimatneutralisera sig. Det betyder dock inte att kursen är helt 

klimatneutral då alla utsläppskällor inte kommer att ingå. För att få en helt rättvis bild av 

utsläppen måste en mycket mer omfattande undersökning göras, men även om det görs är det 

tveksamt om det går att räkna ut koldioxid från varenda källa. Det är t.ex. svårt räkna ut de 

koldioxidutsläpp som studenter bidrar till genom att använda byggnader på universitetet 

utanför schemalagd tid eller hur stor procent av lärarnas tid på kontoren som ska inkluderas. 

En tydlig avgränsning över vilka områden som inkluderats krävs därför om en kurs ska kunna 

klassas som klimatneutral på ett trovärdigt sätt. 

Vilken avgränsning det klimatneutrala arbetet ska ha är inte helt lätt. Ju fler områden som 

undersöks, desto fler chanser finns att hitta källor för växthusgasutsläpp. Dock ökar 

arbetsbördan med varje område som inkluderas i inventering. Områden som utesluts vid 

klimatneutralisering kan underlätta arbetet men även leda till att en utsläppsskälla inte 

inkluderas och resultatet kan bli missvisande. Skulle exempelvis lärarnas resor inte ha 

inkluderats i detta arbete hade den största utsläppskällan utelämnats vilket kunde ha minskat 

trovärdigheten. Ska dessa resor inkluderas innebär det en större informationsmängd som ska 

behandlas och frågeställningar som måste tas ställning till (se diskussion resor). Det kan även 

kompliceras av att de arbetande känner sig kränkta eller utpekade om de väljer bilen istället 

för buss.  

Avgränsningen är viktig då den sätter ramarna för arbetet. Emellertid behöver avgränsningen 

inte vara slutgiltiga utan kan ändras från år till år. Detta gör att de i början finns möjlighet att 

ha färre områden för att sedan inkludera flera allt eftersom klimatarbetet utvecklas och 

förbättras. Det gäller därför att vara noga med vilken avgränsning som gäller då klimatneutral 

inte innebär att alla källor inkluderas utan endast de källor som väljs av den som vill 

klimatneutralisera sig. 

4.2 Elektricitet, värme och kyla 

EMG hyr lokaler av Akademiska hus och är därmed inte ansvariga för vilka investeringar som 

görs för att spara och effektivisera användningen av el, värme och kyla. När Akademiska hus 

går över till RECS-el kommer dessutom besparingar göra liten skillnad när det kommer till 

utsläpp av växthusgaser. Att minska energianvändningen är dock fortfarande viktigt, då det i 

längden kommer att leda till ett hållbarare samhälle.  

Det finns även en viss problematik med att mäta en minskad el-, värme- och kylanvändning 

för en kurs då de redovisas för varje hus och inte för enskilda salar. Det går alltså inte att 



 19  

 

urskilja förbrukning från vissa salar utan endast för hela byggnaden. Antaganden att t.ex. 

elförbrukningen mellan i en datasal är större än i ett grupprum kan göras. Men då den värme 

som avges från datasalar återanvänds och bidrar till lägre värmeförbrukning blir det ändå 

komplext att räkna på enskilda salar. Salarna används även av andra kurser under året. En 

kurs användning av el, värme och kyla är dessutom främst vid föreläsningar vilket gör att den 

redan idag endast används vid behov. För att minska en kurs el, värme och kylförbrukning 

krävs att hela husets förbrukning går ner. Skulle förbrukningen gå ner är det ändå svårt att 

veta hur mycket av det som är kursernas förtjänst.  

Koldioxidutsläppen har i arbetet beräknas per använd yta (m
2
) och per timme för varje hus. 

Detta är inget som kan ändras så länge Akademiska hus inte väljer att mäta för varje sal eller 

ta fram schablonvärde för olika typer av salar.  

För beräkningar av koldioxidutsläpp har årsmedelvärden använts. Då kurserna endast gick 

under en termin (20 veckor) inkluderades el, värme och kyla från både sommar perioden och 

den termin där kurserna inte gick. För att få en bättre bild av utsläppen skulle istället 

månadsmedelvärden kunna användas. Detta skulle dock kräva ett större administrativt arbete 

då det skulle behöva framgå hur många kvadratmeter och timmar som användes månadsvis.  

4.3 Resor 

En universitetslärare har oftast mer än en kurs under en termin. Hur mycket av en lärares 

dagliga resor till och från universitetet som ska räknas in i en kurs är något som måste tas 

ställning till. I arbetet har alla undervisade lärares resor räknats på en hel termin, oavsett hur 

många timmar de undervisat. Koldioxidutsläppen från alla de undervisande lärarnas resor 

hamnar därmed på endast två kurser, vilket är missvisande Ett nytt underlag bör därför tas 

fram i ett framtida klimatarbete, se EMG: framtida miljöarbete rubrik ”lärarnas och studenters 

resor”.  

Studenters resor gav inga utsläpp då alla som svarade cyklade eller gick till universitetet. Då 

studenter vanligtvis bor i nära anslutning till universitetet kan detta vara trovärdigt. Oftast 

finns dock några studenter som pendlar och skulle i så fall bidra med koldioxidutsläpp till 

kurserna. Dessa kan fångas upp om enkätundersökningen görs i samband med utvärdering vid 

kursslut. 

Vad gäller exkursioner borde siffrorna vara tillförlitliga då det i fakturaunderlaget framkom 

antal mil som körts och information om bränsleförbrukning är trovärdig. Ett miljövänligare 

alternativ kan i dagsläget vara svårt att hitta då Nobinas bussar redan har bästa miljöklass på 

diesel och minskning i drivmedelsförbrukning är en utvecklingsfråga. Att undersöka om det 

finns möjligheter för användning av bussar drivna med annat än diesel skulle kunna vara ett 

alternativ. Att utesluta exkursioner skulle leda till ett minskat utsläpp för kursen, men kan 

riskera kursernas kvalitet. Om det är möjligt kan dock fler exkursioner läggas till 

universitetets närområde och på så sätt minska transportbehovet.  

4.4 Papper 
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Beräkningar på koldioxidutsläpp av papper är inte exakta av flera anledningar. De carbon 

footprint som gjorts är uppskattade värden från både Store Enso och M-real och transporter 

till kund har inte inkluderats i någon av dem. Det finns inte heller carbon footprint för färgat 

papper och det är därför inte helt korrekta uppgifter som använts. Inte heller har 

pappersförbrukningen från datasalarna Gis1 och Gis2 undersökts. 

Pappersförbrukning som källa till koldioxid kommer att variera beroende på leverantörens 

carbon footprint. Det totala utsläppet för en kurs skulle därmed kunna minskas om t.ex. M-

reals papper (200 kg CO2/ton papper) väljs istället för Stora Ensos (400 kg CO2/ton papper). 

Detta kan dock vara en skenbar minskning då ett carbon footprint inte alltid inkluderar alla 

”tio tår”. Om annan leverantör väljs för att minska koldioxidutsläppen bör det först tas reda på 

vad som är inkluderat i just deras carbon footprint. Det kan också diskuteras om det är rimligt 

att hela papprets carbon footprint ska räknas in till kursens koldioxidutsläpp eller endast delar 

av det. Transport till kund, vilket inte är inräknade i carbon footprint, är en källa som 

rimligtvis kan tillfalla kurserna. En undersökning av transportsträckorna för pappret från 

tillverkare till dess att det når universitetet skulle då behövas. Då klimatkompensering är 

vanligt kan det hända att både Stora Enso och M-real i framtiden klimatkompenserar för sina 

koldioxidutsläpp. Skulle så vara fallet är det möjligt att papper som köps redan anses 

klimatneutrala och kan därmed uteslutas ur kurserna koldioxidutsläpp. 

De uppgifter som finns visar att pappersförbrukningen är en källa till utsläpp och bör räknas 

in till en kurs som vill klimatneutralisera sig. Papper är också ett av de områdena som EMG 

kan påverka och där krav kan sättas. På universitetet finns datorer för studenter att låna och 

studenter kommer därför ha tillgång till det material som läggs ut oavsett om de har en dator 

hemma eller inte. Med en kombination av information om de klimatneutrala kursernas syfte 

och ett system som begränsar studenters utskrifter kan pappersförbrukningen minska rejält. 

Böcker har inte räknat in i kursernas koldioxidutsläpp men togs med i minskad 

materialpappersanvändning då e-böcker är ett enkelt alternativ om det finns tillgängligt. 

Studenterna kan själva välja om de vill skriva ut vissa sidor eller nöjer sig med att ha boken 

på datorn. Detta sparar både transporter och naturresurser. 

4.5 Enkätundersökningen 

Resultatet från enkätundersökningen visade på flera brister. För diesel finns flera miljöklasser 

och vilken som användes är oklart då det inte efterfrågades. Tätorts- och landsvägsbussar har 

olika koldioxidutsläpp. Det framkom inte vilken som hade använts. I frågan om antal dagar 

kunde svaren ibland innehålla halvdagar (0,5 dagar) eller ett spann (4-5 dagar). Resvanor 

ändras efter årstider vilket enkäten inte tog hänsyn till. I enkäten var tanken att antal kilometer 

skulle fyllas i för enkel väg, detta kan dock ha missförståtts då det inte stod tydligt. Detta går 

därmed inte att utesluta att tur och retur har fyllts i av vissa. Frågorna baseras på en vecka, 

men resultatet redovisas för en hel termin. 

På grund av dessa brister fick flera antaganden göras. Exempelvis antogs att diesel med 

miljöklass 1 användes. Det antogs även att de som färdades buss över 5 km enkel väg 

använde sig av landsvägsbuss vilket ger ett lägre koldioxidutsläpp. För ett svar som inte 

innehöll heldagar användes de alternativ som gav mest koldioxidutsläpp. Om det exempelvis 
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stod 4,5 dagar cykla/gå och 0,5 dagar buss så räknades det som fyra dagar cykla/gå och en 

dag buss. Koldioxidutsläppen under en vecka räknades ut (tabell 8) men multiplicerades med 

20 (antal veckor på en termin).  

Det finns därmed flera frågetecken kring de verkliga resvanorna. Exempelvis kan en person 

som bor i nära anslutning till universitetet ta cykel oftare än buss ju varmare vädret är. Att ta 

reda på en persons exakta resvanor under en termin är kanske inte rimligt, men med en 

tydligare enkät som riktas in mot de årstider som kursen går är det möjligt att resultatet ger ett 

bättre underlag. 

4.6 Slutsats  

Insamlad data visar att kursernas växthusgasutsläpp under 2009 var 0,7*10
4
 kg CO2. Skulle 

samma undersökning ha gjort med RECS-el s skulle siffran ligga på 0,4 *10
4
 kg. Detta är den 

mängd koldioxid som kurserna skulle behöva kompensera för att kunna klassas som 

klimatneutrala. Siffrorna inkluderar dock inte alla kursernas växthusgasutsläpp då vissa 

områden som t.ex. avfallshantering har uteslutits. Det är därför viktigt att visa vilka 

avgränsningar som gjort.  

Att fokusera arbete på att endast minska växthusgasutsläpp visar på en av farorna med att 

använda termen klimatneutral, då det är lätt att siffrorna styr arbetet. Minskningen mellan 

2009 och 2010 innebär inte en lägre elförbrukning utan lägre koldioxidutsläpp. Ett lägre 

koldioxidutsläpp är positivt då elen tas från förnyelsebara källor. Samtidigt är det viktigt att 

fortsätta arbetet med att minska elförbrukningen, även om det inte kommer att vara synligt i 

ett resultat. Samma sak gäller för papper om ett märke med lägre carbon footprint skulle 

väljas. Resultatet skulle bli ett lägre koldioxidutsläpp men inte en minskad förbrukning. 

Lärarna resor är den största utsläppskällan i den här undersökningen. Det är också en mätbar 

källa, även om en ny uträkning behövs för att få ett helt rättvist resultat, se diskussion ovan. 

Att resor är den största utsläppskällan är vanligt och kan ses i de inventeringar av 

växthusgaser som gjort av både Blekinge Tekniska Högskola och Umeå universitet. Lärarnas 

resor är dock svårt för EMG att påverka då det beror på bl.a. avstånd till universitetet. Det är 

t.ex. inte rimligt att förvänta sig att en någon som har långt till universitetet ska gå eller cykla 

dagligen. Bästa sättet att minska dessa är därför via information och förmånliga erbjudanden. 

 

Det framtida arbetet kan bestå i konkreta åtgärder som minskad pappersförbrukning, nya 

rutiner samt energibesparande investeringar. Fokus bör dock ligga på information till lärare 

och studenter för att öka medvetenheten om hur de med enkla medel kan minska både energi 

och resursanvändningen för kurserna.  



 22  

 

5 Referenser  

5.1 Litteratur  

Brorson T. och R. Almgren 2009. ISO 14001 för små och medelstora företag. ISBN 978-91-

7162-762-9 

Withgott. J., S. Brennan and B. Murck 2008. Environment, the science behind the stories. 

Canadian ed. ISBN10: 0321647149 

5.2 Elektroniska dokument 

Allianz 2009. How to make your company climate neutral 

http://knowledge.allianz.com/en/globalissues/energy_co2/climate_business/company_climate

_neutral.html  2010-04-07 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 2008. Policy och plan för klimatneutral verksamhet på 

BTH URL: http://www.sea-

mist.se/hle/hstyrelse.nsf/bilagor/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld

%20080829_pdf/$file/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%2008082

9.pdf 2010-04-11  

CO2fokus 2009. Varför agera nu? http://www.co2focus.com/sve/klima2.html 2010-04-07 

Energirådgivningen 2010. Energi och miljö 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemi

d=30 2010-03-25 

Europeiska kommissionen 2010a. Klimatåtgärder, mer förnybar energi 

http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/renewable_energy/index_sv.htm 2010-04-07 

Europeiska kommissionen 2010b. Klimatåtgärder, renewable energy 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm 2010-04-07 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2010. Organization 

http://www.ipcc.ch/organization/organization.htm  2010-02-15 

Kalmar energi 2010. Varför klimatneutral?  

http://www.kalmarenergi.se/templates/_substart2____7012.aspx 2010-04-07 

Kirby, A. 2008. Kick the habbit, a UN guide to climate neutrality. ISBN: 978-92-807-2926-9 

URL http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/ 2010-04-13  

http://knowledge.allianz.com/en/globalissues/energy_co2/climate_business/company_climate_neutral.html
http://knowledge.allianz.com/en/globalissues/energy_co2/climate_business/company_climate_neutral.html
http://www.sea-mist.se/hle/hstyrelse.nsf/bilagor/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829_pdf/$file/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829.pdf
http://www.sea-mist.se/hle/hstyrelse.nsf/bilagor/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829_pdf/$file/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829.pdf
http://www.sea-mist.se/hle/hstyrelse.nsf/bilagor/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829_pdf/$file/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829.pdf
http://www.sea-mist.se/hle/hstyrelse.nsf/bilagor/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829_pdf/$file/Policy%20och%20plan%20slutversion%20fast%C3%A4lld%20080829.pdf
http://www.co2focus.com/sve/klima2.html
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=30
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=30
http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/renewable_energy/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
http://www.ipcc.ch/organization/organization.htm
http://www.kalmarenergi.se/templates/_substart2____7012.aspx
http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/


 23  

 

Klimatkompassen 2010a. Att uppnå reduktioner http://www.klimatkompassen.se/#/348261/ 

2010-03-22 

Klimatkompassen 2010c. Beräkning av koldioxidutsläpp. 

http://www.klimatkompassen.se/#/348252/ 2010-04-07 

Klimatkompassen 2010b. Energieffektivisering 

http://www.klimatkompassen.se/index.php?id=348257#/348262/ 2010-04-06 

Klimatsmart 2010. Klimatneutrala företag http://www.klimatsmart.se/?page=companies 2010-

03-25 

Miljömålsportalen 2010a. Om miljömålen http://miljomal.se/Om-miljomalen/ 2010-03-19 

Miljömålsportalen 2010b. Bergränsad miljöpåverkan http://miljomal.se/1-Begransad-

klimatpaverkan/ 2010-03-19 

My climate 2010. Partners and clients http://www.myclimate.org/en/portrait/partners-and-

clients.html 2010-03-25 

Naturvårdsverket 2010a. Klimatkonventionen i Kyotoprotokollet.  

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Internationell-

klimatpolitik/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/ 2010-02-15 

Naturvårdsverket 2010b. Klimatåret 2009 

http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/klimataret-2009.pdf 

2010-03-25 

Naturvårdsverket 2010c. Sveriges miljömål – ett hållbart samhälle.  

http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/ 2010-03-19 

Naturvårdsverket 2010d. Beräkna utsläpp av växthusgaser. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-

kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/ 2010-03-19 

Naturvårdsverket 2010e Emissionsfaktorer och koldioxid. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-

kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Emissionsfaktorer-koldioxid/ 2010-

04-10 

Naturvårdsverket 2010f Energiinnehåll och densitet för bränslen. 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-

kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Energiinnehall-och-densitet-for-

branslen/ 2010-04-10 

Notisum 2009a. Miljöbalken http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 2010-03-19 

Notisum 2009b. Högskolelagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM 2010-03-

19  

http://www.klimatkompassen.se/#/348261/
http://www.klimatkompassen.se/#/348252/
http://www.klimatkompassen.se/index.php?id=348257#/348262/
http://www.klimatsmart.se/?page=companies
http://miljomal.se/Om-miljomalen/
http://miljomal.se/1-Begransad-klimatpaverkan/
http://miljomal.se/1-Begransad-klimatpaverkan/
http://www.myclimate.org/en/portrait/partners-and-clients.html
http://www.myclimate.org/en/portrait/partners-and-clients.html
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Internationell-klimatpolitik/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Internationell-klimatpolitik/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/
http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/klimataret-2009.pdf%202010-03-25
http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/klimataret-2009.pdf%202010-03-25
http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Emissionsfaktorer-koldioxid/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Emissionsfaktorer-koldioxid/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Verktygslada-for-kommuner-och-foretag/Berakna-utslapp-av-vaxthusgaser/Energiinnehall-och-densitet-for-branslen/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM


 24  

 

Put del pino, S. och Pankaj, B. 2002. Working 9 to 5 on climate change: an office guide. 

ISBN 1-56973-530-1 URL: http://www.ghgprotocol.org/standards/publications 2010-04-13  

Regeringskansliet 2010. Globalt klimatsamarbete: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2449  

2010-03-19 

Renewable energy certificate system (RECS) 2010. RECS international 

http://www.recs.org/information.asp 2010-03-25 

Respect 2007. Respect – din partner i klimatarbetet http://respect.se/klimat.aspx 2010-04-07 

Svenska naturskyddsföreningen 2006. Klimatneutrala företag – risker och möjligheter. 

Naturskyddsföreningen ISBN 91 558 6981 5. URL 

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/rapport_klimat_klimatneutralaforetag.pdf 2010-

04-13  

Telge energi 2010. Vad består elen i Norden av. http://www.telgeenergi.se/Privat/Om-vind-

vatten/vad-bestar-elen-av/ 2010-03-25 

The greenhouse gas protocol initiative (GHG initiative) 2010a. What is the GHG protocol? 

http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp 2010-03-19 

The greenhouse gas protocol initiative (GHG initiative) 2010b.  A Corporate Accounting and 

Reporting Standard revised. Tillgänglig på http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-

standard 2010-03-19  

The greenhouse gas protocol initiative (GHG initiative) 2010c. Sector tools 

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/sector-toolsets 2010-04-07  

The greenhouse gas protocol initiative (GHG initiative) 2010d. Closing the bankers loophole 

in emission reporting. http://www.ghgprotocol.org/closing-the-bankers-loophole 2010-04-07  

Umeå Energi 2010. Miljödata http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Klimat-och-

Miljoe/Miljoedata.ept 2010-03-22 

Sustainum 2008. Förstudie klimatmål och klimatneutralitet Umeå universitet 

www.sustainum.se 2010-04-20  

Svenska Industrins Standardiserings-kommission (SIS) 2010. ISO 1400 fyller 10 år. 

http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf 2010-04-22  

Umeå universitet 2006a. Energi http://www9.umu.se/umu/lokal/verksamhet/energi.html 

2010-04-11  

Umeå universitet 2006b. Miljönytt http://www9.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljonytt.html 

2010-04-11  

Umeå universitet 2006c Avfall http://www9.umu.se/umu/lokal/verksamhet/avfall.html 2010-

04-19  

http://www.ghgprotocol.org/standards/publications
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2449
http://www.recs.org/information.asp
http://respect.se/klimat.aspx%202010-04-07
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/rapport_klimat_klimatneutralaforetag.pdf
http://www.telgeenergi.se/Privat/Om-vind-vatten/vad-bestar-elen-av/
http://www.telgeenergi.se/Privat/Om-vind-vatten/vad-bestar-elen-av/
http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/sector-toolsets
http://www.ghgprotocol.org/closing-the-bankers-loophole%202010-04-07
http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Klimat-och-Miljoe/Miljoedata.ept
http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi/Klimat-och-Miljoe/Miljoedata.ept
http://www.sustainum.se/
http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf
http://www9.umu.se/umu/lokal/verksamhet/energi.html
http://www9.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljonytt.html
http://www9.umu.se/umu/lokal/verksamhet/avfall.html


 25  

 

Umeå universitet 2009a. Miljöpolicy http://www.anstalld.umu.se/campus-lokaler-och-

miljo/miljoarbetet/ 2010-03-25 

Umeå universitet 2009b. Naturens mångfald http://www.umu.se/utbildning/program-

kurser/kurs/?code=5BI100 2010-03-19 

Umeå universitet 2009c. Klimatförändringar – orsaker och verkan 

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5GV047 2010-03-19 

Umeå universitet 2010a. Om institutionen http://www.emg.umu.se/om-institutionen/ 2010-03-

29 

Umeå universitet 2010b. Studenthandbok 2010 

http://www.emg.umu.se/digitalAssets/35/35478_studiehandledning-fr-pdf-2010-mars.pdf 

2010-04-19  

Umeå universitet 2010c. Miljögruppen 

http://www.emg.umu.se/anstalld/arbetsgrupper/miljogruppen/ 2010-04-19  

Vattenfall 2009. Energi och klimat 

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/933143blixe/933439omxen/index.jsp 2010-04-07  

5.3 Tidningsartikel 

Eke, Ellinor. Debatt:Ingen är klimatneutral så länge man påverkar klimatet. csripraktiken 

2009-11-13 http://www.csripraktiken.se/2009/11/13/debattingen-ar-klimatneutral-sa-lange-

man-paverkar-klimatet/ 2010-03-19 

5.4 Muntliga referenser 

Bergqvist Marie. M-real Sweden AB, Husum mill. E-post: marie.bergqvist@m-real.com 

2010-04-07 

Bristav Henrik, Miljöchef Umeå Energi. Tel: 090-16 00 65. 2010-03-22  

Hansson Gunnar, Miljöchef Telge Energi. Tel: 08-553 220 61 2010-03-12 

Holmström Lars, Energisamordnare Akademiska hus. E-post: 

Lars.Holmstrom@akademiskahus.se 2010-04-07 

Karlsson Lars-Inge. Datatekniker Ekologi, miljö och geovetenskap. 2010-03-29 

Lagrelius Johan, Kommunikatör. Hållbart resande, Umeå regionen. Tel:090-16 49 66. 2010-

03-19 

Sandström Krister, Beställningsansvarig Nobina. Tel: 090-70 28 52. 2010-03-25  

http://www.anstalld.umu.se/campus-lokaler-och-miljo/miljoarbetet/
http://www.anstalld.umu.se/campus-lokaler-och-miljo/miljoarbetet/
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5BI100
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5BI100
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5GV047
http://www.emg.umu.se/om-institutionen/
http://www.emg.umu.se/digitalAssets/35/35478_studiehandledning-fr-pdf-2010-mars.pdf
http://www.emg.umu.se/anstalld/arbetsgrupper/miljogruppen/
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/933143blixe/933439omxen/index.jsp
http://www.csripraktiken.se/2009/11/13/debattingen-ar-klimatneutral-sa-lange-man-paverkar-klimatet/
http://www.csripraktiken.se/2009/11/13/debattingen-ar-klimatneutral-sa-lange-man-paverkar-klimatet/
mailto:marie-bergqvist@m-real.com
mailto:Lars.Holmstrom@akademiskahus.se


 26  

 

Zale Rolf, Universitetslektor, Ekologi miljö och geovetenskap. E-post: 

Rolf.zale@emg.umu.se 2010-04-10



 1 (4)  

 

Bilagor 

Bilaga 1. Inventering av salar 
Sal Typ av sal Namn/kod Yta Timmar 

NM* 
Timmar 
Klimat** 

Tot 
timmar 

Tot timmar 
/hus 

Tot 
yta/hus 

A305Tekn Föreläsning 3.31.01 84 6,00   6,00 6 84,00 

BiC304 Grupprum C3:07:27 29   21,00 21,00     

BiC306 Grupprum C3:07:31 28   24,00 24,00 45,00 57,00 

Gis 1 Datasal 5.07.11 62 3,00   3,00     

Gis 2 Datasal 5.07.12 51 3,00   3,00     

KB2C5 Föreläsning 2.07.16 41   9,00 9,00     

KB3B3 Föreläsning 3.06.11 100 75,00 91,50 166,50     

KBF31 Föreläsning C3-28-25 54 3,00 6,00 9,00 190,50 308,00 

Jordanalyslabb  Labb A2.49.07 24 12,00   12,00     

N220 Föreläsning F2.11.05 61 12,00 9,00 21,00     

N300 Föreläsning F3-01-06  87 11,25   11,25     

N410 Föreläsning F40106 97   3,00 3,00     

N460 Föreläsning B42906 79 3,00 15,00 18,00     

NC220 Föreläsning A2-14-03 91 13,50   13,50     

NC230 Föreläsning A2-26-03 54 17,00   17,00     

NC240 Föreläsning A2-32-03 36 6,00   6,00     

NC250 Föreläsning A2-36-03 73 24,00   24,00     

NC280 Föreläsning A2-36-13 55 6,00   6,00     

NC290 Föreläsning A2-42-13 36 12,00   12,00     

NC345 Datasal A3-13-08 74 3,00   3,00     

NC346 Datasal A3-10-08 26 3,00   3,00     

NC350 Grupprum A3-06-15 11 6,00 17,50 23,50     

NC351 Grupprum A3-08-15 11 15,00 5,50 20,50     

NC352 Grupprum A3-10-15 11 3,00 41,50 44,50     

NC353 Grupprum A3-18-15 11 15,00 5,50 20,50     

NC354 Grupprum A3-20-15 11 15,00   15,00     

NC355 Grupprum A3-28-15 11 18,00   18,00     

NC356 Grupprum A3-30-15 11 12,00   12,00     

NC357 Grupprum A3-34-15 23 3,00 38,50 41,50     

NC358 Grupprum A3-40-15 11 12,00 3,00 15,00     

NC359 Grupprum A3-42-15 11 12,00 15,00 27,00     

NC410 Labb A4-14-03 91 6,50   6,50     

NC420 Labb A4-06-03 73 8,00   8,00     

NC490 Labb A4-36-13 91   5,50 5,50 407,25 1170,00 

Summa     1619 343,25 320,50 663,75 663,75 1619,00 

*NM = Kursen Naturens mångfald. ** Kilmat= Kursen Klimatförändringar 
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Bilaga 2. Koldioxidekvivalenter. 

Formel för beräkning av utsläpp från olika bränslen (Källa: Naturvårdsverket 2010d, e och f) 

Utsläpp (kg) = Bränsleförbrukning (m
3
) * värmevärde (GJ per m

3
) * emissionsfaktor 

(kg/GJ)  

Tabellen nedan visar mängden fossilt koldioxid (CO2) per energienhet (inga koldioxidutsläpp 

från biobränslen). Alla emissionsfaktorer, förutom för diesel (MK2, MK3), är de som används 

i den nationella klimatrapporteringen till FNs klimatsekretariat. Emissionsfaktor för diesel 

(MK2, MK3) baseras på uppgifter från Svenska Petroleum Institutet (SPI). 

Drivmedel 

Bränsle kg CO2/GJ 

Bensin  72,0 

Diesel (MK1) 72,0 

Diesel (MK2) 72,6 

Diesel (MK3) 74,26 

Naturgas 56,8 

Flygbensin  70,0 

Flygfotogen  71,5 

Eldningsolja 1 (sjöfart) 74,45 

Eldningsolja 2-6 (sjöfart) 77,61 

Värmevärdet anger det energiinnehåll som finns i ett bränsle. I nedanstående tabell hittar du 

schablonfaktorer för olika bränslen 

Drivmedel 

Bränsle Värmevärde Densitet (kg/m
3
) 

Bensin  32,78 GJ/m
3
 750 

Diesel (MK1) 35,28 GJ/m
3
 815 

Diesel (MK2) 35,28 GJ/m
3
 815 

Diesel (MK3) 35,82 GJ/m
3
 840 

RME/FAME  33,0 GJ/m
3
 885 

Etanol 22,7 GJ/m
3
 790 

Biogas 35,3 GJ/1 000 m
3
 0,8 

Naturgas 39,5 GJ/1 000 m
3
 0,7 

Flygbensin  31,45 GJ/m
3
 710 

Flygfotogen  35,28 GJ/m
3
 800 

Eldningsolja 1 (sjöfart) 36,64 GJ/m
3
 840 

Eldningsolja 2-5 (sjöfart)  39,53 GJ/m
3
 940 

 



 3 (4)  

 

Bilaga 3. Enkät 

Hej  

Mitt namn är Maja Werthim, jag skriver på ett examensarbete med syftet att få reda på vilken 

klimatpåverkan kurserna Naturens mångfald och Klimatförändringar har. För att få reda på 

det behöver jag bland annat veta hur studenter och lärare har tagit sig till och från universitetet 

under kursernas gång. Resultatet kommer inte peka ut några enskilda studenter eller lärare 

utan behandla er som en grupp, svaren kommer därmed vara helt anonyma. Enklast svarar du 

genom att välja ”svara” eller ”reply” i din mail, då kommer frågorna med i svars mailet och 

du kan lätt fylla i svaren. 

Där flera valmöjligheter finns, fetmarkera de svar som gäller för dig (ex Jag är   student   

lärare innebär att jag är student) 

Jag är (fetmarkera svar)  Student    Lärare 

Hur långt har du mellan din bostad och universitetet _______ km (färdväg, ej fågelväg) 

Nedanför får du fylla i på vilket sätt du oftast tar dig till och från universitetet. 

Skriv in de antal dagar som du oftast använder respektive färdmedel exklusive helg. (5 = alla 

dagar i veckan) 

Går eller cyklar ____ dagar i veckan 

Bil ____ dagar i veckan 

 Om du samåker, hur många är ni totalt i bilen, inklusive dig själv?____ 

 Av dessa, hur många ska till samma kurs, inklusive dig själv?____ 

 Vilket drivmedel använder du? (fetmarkera svar) Bensin   Diesel    Etanol   annat 

___________ 

o Om fler än ett drivmedel används, ange den ungefärliga förbrukningen av (Ex 

50% etanol 50% bensin)_____________ 

 Vad är den ungefärliga drivmedelförbrukningen (liter/mil)_______ 

Buss ___ dagar i veckan 

Annat (ange vad)_________________ 

Svara gärna så fort som möjligt, dock senast den 31 mars. 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till mig via min e-post 

m_werthim@hotmail.com  

Tack för din tid 

Med vänliga hälsningar Maja Werthim 

mailto:m_werthim@hotmail.com
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Bilaga 4. Sammanställning. 
Sammanställning av all data för kurserna 2009 samt förslag på åtgärder och mål till institutionen för ekologi miljö och geovetenskap på Umeå 

universitet. 

Operativ 
avgränsning 

Källor Kg CO2 2009 
(referens år) 

Möjliga åtgärder Exempel på mål 

Direkta Inga 0 Inga Inga 

Indirekta El (marginalel) 
Värme  
Kyla 

2679 
96 

9 

 Informera och utbilda  

  Använda salar i naturvetarhuset 

 Minska antal föreläsningar 

 Ha föreläsningar utomhus 

 Samarbeta med Akademiska hus 
 

 

Minska el, värme och kylanvändningen genom att: 

 Genomföra en informationskampanj riktat till 
studenter vid kurs/termin start om Syftet med 
klimatneutrala kurser och enkla åtgärder för att spara 
energi, värme och kyla. 

 Införa rutiner hos lärare som t.ex. ”sist släcker”.  

 Införa rutiner för dokumentation på 
besparingsåtgärder som kan ges till Akademiska hus 

 Upprätta en investeringsplan för energibesparande 
åtgärder.   

 

Övriga 
indirekta 

Bussresor 
(exkursioner) 
Lärarnas resor 
Studenters resor 
Papper 

264 
 

3798 
0 

71 

 Informera om reduktion på 
busskort 

 Förlägga exkursioner till 
närområdet 

 Undvika utskrifter så långt det är 
möjligt 

 

Minska resor och pappersåtgång genom att: 

 Genomföra en informationskampanj riktat till 
studenter vid kurs/termin start om Syftet med 
klimatneutrala kurser för att minska utskrifter. 

 Undersöka möjlighet till e-böcker 

 Införa system som begränsar eller mäter studenters 
utskrifter 

 Minska lärarnas utskrifter med 50% 

 Undersöka möjligheter till ytterligare förmåner för 
lärare att använda buss eller samåkning. 

 Undersöka Avfallshanteringens koldioxidutsläpp 
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