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Målområde

Aktiviteter

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Återbruk och/
eller återvinning av
datorer

Ta reda på vad som
händer med ”gamla”
datorer och tillbehören

Merle
Plassmann
Per Isakson

2 timmar

Februari 2018

Hanterar vi hanteringen
av ”gamla” datorer på
rätt sätt?

Tjänsteresor:
utsläpp av
växthusgaser

ACES ersätter medarbetarna för den extra
kostnad som uppstår då
man väljer att ta tåget
istället för flyget.

Paul Glantz
Eva-Lotta
Skoog

10 timmar

Informera medarbetarna om
denna möjlighet,
senast 3 april
2018.

Tjänsteresor:
utsläpp av
växthusgaser

Ta fram information om
möjligheten att resa
miljövänligt med tåg
och båt ut i Europa.

Paul Glantz

5 timmar

Informera medarbetarna senast
1 sept. 2018.

Vid årets slut: hur
många har tagit tåget
istället för flyget för
dessa resor under 2018.
Vad är den totala
kostnaden?
Hur många har rest ut i
Europa med tåg o båt
via Gtb och Kiel* eller
via andra städer.

Uppskatta på ett
ungefär (i %) hur
många av dessa
datorer som
återanvänds.
Hur stor är minskningen av utsläppen av klimatgaser för de
långväga resorna?

Tjänsteresor:
utsläpp av
växthusgaser

Statistik läggs ut på
intranätet: medarbetarnas individuella utsläpp
av växthusgaser, samt
ACES totala utsläpp.

Paul

1 timme

2018-04-03

Minska
kemikalie-

Informera/påminna om
hur man hittar kemi-

Hanna

Enhetsmöten

2018-05-31

Meddela alla på ACES
var denna statistik finns
via mail och vid ett
institutionsmöte.
Redovisa ACES totala
utsläpp.
Kontrollera att alla
enheter har fått

Hur stor är minskningen av utsläppen av klimatgaser för de långväga resorna?
Utsläpp av växthusgaser per
person och år.

Svårt att mäta.
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förrådet på
kalier i KLARA och
informationen.
ACES
vilka som är ansvariga.
Minska
Köp så mycket du
Hanna
Enhetsmö 2018-05-31
Kontrollera att alla
Svårt att mäta.
kemikaliebehöver, inte mer!
ten
enheter fått
förrådet på
Destruera överblivet när
informationen.
ACES
du är klar.
Minska
Introduktion av streckHanna/
50-500tKr 2018-12-31
Svårt att mäta.
kemikaliekodsystem för invenMagnus
förrådet på
tering och identifiering
ACES
av kemikalier.
Minska
Utvärdering av antalet
Hanna
2h/år
2021-02-31
Sammanställa antalet
Minskat(d) antal
kemikalieposter i KLARA.
KLARA
poster efter varje årlig
och mängd av
förrådet på
inventering.
kemikalier i våra
ACES
förråd.
*
Tåg STHLM-Gtb (nollutsläpp), båt Gtb-Kiel (nollutsläpp, dvs produktionen av det gröna drivmedlet metanol, restprodukt från skogen, sker med förnybar energi), och för exempelvis sträckan Kiel- Zurich är utsläppen från tåget en storleksordning mindre än från flyget (källa: DB).

