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1. Bakgrund 

1.1 Institutionens verksamhet 

GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för arbete med miljö och 

hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan är GMV:s huvudområden men internt 

förändringsarbete står också på agendan. Gemensamt för all verksamhet är att det rör sig om 

uppgifter och projekt som spänner över flera institutioner och fakulteter. GMV arbetar också med 

utveckling av samhällskontakter för att främja forskning och utbildning inom miljö och hållbar 

utveckling. 

Den vetenskapliga basen för GMV:s arbete ligger bland annat hos de drygt 500 forskare vid Chalmers 

och Göteborgs universitet, som anslutit sig till GMV:s nätverk. Forskarna kommer från många olika 

vetenskapliga områden och bidrar med sin specialkompetens i olika projekt och satsningar. 

1.2 Institutionens miljöledningssystem 

GMV har ett eget miljöledningssystem, med egna miljödokument i den mån sådana krävs i relation till 

Chalmers och Göteborgs universitets centrala miljöledningsdokument.  Verksamheten är certifierad 

genom Chalmers miljöledningssystem enligt ISO 14001 och genom Göteborgs universitets 

miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS. 

1.3 Avgränsningar 

Miljöledningssystemet omfattar GMV:s ledning, GMV:s kansli- och projektpersonal (ca 30 personer) 

samt kontorslokalerna på Aschebergsgatan 44. Verksamhet som GMV bedriver i egen regi utanför 

lokalerna omfattas av miljöledningssystemet. Personalens resor i tjänsten omfattas av 

miljöledningssystemet. 

2. Miljöaspekter 

För mer information om gemensamma miljöaspekter (2.1 till och med 2.14) 

2.1 Utbildning 

GMV som organisation bedriver inte någon egen grundutbildning utan har som uppgift att stärka 

miljövetenskap och hållbar utveckling i utbildningen vid Chalmers och Göteborgs universitet. Det görs 

bland annat genom att stötta lärare som undervisar inom miljöområdet med kompetensutveckling 

inom hållbar utveckling. Utgångspunkten är "lärande för hållbar utveckling" vilket innebär att alla, 

oavsett ämnesområde och studienivå, ska ha med sig en förståelse för hur deras särskilda kunskap kan 

bidra till en hållbar utveckling.  

GMV har ett utbildningsuppdrag inom Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. 

Genomförandet sker genom att GMV uppdrar till en eller flera institutioner att planera utbildningen i 

detalj samt bidra med lärare. 

GMV administrerar också forskarskolan ”Miljö och hälsa” samt forskarskolan ”Havsmiljö” 

GMV bevakar innehåll av hållbar utveckling vid utbildningarna på Chalmers och universitetet och 

arbetar bland annat under 2013-2014 med en verktygslåda inom lärande för hållbar utveckling. 
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2.2 Forskning 

GMV bedriver ingen egen forskning men stödjer tvärvetenskapliga forskningsprojekt exempelvis 
genom hjälp med administration och ekonomi, ansökningar, omvärldsbevakning och genom att 
arrangera möten. I vissa fall kan lokaler och ekonomihantering erbjudas. 
GMV:s forskarnätverk består av ca 500 forskare och doktorander inom en rad ämnesområden inom 
miljö och hållbar utveckling. Dessutom är ytterligare ca 500 samhällsaktörer med i GMV:s nätverk och 
får information om aktuell miljöforskning. 
Ett antal forskare är på deltid anställda eller arvoderade på GMV för att utföra arbetsuppgifter.  

2.3 Samverkan 
Flera större projekt, centrumbildningar, forskarskolor och andra satsningar med inriktning mot miljö 
och hållbar utveckling har sin bas vid GMV. Gemensamt för dem är att de griper över flera 
institutioner och fakulteter vid både Chalmers och Göteborgs universitet. Även företag och 
organisationer från samhället deltar som partner i flera av projekten. 

Några större samarbeten där GMV deltar är  
- Sida Helpdesk 
- The Swedish Life Cycle Center  
- Göteborg Action for Management of the Environment, GAME 
- Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG 
- Centrum för havsforskning i Göteborg  
- Alliance for Global Sustainability, AGS 

GMV administrerar även stipendier och priser inom hållbar utveckling som exempelvis 
Göteborgspriset för hållbar utveckling, Renova stipendiet, Eva Selin Lindgrens minnesfond. 
GMV samverkar inom Chalmers med flera styrkeområden, t ex Transport, Samhällsbyggnad, 
Informations- och kommunikationsteknik samt Produktion, där GMV även bidrar med personal.  
GMV genomför ett stort antal seminarier varje år (troligen 100-200) där man bjuder in forskare, 
näringsliv, samhällsaktörer och medborgare. Samverkan sker även genom arrangerande av 
forskarluncher och möten inför forskningsansökningar där man bjuder in utvalda aktörer. 

2.4 Verksamhetsenergi 

GMV får ut separat statistik för förbrukningen av verksamhetsel. Det är endast normal 
kontorsverksamhet i GMV:s lokaler och energiförbrukningen bedöms ligga lågt dels på grund av att 
miljöanpassade armaturer och automatisk släckning är installerad men även genom att personalen 
generellt sett är mycket medveten om hur man genom beteenden minskar elanvändningen. 

2.5 Fastighetsenergi 

GMV bedriver endast kontorsverksamhet men på våningsplanet finns inhyst verksamhet med 
laboratorier (IVL) vars dragskåp innebär att förbrukningen av fastighetsenergin totalt sett ökar. 

2.6 Avfall 

Avfallshanteringen bedöms fungera väl. Förutom de för Chalmers allmänt förekommande fraktionerna 
sorteras även komposterbart material ut i GMV lokaler. 

2.7 Farligt avfall 

Verksamheten vid GMV genererar farligt avfall motsvarande en normal kontorsverksamhet.  Datorer, 
elektronik, batterier, lampor och lysrör samlas in och hanteras via Chalmers. 
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2.8 Kemikalier 

GMV har ingen verksamhet med kemikalier. 

2.9 Strålning 

GMV har ingen verksamhet inom strålning. 

2.10 Genmodifierade organismer (GMO) 

GMV bedriver ingen verksamhet med GMO. 

2.11 Resor och transporter 

GMV:s personal reser relativt mycket i samverkanssyfte. Man har egna mål kopplade till resor som 
bland annat innebär att resor till Stockholm och Köpenhamn eller kortare inte ska ske med flyg samt 
att man i större utsträckning skall använda telefon, video eller datamöten som ersättning för resor. Ca 
80 % av personalen hade under 2013 använt möten som sker via telefon, video eller dator för att 
ersätta en eller flera resor. Utrustning för telefonmöten, videomöten och datamöten finns tillgängliga 
på GMV. Årligen anordnas utbildning i befintliga e-mötessystem, Adobe Connect Pro och Jabber. 

2.12 Inköp 

GMV:s huvudsakliga inköp ligger inom kontorsmaterial, ex. papper. Möbler köps in med jämna 
mellanrum. Det pågår en process att efterhand byta ut alla gamla skrivbord (äldre än 10 år) mot nya, 
höj och sänkbara, skrivbord. Datorer köps in genom Chalmers IT service. Andra stora grupper är inköp 
av mat till ex. konferenser och luncher samt trycksaker.  

2.13 Vattenanvändning 

Institutionen har ingen vattenanvändning utöver normal kontorsverksamhet. Ett system för 
regnvattenåtervinning i toaletterna finns inbyggt i huset. 

2.14 Avlopp 

Utsläpp till avlopp motsvarar normal kontorsverksamhet. 

2.15 Övriga miljöaspekter 

GMV har inte identifierat några övriga miljöaspekter. Uppdraget som handlar om kommunikation vägs 
in under utbildning, forskning och samverkan. 

3. Värdering av miljöaspekter 

3.1 Bedömningskriterier 

Vid värderingen används följande kriterier: omfattning, antal påverkade nationella miljömål, spridning, 

konsekvens samt sannolikhet för olycka. Till detta läggs en styrbarhetsparameter. Metoden beskrivs 

mer ingående i Chalmers centrala miljöarbete. 
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3.2 Egen värdering 

Vid egen värdering av miljöaspekter har GMV utgått från miljöaspekterna under kapitel 2.1 till och 

med 2.15. Miljöaspekterna har bedömts i en skala 1-5 för omfattning, antal påverkade nationella 

miljömål, spridning, konsekvens samt sannolikhet för olycka. Dessa värderingar har adderats och 

sedan multiplicerats med styrbarheten (1-5) för att få den totala värderingen av miljöaspekten. Värdet 

0 har används då aspekten helt saknas inom verksamheten. 

Miljöaspekt omfattning nationella 

miljömål 

spridning konsekvens olycka styrbarhet totalt 

2.1 Utbildning 2 4 2 3 1 2 24 

2.2 Forskning 3 5 3 3 1 2 30 

2.3 Samverkan 5 5 4 4 1 4 36 

2.4 Verksamhetsenergi 1 1 1 1 1 1 5 

2.5 Fastighetsenergi 1 1 1 1 1 1 5 

2.6 Avfall 1 1 1 1 1 2 10 

2.7 Farligt avfall 1 2 1 2 1 2 14 

2.8 Kemikalier 0 1 0 0 0 0 0 

2.9 Strålning 0 1 0 0 0 0 0 

2.10 Genmodifierade 
organismer (GMO) 

0 1 0 0 0 0 0 

2.11 Resor och 

transporter 

2 2 1 1 1 3 21 

2.12 Inköp 1 2 1 2 1 3 21 

2.13 Vattenanvändning 1 1 1 1 1 1 5 

2.14 Avlopp 1 1 1 1 1 1 5 

2.15 Övriga 

miljöaspekter 

0 - - - - 0 0 

 

3.3 Betydande miljöaspekter 

Följande miljöaspekter har bedömts som de betydande miljöaspekterna för GMV: 

1. Samverkan 
2. Forskning 
3. Utbildning 
4. Resor och transporter 
5. Inköp 

4. Lagar och andra krav 

GMV omfattas av Chalmers och GUs centrala laglistor, men har ingen egen laglista. 

 

5. Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet 
GMV har ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. 
 


