








 
Avfall 
Innen 2020 skal UiB ha redusert restavfallsmengden med 20 %. Reduksjonen gjøres med 
gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 % basert på regnskapstall for 2009. 
 
Energi 
Innen 2020 skal UiB redusere energiforbruket med 20 %. Reduksjonen gjøres med 
gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 % basert på regnskapstall for 2009. 
 
Innkjøp 
UiB skal ha et bevisst forhold til innkjøp og forbruk. Det skal etableres tiltak som gjør 
miljøriktige valg enklere. Innen 2020 skal UiB ha redusert papirforbruket med 20 %. 
Reduksjonen gjøres med gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 % basert på regnskapstall for 
2009. 
 
Transport 
UiB skal ha et bevisst forhold til transport og redusere miljøbelastningen fra transportområdet 
med 20 % innen 2020. Reduksjonen gjøres med gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 % målt 
som CO2-ekvivalenter basert på regnskapstall for 2009. 
 
For å nå målene er det nødvendig å se alle miljøaspektene i sammenheng. 
 
Organisering av miljøarbeidet 
UiB arbeider med å integrere miljøledelse i styringssystemet for helse, miljø og sikkerhet. 
Ansvaret for den daglige oppfølgingen av HMS ligger i linjen, mens Kollegiesekretariatet står 
for intern revisjon av HMS. Det er ikke utført noen revisjoner innen miljø og det vil være et 
behov for å styrke revisjonsarbeidet i virksomheten. For å bistå linjeledelsen, sikre 
brukermedvirkning, vedlikeholde og utvikle HMS-styringssystemet på miljøområdet, 
utarbeide plan- og strategidokumenter og fange opp endrede krav fra myndigheter og 
samfunnet forøvrig, er det behov for ressurser, som ved UiB består av: 
 

 Universitetsdirektøren 
Universitetsstyret har delegert det daglige oppfølgingsansvaret for miljøarbeidet til 
Universitetsdirektøren. 

 
 Styringsgruppen 

o skal jobbe med miljøpolitikk 
o rapporteringsansvar for Universitetsstyret 
o bindeledd mellom Universitetsstyret og ”Miljøorganisasjonen”  

 
 Miljøressursgruppen skal: 

o behandle generelle og prinsipielle henvendelser fra ansatte og studenter 
o skal initiere miljørettede prosjekter 
o utarbeide verktøy for linjeledelsen og bistår med miljøtiltak i organisasjonen 

herunder opplæring og informasjon 
o bistå med kvalitetssikring 

 
 Miljøkoordinatorene skal: 

o være rådgiver og pådriver i fakultetets/avdelingens miljøarbeid  
o følge opp miljøaktiviteter ved fakulteter og i avdelinger  
o påse at miljøarbeidet integreres i den løpende lederopplæring  
o koordinere underliggende enheters kartleggingsarbeid av deres ytre miljø-

påvirkning og stimulere til gode miljøtiltak.  



o bistå Miljøsekretariatet ved oppfølging av tiltak knyttet til miljømålene for 
Universitetet i Bergen (styresak nr. 07/18 i møte 15.02.07).  

o på vegne av fakultetsledelsen eller avdelingsdirektøren føre tilsyn med og 
koordinere underliggende enheters miljøarbeid  

o sammenstille resultater av miljøarbeidet ved enhetene og rapportere til 
Miljøsekretariatet  

o være informert om universitetets miljøarbeid og ha kompetanse i miljøledelse  
Miljøkoordinatorene er oppnevnt av fakultets- og avdelingsledelsen. 

 
 Miljøsekretariatet skal: 

o Skal være et bindeleddet i miljøorganisasjonen 
o fange opp alle aktuelle regelverksendringer på miljøområdet og bistå med 

implementering av de 
o forberede og følger opp saker 
o utarbeide miljørapporter 
o forestå opplæring og arrangementer 
o delta i Universitetenes miljøforum.  

UiB har frigjort ressurser i miljøsekretariatet for arbeid med ytre miljø. 
 
 
Miljøåret 2009 
For å se endringer i forbruksmønsteret over tid har det vært det valgt å bruke en snittverdi fra 
perioden 2004 – 2009. Vi får da et sikrere utgangspunkt ved sammenligning av fremtidige 
målinger. 

  
 Energi og ENØK 

Studentsenterets varmepumpeanlegg 
ble knyttet til UiBs eget 
varmepumpeanlegg ved  

Fakta om energiforbruk 
 

2009 

Prosent endring i 
forhold til snitt i 

perioden 
2004 - 2009 

Total energi forbruk 74,96 GWh -0,6 %
Andel olje 4, 2 % -23,2 %
Andel fjernvarme 31,3 % 24,2 %
Andel elektrisitet 64,5 % -0,5 %

Jussbygget. Dette ble samtidig utvidet. 
Flere varmeanlegg ble oppgradert. Dette 
har ført en betydelig bedre utnyttelse av 
varmeoverføringen. Universitetet i 
Bergen har 90 bygg med varierende 
energimerking. Disse varmes opp med 
panelovner, vannbårende varme via 
elektrisitet, olje, varmepumpe eller 
fjernvarme (figur 1).  
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Figur 1. 
Figuren viser prosent endringer i energiforbruk fordelt på energibærerne elektrisitet (■), fjernvarme (▲), og 
fyringsolje (■) Samlet energiforbruk (●). Endringene er beregnet ut i fra et snitt i perioden 2004-2009. 
 
Mens bruttoarealet har økt med 10,2 % til 388747 siden 2004, har det spesifikke energiforbruket 
blitt redusert 23,1 % i samme periode (figur 2). UiB vurderer fortløpende påkopling av 
eksisterende oljekjeler på fjernvarmenettet der de bygges ut. Siden 2004 har energi via 
fjernvarme en økning på hele 52,9 %. I løpet av 2010 skal det legges en plan hvordan olje skal 
fases ut som energibærer.  
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Figur 2 
Figuren viser spesifikk energiforbruk (kWh/m2) sammenlignet med en 2 % årlig reduksjon av en snittverdi i 
perioden 2004 – 2009. 



 
I 2009 ble det brukt 75 GWh energi noe som tilsvarer energibehovet i 3750 eneboliger. UiB har fra 
2010 et mål om en årlig reduksjon i spesifikk energiforbruk med 2 % basert på tall for 2009. Figur 
2 viser en årlig reduksjon i spesifikk energiforbruk på 2 % med utgangspunkt i en snittverdi i 
perioden 2004 – 2009. Verdiene er ikke temperaturkorrigerte noe som vil være nødvendig i 
kommende miljøregnskap for å kunne sammenligne utviklingen. Likevel kan endringen forklares 
med mer energieffektive bygg og bedre energistyringssystemer i eiendomsmassen.  
 
Det ble i 2009 ansatt en energirådgiver som bla skal sørge for at UiBs fastsatte mål om ENØK-
tiltak nås. Samtidig ble det bestemt at alle nye lyspærer som nå installeres skal være 
lavenergipærer 
 
Utfordringer for 2010 
Energiøkonomisering er miljøvennlig og lønner seg økonomisk. Budsjettsituasjonen i statlige 
foretak vanskeliggjør investeringer på ENØK-tiltak selv de med nedbetalingstid ned mot et år. 
UiBs eiendomsmasse skal gjennomgås i forbindelse med energimerking av alle bygg. Med denne 
kartleggingen vil det foreligge noen ENØK-tiltak. Tiltakene må kunne finansieres for å få disse 
gjennomført. 
  
Det er nødvendig at målingene i fremtiden temperaturkorrigeres for å kunne bruke de i statistisk 
sammenheng. 
 
Avfall 
Universitetet i Bergen har lenge hatt et godt et godt avfallsystem. Eiendomsavdelingen eier 
kontrakten. Dette medfører at ingen av enheten må betale for sitt ordinære avfall, noe som sikrer 
korrekt behandling av vårt avfall. Hvor mange avfallsfraksjoner som det samles inn i hvert bygg er 
avhengig av bygningenes fasiliteter. 
 
Det finnes ressurspersoner ved alle enheter som håndterer farlig-, problem- og radioaktivt avfall. 
Disse skal sørge for at avfallsystemet gjøres kjent ved sine enheter samtidig som de kan gi råd på 
korrekt behandling av avfall. Resurspersonene samles jevnlig i fagmøter. 
 

 Fakta om avfall 
 

2009 

Prosent endring 
i forhold til snitt i 

perioden 
2004 - 2009 

Total mengde avfall 1308777 kg -19,8 %
Mengde restavfall 950832 kg -22,5 %
Mengde 
restavfall/årsverk 60 kg -15,7 %

% restavfall 72,7 % -2,2 %
Mengde farlig avfall 11478 kg 7,9 % 
Papp/papir 202886 kg -16,1 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det har i de senere år vært mye omorganisering, ombygging og nybygging, noe som har medført 
en del flytteaktivitet. Slikt medfører stor produksjon av avfall (figur 3 og 4). Totalmengden avfall var 
i 2009 på et mer normalt nivå etter to år med vesentlig større mengde. Sett ut fra snittverdien i 
perioden 2004-2009, har den totale mengde blitt redusert med vel 20 %. Beregnet i produksjon pr. 
årsverk, studenter inkludert, produserte UiB i 2009 82,6 kg avfall. Tilsvarende var 
restavfallsmengden i 2009 på 72,7, en reduksjon på 2,2 %. Mens for fraksjonen farlig avfall var 
det i 2009 en reduksjon i forhold til tilsvarende snittverdi på 7,9 %. Fra 2010 er det satt et mål om 
å redusere restavfallsmengden med 2 %. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 
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Figuren viser prosent endringer i avfallsfraksjonene EE-avfall (■), restavfall (●), farlig avfall (■). Fraksjonen 
papir, papp og kartong er slått sammen (▲).(●) viser prosent endring i total mengde avfall. Endringene er 
beregnet ut i fra et snitt i perioden 2004-2009. 
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Figur 4 
Figuren viser restavfallsmengde pr. årsverk (kg) sammenlignet med en 2 % årlig reduksjon av en snittverdi i 
perioden 2004 – 2009. 



Utfordringer for 2010 
Det er en utfordring å lage et enhetlig system for avfallshåndtering i bygg hvor det ikke er 
tilrettelagt for dette. Selv i nye bygg er avfallsrom ikke prioritert. UiB vil derfor i 2010 revidere hele 
avfallssystemet og legge tilrette for håndtering av flere avfallsfraksjoner. Samtidig skal slike 
fasiliteter prioriteres ved ombygging/nybygging i fremtiden. 
 
 
Miljøskadelige kjemikalier 
Universitet i Bergen har ingen samlet kjemikalieregnskap. Det er derfor ikke mulig å beregne hvor 
mye som slippes ut til luft og vann. Det er registrert 1482 miljøskadelige kjemikalier fordelt på 128 
brukersteder. Dette tallet vil øke ettersom enhetene fullt ut integrerer Kjemikalieregisteret som et 
verktøy innen sikkerhetsstyring. Alle som bruker farlig kjemikalier er forpliktet til å vurdere hvorvidt 
disse kan erstattes med mindre farlige kjemikalier. I Prosjekt substitusjon er dette arbeidet 
igangsatt i liten skala. Resultatene vil bli informert om i hele organisasjonen 
 
Vinylhansker er utelatt som produktgruppe i ny rammeavtale for personlig verneutstyr. Dette vil 
redusere mengden av slike hansker. En stor del av hansker kjøpes i dag likevel utenom 
rammeavtalen og det er derfor usikkert hvor stor reduksjonen har blitt. Vinylhansker inneholder 
klor og plastmyknere som er miljøskadelige. 

Utfordringer for 2010 
Gjøre resultatene av substitusjonsprosjektet kjent i hele organisasjonen og få forskningen til å 
vurdere sine kjemikalier og bytte de ut med mindre farlige også der hvor dette medfører 
økonomisk disfavør. Det må også utvikles et rapporteringsregime for miljøfarlige kjemikalier til 
enhetene. Dette vil hjelpe enhetene i prioriteringsarbeidet. 

Transport 
Interntransporten mellom campussene har fortsatt en øking i antall passasjerer de siste seks 
årene har Campusbussen hatt en firedobling i antall passasjerer. 
 
En kartlegging av videokonferansefasiliteter har avdekket 12 slike. Det finnes i dag ingen statistikk 
på bruken av disse. Arbeidet vil i løpet av 2010 resultere i etablering av 4 sentrale 
videokonferansesentre med nødvendig støttefunksjon. Dette er et tiltak for å redusere antall 
flyreiser som siden 2006 har økt med 5,1 %. I 2009 ble det registrert 2238 reiser t/r Bergen – 
Oslo. Dette utgjorde vel 0,7 reiser pr. ansatt. Antall parkeringsplasser er redusert med 20 % på 
Nygårdshøyden i forbindelse med ombygninger. Disse er ikke erstattet 
 
Innkjøp 
Det arbeides kontinuerlig med miljøbevisste innkjøp og integrering av miljøhensyn i alle relevante 
anskaffelsesprosesser. I strategiplan for anskaffelsesområdet 2007 2010 var resultatmålene for 
miljø å: 
 
”Bidra til økt oppmerksomhet om miljøaspektet hos leverandørene. Innen 2010 skal 30 % av 
rammeavtaleleverandørene være miljøsertifiserte.” Målet med andel miljøsertifiserte 
rammeavtaleleverandører er hittil oppnådd og viser i tillegg en noe større andel for 2009. I alle 
relevante konkurranser inngår miljøperspektivet som ett av flere evalueringskriterier. 
 
I fm. regjerings krav til at handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar for offentlige anskaffelser 
(2007) skal oppfylles, ble det høsten 2008 igangsatt arbeid med å opprette faglige støttetjenester i 
hvert fylke. I Hordaland ble funksjonen opprettet av Fylkesmannen i 2009 under navnet 
Knutepunkt Hordaland. UiB ved innkjøpssjefen er representert i Styringsgruppen. 
 
 
 
 



1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2007 2008 2009

A
n

ta
ll

 a
rk

 /
 å

rs
ve

rk

2400 papirark/årsverk

Mål om 2 % reduksjon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Figur 5 
Innkjøpt papirark/ årsverk (ansatte og studenter). Grafen viser mål om en årlig reduksjon i 2 % i forhold til et 
snitt i perioden 2007 - 2009 
 
Pullprint med dobbeltsidige utskrift skal innføres i hele organisasjonen. Dette vil bidra til reduksjon 
i papirforbruk som siden denne ble innført som indikator i 2007 har økt med 25 %. Noe av 
økningen kan tilskrives økt lojalitet til rammeavtaler. Økningen på dobbeltsidige kopi og utskrifter 
via pullprint var nesten 3 ganger større enn økningen på tilsvarende ensidige. Av totalvolumet 
utgjør tosidig kopi og utskrifter vel 76 %. Selv med innføring av pullprint utgjorde papirforbruket 
hele 1952 ark pr. årsverk, studenter inkludert (figur 5). IT-avdelingen anbefaler nå 24 ” skjermer 
som standard. Dette vil føre til at dokumenter vil bli enklere å lese på skjermen og at behov for 
utskrifter dermed blir redusert. Figur 5 viser i tillegg en årlig reduksjon i papirforbruk på 2 % basert 
på et snitt fra perioden 2007 – 2009. 

Utfordringer i 2010 
Tiltakene for å redusere papirforbruket har ikke hatt tilstrekkelig effekt til å nå målsettingen. Andre 
tekniske løsninger, for eksempel papirløse møter og saksbehandling samt flere trådløse områder 
som vil øke bruken av papirløse løsninger, må vurderes. Det bør også på en bedre måte enn i 
dag legges til rette for å kunne gjøre miljøriktige innkjøp enklere. 
 
Forskning, undervisning og formidling 
Vi har fortsatt ambisjoner om å utarbeide miljøindikatorer for primærvirksomheten ved UiB. 
Eksempler vil være kartlegging av UiB sine miljørelaterte kurs og undervisning og aktiv 
deltagelse i den offentlige debatt mht. miljøspørsmål.  
 
Kartlegging av egen miljøpåvirkning og lokale tiltaksplaner 
I alle styringssystem skal det utføres en kartlegging forut for utarbeidelse av tiltaksplaner. Alle 
enheter ved UiB selvrapporterer sine HMS-aktivitet årlig. Enhetene ble bla. forespurt om de har 
kartlagt sine miljøpåvirkninger. Resultatene fra den årlige HMS-rapporteringen viser at kun 68 % 
av UiBs enheter ikke har kartlagt sin miljøpåvirkning eller må bli bedre på dette. Det er på 
bakgrunn av dette god grunn til å anta at mange av disse heller ikke har laget en tiltaksplan for å 
redusere sine miljøbelastninger. Dette er en konsekvens av at integrering av miljøledelse i 
styringssystemet for HMS fortsatt ikke er gjort. Dette arbeidet vil bli prioritert i 2010. 
 
 



Opplæring/ seminar 
Det ble arrangert et åpent miljøseminar i samarbeid med Helse Bergen. Konsekvenser lokalt og 
globalt ved transport var tema. Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt. 
 
Miljøledelse og status i miljøarbeidet ble presentert i flere fora. 
 
Det har vært avholdt samlinger for miljøkoordinatorene ved fakultetene og avdelingene. 
 
Det ble utført en reisevaneundersøkelse blant et utvalg av ansatte. Resultater her ble tildels bakt 
inn i tiltaksplanen.  
 
Avslutning 
UiB har med Tiltaksplan for ytre miljø 2009 – 2011 utarbeidet det første miljøprogram noe gang. I 
denne planen er det satt konkrete mål for våre miljøprestasjoner. Planen har fått noe negativ 
tilbakemelding på at den er lite konkret og for lite ambisiøs, men alle erfaringer med 
oppfølgingsarbeidet med nåværende tiltaksplan og andre innspill vil bli tatt med i utarbeidelsen av 
neste plan.  Tiltaksplanen må informeres om og det må igangsettes et arbeid der hele 
organisasjonen inkluderes i miljøarbeidet. Det er når primæraktiviteten er inkludert i miljøarbeidet 
vi kanskje har mest å hente for reduksjon av våre miljøpåvirkninger. Med tiltaksplanen følger det 
nettopp med en formidlingsplan. Denne vil bla inneholde informasjon om miljørettede tiltak i hele 
organisasjonen derav utvikling av «Miljøpulsen», en nettside som forløpende viser våre 
miljøprestasjoner. 
 
Utfordringene til UiB er til dels utdypet under miljøaspektene men i tillegg er det en utfordring å 
tilpasse det eksisterende styringssystemet innen HMS til ISO 14001-standarden. Det å 
tredjegradsertifisere vårt miljøarbeid er forventet internt i organisasjonen, av eksterne 
samarbeidspartnere, i tildelingsbrev og i handlingsplan for offentlig anskaffelser.  
 

 
Vedlegg – miljøregnskap 2009 



Miljøregskap for Universitetet i Bergen
Antall ansatte og studenter ***** 18 756 17 807 17 646 17 413 16 562 15 839
Studenter ***** 16 127 14 867 14 555 14 211 13 235 12 468
Ansatte ***** 2 630 2 940 3 091 3 201 3 327 3 371

2004 2005 2006 2 007 2 008 2 009
Forbruksavfall (kg)
Blandet trevirke 1240
Våtorganisk avfall (matavfall) 9 000 9 030 5 540 16 352
Løv/kvist/plantar 32 520 101 520 76 300 54 680 53 600 52 440
Emballasjekartong 64 500 31 307 30 126 21 546 317 020 39 878
Kontorpapir 160 140 108 360 112 770 225 240 138 760 97 266
Glass og metallemballasje 12 950 18 510 18 790 22 850 41 130 23 040
Blandet papir/papp/kartong 3 520 34 060 65742
Annet glass, industriglass 280
EE-avfall 34 450 28 600 84 600 51 000 36 080 39 980
RENAS - elektrisk/elektronisk verktøy 3620
Stein/grus/sand 1 000 1 000
Andre dekk 4 000
Betong utan armering 2 700
Restavfall, usortert til sortering 84 180 164 720 119 870 166 770 165 620 151 150
Restavfall, sortert til forbrenning 869 450 707 490 738 160 1 889 300 1 505 590 799 682
Plastfolie 1 820 3830,4
Forbruksavfall næring 110
Farlig avfall (kg) 19 821 10 007 5 869 9 494 7 163 11 478,00
Problemavfall (kg) 15 120 21 040 13 535 17 140 15 625 3 079
Radioaktivt avfall, IFE (kg) 320 27 49 109 53
Total mengde avfall (kg) 1 293 521 1 195 574 1 203 567 2 468 099 2 326 117 1 308 831
Total mengde avfall (kg)/person 69 67 68 142 140 83
Mengde restavfall (kg) 953 630 872 210 858 030 2 056 070 1 671 210 950 832
Mengde restavfall (kg)/person 50,8 49,0 48,6 118,1 100,9 60,0
Farlig avfall (kg)/ person 1,06 0,56 0,33 0,55 0,43 0,72
Problemavfall (kg) /person 0,81 1,18 0,77 0,98 0,94 0,19
Andel restavfall (% av tot. avfallsmengde) 74 73 71 83 72 73

Energi (kWh)
Totalt el-forbruk 49 514 973 48 576 222 46 726 488 49 078 844 48 839 437 48 337 373
Totalt energiforbruk fra fjernvarme 15 339 510 17 058 680 17 058 130 19 667 623 20 754 290 23 454 650
Fyringsolje (kWh) * 7 026 780 4 174 720 3 853 401 3 294 256 3 210 725 3 164 371
Energi tilført UiB ** 79 581 263 77 509 622 75 338 019 72 040 723 72 804 452 74 956 394
Bruttoareal (m2) *** 351 097 361 763 361 972 361 785 376 000 388 747
Spesifikk energiforbruk (kWh/m2) 250,8 230,5 224,1 199,1 193,6 192,8
Årsmiddeltemperatur C - Florida 8,5 8,3 9,3 8,4 8,9 8,6
kWh/(m2 * C) 29,5 27,8 24,1 23,7 21,8 22,4

Innkjøp (stk.)
Papirfaktura 66 851 67 300 65 359 69 000 71 335 70 369
E-faktura 12 25 369 1 436 1 665 3 072
Miljømerkede produkt innen rekvisita 73 95-99% 95-99%
Miljøsertifisering leverandører m/rammeavtaler 32 31 38
Ark kopipapir 27 154 500 27 429 250 30914750
Ark kopipapir/person 1 559 1 656 1 952
Faktura/person 3,56 3,78 3,72 4,05 4,41 4,64
Pullprint 7 504 527 9 467 123 13 208 783
Total antall sider kopi tosidig 293 850,00 671 298 1 178 893
Total antall sider kopi ensidig 521 215,00 1 256 200 1 507 915
Totalt antall sider utskrift tosidig 6 211 179,00 6 717 628 8 915 299
Totalt antall sider utskrift ensidig 478 283,00 821 997,00 1 606 676
Konvolutter 285 500 295 000,00 244550

Transport
Drivstoff (liter) 15 216 14 930 18 362 11 955 11 640 12683,67
Kjørte km interntransport 97 475
Videokonferanser (stk.) 63 60 27 60
Flyreiser (Bergen - Oslo - Bergen) 2170 2 325 2 172 2238
Flyreiser (Bergen - Oslo - Bergen)/ansatt 0,702 0,726 0,653 0,664

*    Verdiene er omtrentlige
**   Ikke temperaturkorrigert
***  Ikke alt areal er oppvarmet
**** Energimengden i restavfallet gjenvinnes. Faktor oppgis av BIR
***** NSD http://dbh.nsd.uib.no/
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