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Arsrapport for 2012 og status for miljearbeidet ved Universitetet i Bergen

Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok Tiltaksplan for det ytre miljø 2010 —2011 i sak 112/09. Det
rapporteres årlig til universitetsstyret om status for miljøarbeidet. Med dette fremlegges
miljørapport for 2012. I universitetets strategi er prioriteringer for innsats i miljøarbeidet
knyttet til hovedmålet for universitetet som organisasjon og arbeidsplass. Innsats for å
redusere utslippet av CO2 er høyt prioritert og er styringsparameter fra 2012. Revidert
tiltaksplan ble vedtatt i 2012 (sak 85/12).

Status
Alle statlige virksomheter skal vektlegge miljøledelse. Miljøledelse brukes som begrep om
innsats for økt bevissthet om konsekvensene av miljøpåvirkning og for styrket systematisk
innsats for økt miljøvennlighet. Det systematiske miljøarbeidet koordineres fra og har
sekretariat ved Eiendomsavdelingen. Det oppnevnes koordinatorer for miljøarbeid ved
fakulteter og avdelinger. Vedlagte årsrapport for miljøledelse med miljøregnskap for driftsåret
2012 gir oversikt over aktiviteter og resultater av arbeidet.

Tiltaksplan for det ytre miljø 2010 —2011 (sak 112/09) ga konkrete og forpliktende mål for
universitetets miljøprestasjoner. Innen 2020 skal den uheldige miljøpåvirkningen ved UiB
være redusert med 20 % innenfor energi, transport og avfall ut fra regnskapstall for driftsåret
2009. Reduksjonen skal være 2 % årlig fra 2010. Revidert Tiltaksplan for det ytre miljø 2012
—2015 (sak 85/12) vedtatt 29.11.2012er det styrende for perioden 2013-2015.

Hovedresultater for 2012:
Restavfallsmengden per person er redusert med 17,6 % fra 2009. Tallene varierer
mye fra år til år med avfall fra utbyggings-/rehabiliteringsprosjekter og er noe usikre.
Temperaturkorrigert spesifikt energiforbruk sank med 3,7 % fra 2009 til 2012
I 2012 ble det brukt 1163 ark per årsverk (ansatte og studenter). Dette representerer
en reduksjon på 34,3 % fra 2009. Arbeidet med å få gjennomgående Pullprint-ordning
med dobbeltsidige utskrifter, forklarer deler av reduksjonen
Antallet parkeringsplasser ble redusert med 30%, eller 210 plasser fra 1.9.2012.
Arbeldsreiser er en viktig kilde til utslipp av klimagasser, og tiltaket er derfor svært
viktig arbeidet med å redusere klimapåvirkningen.
CO2-Klimagassregnskap (KGR)
Det er utarbeidet et førstegenerasjons KGR etter den internasjonale standarden
Greenhouse Gas Protocol Initiative. Det er registrert en nedgang i utslipp av CO2-
ekvivalenter med 5,5 % sammenlignet med 2009, men tallene er usikre.
Administrative systemer t1rettelegges slik at fullstendig CO2-fotavtrykk for hele
universitetet kan regnes ut.

Hovedpunkter ved situasjonen:
Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 - 2015 innebærer at UiB skal miljøsertifisering
Alle universitetets bygninger ble energimerket i 2012, og ENØK-tiltaksplaner lagd for
hver bygning
En rekke mindre ENØK-tiltak er gjennomført på grunnlag av energimerkingen
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Det nye Odontologibygget og et rehabibtert Arrnauer Hansens hus ble ferdigstilt, og
er begge ENØK-vennlige bygg med moderne løsninger og lavt energiforbruk
Forbrukstallet for energi blir temperaturkorrigert, slik at endringer kan sammenlignes
fra år til år. Historiske data må kvalitetssikres, det vil bli gjort i 2013
UiB har tre videokonferansesentre driftet av IT-avdelingen, men brukes lite
Det er etablert prøvedrIft av miljøstasjoner i flere bygg, og ordningen skal revideres
og utvides i 2013, for å forberede miljøsertifisering
Antall parkeringsplasser ble redusert med 30 % etter vedtak i sak 20111
Ved flere enheter er det tilrettelagt for sykling ved utbedring av garderobeforhold med
dusj. Sikker sykkelparkering er bygd to steder på universitetsområdet
Alle rammeavtaler for innkjøp inkluderer miljø som et tildelingskriterium
Det er etablert et nettverk for innkjøpere og rekvirenter. Miljø- og samfunnsansvar i
innkjøp var tema på den årlige fagdagen for innkjøpere ved UiB

Hovedinnsalsområder i 2013:
Energiforbruk —det er prioritert å senke energiforbruket (se sak 35f/12)
Miljøsertifisering —i følge Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 —2015 skal ett fakultet og
en administrativ enhet miljøsertifiseres i 2013
Klimaregnskap —det er behov for å videreutvikle og kvalitetssikre klimaregnskapet for
å fa en oversikt over universitetets samlede klimafotavtrykk

Universitetsdirektørens kommentarer
oppnå redusert utslipp av CO2er et av universitetets styringsparametre. Oppsummeringen

av status etter 2012 viser at det er oppnådd mye med hensyn til energi, transport og avfall.

Redusert antall parkeringsplasser er svært viktig for universitetets bidrag til et renere miljø og
er uttrykk for planmessig arbeid og med økt oppmerksomhet om miljøet En reduksjon med
210 plasser, eller 30%, er betydelig. Selv om effekten ikke enkelt måles, er reduksjonen i
parkeringsplasser det viktigste bidraget fra universitetet til miljøet i Bergen i 2012.

Med systematisk oppmerksomhet om miljøhensyn ved innkjøp, kan det forventes positive
resultater. Papirforbruket er redusert

Innføring av energiovervåkingssystem og energimerking av bygg gir nødvendig kunnskap for
prioritering av ENØK-tiltak framover. I innsatsen for å redusere utslippet av CO2 er det særlig
innsats for redusert energiforbruk som er viktig. Energiforbruket er hoveddriver for utslipp.
Reduksjonen i antall parkeringsplasser bidrar positivt. Bruken av de nye
videokonferanseromrnene kunne vært større.

Med dette fremmes følgende forslag tit

vedtak:

1 Universitetsstyret tar Miljørapporten for 2012 til etterretning
2 Målet om reduksjon av universitetets COr utslipp med 20 % innen 2020

opprettholdes
3 Styret ber om at arbeidet med å redusere universitetets energlforbruk fortsatt

har høy prioritet

05 04 13/Lars Harald Arø/Even Berge

Vedlegg:
Miljørapport for 2012 med miljøregnskap
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SAK Fie ,

Miljørapport 2012

Universitetet i Bergen er et byuniversitet med 14 290 studenter og 3 471 ansatte. UiB er kjent
for forskning på høyt europeisk niva og har flere senter for fremragende forskning. UiB har
en sterk internasjonal profil som medfører tett samarbeid med universitet Over hele verden.
Universitetet har 90 bygg med bruttoareal på 390 000 m2,

Miljøpolitikk for Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å ta miljøhensyn i
all virksomhet Aktuelle fagenheter skal gjennom forskning, undervisning og formidling bidra
til en helhetlig forståelse av samrnenhenger mellom menneskenes ressursbehov og
forvaltningen av ressursene, til beste for samfunnet, i dag og for framtiden.

Dette betyr at:
Ansatte og studenter skal gjennom gode rutiner, samhandling og undervisning
opparbeide en bevisst holdning til egen, miljørettet innsats.

UiB skal dokumentere sitt miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning
knyttet til egen drift

IJiB skal overfor brukere og samfunn framstå som en lærings- og
forskningsinstitusjon preget av en akfiv og bevisst holdning til miljøet,

Institutt og andre enheter, som driver miljørettet forskning, skal pata seg et særlig
ansvar for å formidle aktuell kunnskap sa vel i egen organisasjon som ut mot
samfunnet.

Ansatte og studenter skal akfivt, kritisk og opplysende ta del i debatt rettet mot miljø-
og ressursspørsmal.

Miljømål
Hensyn til det ytre miljø er et satsingsområde ved UiB. Dette ble i 2009 konkretisert i
Tiltaksplan for det ytre miljø 2010 —2011 med forpliktende tiltak innen miljøaspektene
innkjøp, transport, energi og avfall. Tiltaksplanen inneholder også en generell del. Tiltakene
skal bidra til at UiB når sine langsiktige mål innen 2020.

Avfall

Innen 2020 skal 11113ha redusert restavfallsmengden med 20 % Reduksjonen gjøres med
gjennomsnittlig arlig reduksjon pa 2 % basert pa regnskapstall for 2009

Enerqi

Innen 2020 skal UiB redusere energiforbruket med 20 %. Reduksjonen gjøres med
gjennomsnittlig årlig reduksjon pa 2 % basert pa regnskapstall for 2009.

Innkiøø
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 arlig reduksjon på 2 % basert på regnskapstall for
2009.
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Transport
UiB skal ha et bevisst forhold til transport og redusere miljøbelastningen fra transportområdet
med 20 % Innen 2020. Reduksjonen gjøres med gjennomsnittlig arlig 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
I forbindelse med at miljøkoordinator i 50 % stilling sluttet sommeren 2011, har arbeidet med
det ytre miljø vært redusert. Ny miljøkoordinator i full stilling tilknyttet Eiendomsavdelingen
tiltrådte i august 2012, og arbeidet har igjen prioritet.

Ansvaret for den daglige oppfølgingen av HMS ligger i linjen, mens Kollegiesekretariatet star
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 finjeledelsen. sikre
brukermedvirkning, utarbeide plan- og strategidokumenter og fange opp endrede krav fra
myndigheter og samfunnet forøvrig, er det behov for ressurser. Det arbeides med å få en
enda mer tjenlig organisasjon for koordinering av miljøarbeidet. Det vil bli oppnevnt en
styringsgruppe for miljøarbeidet og en ressursgruppe.

Miljosekretariatet skal være et bindeledd i miljøorganisasjonen, fange opp alle aktuelle
regelverksendringer på miljøområdet og bistå med implementering av dem, forberede og
følge opp saker, utarbeide miljørapporter, forestå opplæring og arrangementer og delta i
Universitetenes miljøforum.

Ved fakulteter og andre enheter skal miljøkontakter:
være rådgiver og pådriver i miljøarbeid
følge opp mftjetaktiviteter
bidra til at miljøarbeidet integreres i lederopplæring
koordinere kartleggingsarbeid av ytre miljø-påvirkning og stimulere til gode
miljøtiltak
bistå MitIøsekretariatet ved oppfølging av tiltak for miljømålene for UiB
sammenstille resultater av miljøarbeidet og rapportere til Miljøsekretariatet
være informert om universitetets miljøarbeid og ha kompetanse i miljøledelse

Denne miljørapporten er utarbeidet av Miljøsekretariatet med bidrag fra flere administrafive
enheter. Rapporteringen er regulert av «Retningslinje for registrering, måling og utvikling av
miljøindikatorer».

Miljøåret 2012
Aktiviteter:

Generelt
En revidert Tlltaksplan for det ytre miljø 2012-2015 ble utarbeidet, og denne ble
vedtatt av universitetsstyret 29 11.2012

Avfall
Miljøstasjonsprosjektet ved UiB ble videreført, og det ble etablert prøvedrift av
kildesortering i flere bygg
Pullprint-systemet ble innført ved flere enheter og har ført til ytterligere redusert
papirforbruk

Energi
Energimerking av hele universitetets bygningsmasse ble sluttført
En rekke ENØK-tiltak er gjennomført på grunnlag av energimerkingen

2



Det nye Odontologibygget ble ferdigstilt, og Armauer Hansens hus rehabilitert, begge
er ENØK-vennlige bygg med moderne løsninger
ENØK-prosjektet med Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune fortsatte
Bruk av fyringsolje som hovedenergibærer ble faset ut i flere av universitetets bygg. 3
bygg gjenstar.

Innkjøp og forbruk
Serviceavtale for datamaskiner ble økt fra 3 til 5 ar
Alle rammeavtaler for innkjøp inkluderer na miljø som et tildelingskriterium
Det er etablert et nettverk for innkjøpere og rekvirenter, med opplæring innen
miljøområdet
På Innkjøperdagen 2012 var temaet miljø- og samfunnsansvar i offentlige
anskaffelser

Transport
Antall parkeringsplasser ved UiB ble redusert med 30 % etter vedtak i
universitetsstyret (sak 20/11). Endringen bel iverksatt 1.9.2012.
Det ble opprettet flere parkeringsplasser for elbiler, slik at UiB nå har 42 elbilplasser
(37 med lading)
Det ble bygget sikker sykkelparkering ved HF-fakultetet og Nye Odontologibygget
Ved flere enheter er det tilrettelagt for sykling til jobb ved at dusj- og
garderobefasiliteter er utbedret
UiB har nå tre videokonferansesentre

Energiledelse
UiB har integrert energiledelse som
en del av drift av eiendomsmassen

*.
temperaturkorrigerte spesifikke
forbruk i kWh/m2 på 3,7 % siden •

2009, som i henhold til Tiltaksplan for . -

det ytre miljø 2009 —2011 fungerer • A I ' .

som utgangspunkt for våre fremtidige
målinger. Reduksjonen er noe lavere •

enn mål på 6 %, men noe av
årsaken er dublering av serverparker IT satt i drift i 2012. Havariet på ventilasjonsanlegget i
Realfagbygget i desember økte også energiforbruket i 2012. Uil3 har vært uten ENØK-koordinator
i 2012! og dette har hemmet aktiviteten pa omradet. Stillingen er nå besatt.

Andelen elektrisitet av universitetets totale energibruk sank med 4.0 % fra 2009. I 2012 ble det
nye Odontologibygget ferdigstilt, og Armauer Hansens hus rehabilitert, begge ENØK-vennlige
bygg med moderne løsninger for lys-, varme-, og ventilasjonsstyring. De er ogsa begge koblet pa
BKKs fiemvarrnenett. Til Armauer Hansens hus har UiB mottatt ENOVA-støtte, og rehabiliteringen
vil gi store reduksjoner i forbruk. UiB har koblet eksisterende bygg på fiernvarmenettet der dette
bygges ut. Siden 2009 har energi via fiemvarme en økning pa hele 12,7 % og har erstattet
oljefyring der dette har bfitt utfaset. Målsettingen er å fierne all bruk av fyringsolje i god tid før
2020, men fremdrift her avhenger av fiernvarmeutbyggingen. UiB har i dag 3 gjenværende
ofiefyringsanlegg, og oljeforbruket har sunket med 32,6 % siden 2009.

I kvalitetssikring av energirapportering har det vist seg å være en del feil i historiske data knyttet til
forbruk. Ny ENØK-ingeniør er ansatt fra februar 2013, og vil arbeide videre med oppfølging og
kvalitetssikring av energiledelsessystemet.

En rekke tiltak har ført til at det har • • ø

le.vært en reduksjon i det
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Avfall
Universitetet i Bergen har lenge hatt et godt avfallssystem. Eiendomsavdelingenhar
budsjettansvar for alle kostnader. Ingen av enhetene må av den grunn betale for sitt ordinære
avfall, noe som bidrar til korrekt avfallsbehandling. Antall avfallsfraksjoner i hvert bygg er avhengig
av bygningenes fasiliteter.

Det finnes ressurspersoner ved alle enheter som handterer farlig-, problem- og radioaktivt avfall.
Disse skal sørge for at avfallssystemet gjøres kjent ved sine enheter samtidig som de kan gi råd
pa korrekt behandling av avfall. Ressurspersonene samles jevnlig i fagmøter.

Det har i de senere ar vært mye
omorganisering, ombygging og
nybygging. noe som har medført en
del flytteaktivitet. Slikt medfører stor
produksjon av avfall enkelte år (se
Figur 1). Totalmengden avfall var i
2012 på et normalt niva.
Sammenlignet med 2009 har den
totale avfallsmengden blitt redusert
med 9,0 %. Restavfallsmengden
ble redusert med 16,2 %. Andelen
restavfall av den totale
avfallsmengden var 67,7 %, en
nedgang fra 73,5 % i 2009.
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Figur 1: Restavfallsrnengde pr. årsverk (kg) og målet for reduksjon i restavfallsrnengden sammenkgnet med
2009

Universttetet utreder etablering av bossug for nye bygg. Dette vil kun være for avfallsfraksjonene
papir og restavfall. Det er igangsatt et pilotprosjekt om etablering av lokale miljøstasjoner i fiere
bygg, og dette arbeidet vil fortsette i 2013. Kildesortering vil bidra til at UiB vil nå malet om en
reduksjon i restavfallsrnengden pa 2 % hvert år.

Miljeskadelige kjemikalier
Universitet i Bergen har ingen samlet kjemikalieregnskap. Det er derfor ikke muhg a beregne hvor
mye som shppes ut til luft og vann. Det er registrert 2163 miljøskadehge kjemikalier fordelt på 442
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brukersteder. Dette tallet vil øke når enhetene fullt ut integrerer Kjemikalieregisteret som et
verktøy innen risikostyring. Alle som bruker farlige kjemikalier er forpliktet til å vurdere hvorvidt
disse kan erstattes med mindre farlige kjemikaher. UiB vil fremover sette mal om reduksjon i bruk
av miljøfarlige kjemikaber.

Transport
UiB har mal om reduksjon av CO2-utslipp pa 2 % hvert ar. Nye biler til interntransport skal ha lave
CO2-utslipp. og elbiler velges der dette er hensiktsmessig UrB økte i høstsemesteret antall
daglige avganger for campusbussen fra 5 til 6. Med 30% reduksjon i antallet parkeringsplasser fra
1.9.2012, er ogsa omfanget av bruk av privatbil til universitelet redusert tilsvarende. Dette er en
betydelig reduksjon, selv om det ikke er enkelt a male effekten i form av redusert utslipp.

Et annet viktig omrade innenfor transport er antall flyreiser. UrB har begrensede muligheter a fa
oversikt over dette. Det er viktig at dagens administrative system utvikles slik at det blir mulig til å
hente ut slik statistikk. Statisfikken er derfor utelatt her, men reiser gjennom reisebyrå er tatt med
miljøregnskapet.

UiB har na tre videokonferansesentre, som drives av IT-avdelingen. Bruken er fortsatt svært
begrenset, med bare 145 videokonferanser i 2012, foretatt av kun 36 personer. Det kan med
fordel rettes sterkere fokus på mulighetene videokonferansesentrene gir.

Innkjøp
Det arbeides kontinuerlig med miljøbevisste innkjøp og integrering av miljøhensyn i alle relevante
anskaffelsesprosesser.

Elektronisk faktura
UiB har opplevd en tredobling i antall elektroniske fakturaer fra 2009 til 2012. Det vil fortsatt
være en langvarig prosess for a få en elektronisk faktura til a bli brukt for hver enkelt
leverandør. Det arbeides kontinuerlig med å få i gang elektronisk faktura fra flere
leverandører. Det arbeides ogsa med a legge til rette for utgaende elektroniske faktura i et
eget samarbeidsprosjekt for nytt blankettsystem.

Miljøsertifisering leverandører nilrammeavtater
Av leverandører med rammeavtaler er for tiden 49 av disse sertifisert med for eksempel
Miljøfyrtarn, Svanemerket, I5014001, klimasertifisering eller miljøretur. Antallet har økt med
29 % siden 2009.

Kontorrekvisita
Som tidligere er det for flere varegrupper innen dette omradet ikke utarbeidet kriteriesett for
miljømerking. Mellom 95-99 % av alt kjøp av konvolutter og kopipapir er svanemerket eller
miljøkvalifisert papir. Dette kan for eksempel være farget papir der produksjonen er foretatt
på papir som oppfyller kriteriene for svanemerking. Det stilles ogsa krav om livsløpskostnader
ved innkjøp. IT-avdelingen har ogsa økt serviceavtalen for datamaskiner fra tre til fem år.
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Figur 2. Mtall innkjøpte papirark/årsverk (ansatte og studenter). Grafen viser forbruk mot mal om en årlig
reduksjon i 2 %
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Figur 3: Mdel papirark som skrives ut gjennom Pullprint-systemet i forhold til den totale mengden innkjøpt
kontorpapir.

Alle skfivere som kjøpes skal kunne kobles på Pullprint. Det har vært en stor økning i
kopi/utskrifter via Pullprint-systernet, og andelen papirark som går igjennom Pullprint er nå 93,5 %
av den totale mengden papirark som kjøpes inn. Arsaken er at IT-avdelingen har innført systemet
flere steder og fått flere til å avvikle direkte køer til skriverne, men også muligens et mindre
papirbehov på grunn av endrede arbeidsmetoder (større og mer lesbare skjermer, samt portable
bærbare datamaskiner gir mindre behov for utskrifter).

Tiltakene har gitt en tydelig nedgang i det totale papirforbruket, på hele 33,2 % fra 2009 til 2012

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 med tanke på miljøspørsmål.

Kartlegging av egen miljøpåvirkning og lokale filtaksplaner
I alle styringssystem skal det utføres en kartlegging forut for utarbeidelse av tiltaksplaner. Alle
enheter ved UiB selvrapporterer sine HMS-aktiviteter årlig, og enhetene må oppgi om de har
kartlagt sin miljøpåvirkning. Resultatene fra den årlige HMS-rapporteringen viste i 2009 at 68 % av
UiBs enheter enten ikke har kartlagt sin miljøpåvirkning eller ma bh bedre på dette. Det er, på
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bakgrunn av dette, god grunn til a anta at mange av disse heller ikke har laget en tiltaksplan for a
redusere sine miljøbelastninger. Dette er en konsekvens av at integrering av miljøledelse i
styringssystemet innen HMS fortsatt ikke er gjort Systemet med kartlegging av egen
rniljøpåvirkning vil bli gjennomgatt i 2013.

Opplæring/ seminar
Dette arbeidet har vært hemmet av at miljøkoordinator sluttet i 2011, og vil bli vektlagt i 2013.

Klimaregnskap
Klimagassregnskapet (KGR) 2012 for Universitetet i Bergen beskriver organisasjonens
påvirkning på miljøet form av mengde drivhusgasser produsert både direkte og indirekte.
Klimagassutslippet er malt i tonn CO2-ekvivalenter Det a kartlegge sitt fotavtrykk er pa
samme mate som en livssyklusanalyse et godt verktøy for å tallfeste egen miljøpavirkning og
igangsette tiltak der de gir størst effekt Denne og kommende KGR vil derfor være et
nødvendig verktøy i klimaledelsen.

Regnskapet er basert pa den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative
(GHG-protokollen), som er den viktigste standarden for måling av drivhusgasser i regi av
World Resources Institute og World Business Council for Sustainable Development. GHG-
protokollen består av to regnskapsstandarder som forklarer hvordan man kan tallfeste og
rapportere klimagassutslipp, og var i 2006 grunnlag for ISO 14064-I.

GHG-protokollen baserer sin klimarapportering på tre kategorier, kalt «scopes», av utslipp og
mellom direkte og indirekte utslipp.

Scope 1 —Direkte utslipp
Beskriver utslipp organisasjonen selv er ansvarlig for. Denne kategorien inneholder
blant annet utslipp fra egne kjøretøy, forbrenning av olje og gass.

Scope 2 —Utslipp knyttet til anskaffelse av energi
Denne kategorien inkluderer innkjøp av fjernvarme og elektrisitet Utslippene som
beregnes inkluderer produksjonen av energien.

Scope 3 —Indirekte utslipp
Omfatter andre indirekte klimagassutslipp. Utslippene er et resultat av våre aktiviteter,
men slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av oss. Denne kategorien inkluderer
innkjøp av varer og tjenester, samt organisasjonens behov for transport med
transportmidler som ikke eies eller driftes av UiB.

Rapportering etter Scope 1 og 2 er obligatoriske, mens Scope 3 er valgfritt etter GHG-
protokollen).

Klimaregnskap - Resultater og diskusjon
For at våre miljøprestasjoner kan beskrives på en god og sikker mate er det nødvendig at
kvaliteten pa miljøindikatorene av vare miljøaspekter er palitelig og at de fanger opp
vesentlige deler. Det har vært en utfordring å innhente statistikk pa mange av våre
miljøindikatorer av noen grunner som her kan nevnes:

Det gjøres innkjøp av vesentlig volum utenom rammeavtalene. Det er derfor ikke mulig å
innhente statisfikk fra store deler av våre innkjøp av varer og tjenester
Det er ikke mulig å innhente stafistikk fra våre administrative verktøy

Dette KGR beskriver derfor kun scope 1 og 2. Scope 3 er for utdanningssektoren i Norge av
Klimakost (Misa) beregnet til å ligge på 88 % av det totale utslipp av klimagasser. Det bør
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arbeides med å tilrettelegge dagens administrative systemer for bedre å kunne beskrive den
reelle situasjonen, samt øke lojaliteten til dagens rammeavtaler.

2012
• Srope 1 • Scope2

6 %

Figur 4. Utslipp av khmagasser fra UiB i 2012 med en prosentvis fordeling av Scope 1 og 2 malt i tonn
CO2-ekvivalenter

Scope 1 er underestimert siden vi ikke har forbrukstall på bruk av forskningsfartøy eller
insfituttbiler. Det er kun Eiendomsavdelingens biler som er inkludert i denne KGR Det er
derfor grunn til å tro at Scope 1 er vesentlig storre. Scope 2 er også underestimert i og med
at den ikke inkluderer leide bygg.

UiB hadde en reduksjon i CO2-utslipp fra Scope 1 på 16,2 % fra 2009 til 2012. Dette skyldes
hovedsakelig nedtrappingen i bruken av fyringsolje. Utslippene fra Scope 2 gikk ned med 4,8
% siden 2009. Det var en reduksjon i CO2-utslippet for Scope 1+2 med 5,5 % i 2012,
sammenlignet med 2009, som er nær den ønskede reduksjonen på 6%.

Oversikt over Scope 1 og 2 i CO2 -ekvivalenter (tonn). Endringer fra 2009 til 2012 er oppgitt i %.
Konverteringsfaktorer er innhentet fra BKK Fjernvarme og Khf.




2009
(tonn CO2-

ekvivalenter)

2012
(tonn CO2-

ekvivalenter)

Endring siden
2009
(%)

Scope 1 871 730 -16,2
Drivstoff (diesel) 25 26 2,0
Drivstoff (bensin) 7 7 2,0
Fyringsolje 839 696 -17,0

Scope 2 14 708 13 999 -4,8
Elektrisitet 13 714 12 901 -5,9
Fjernvarme 994 1 099 10,5

Sum scope 1 og




- 5 5

2 15 580 16 305




Klimaregnskap - Konklusjon
Dette førstegenerasjons KGR må videreutvikles for å bli et viktig verktøy i miljøledelsen og i
arbeidet med universitetets samfunnsansvar. Metodikk og opplegg for disse målingene skal
forbedres. Det er stort behov for a gjennomgå historiske data og kvaliteten på disse. Flere
virksomheter som har utarbeidet et slikt regnskap, bruker dette aktivt ikke bare for å redusere
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sine fotavtrykk, men også som et bevisst ansikt utad. Flere statlige eide selskap har i dag
kvoteplikt og dermed plikt til utarbeide KGR. KGR vH i tiden fremover høyst sannsynligvis
bli en del av den obligatoriske rapporteringen. Universitetet må av den grunn fremover
tilrettelegge for at det blir mulig a hente ut forbruksdata til Scope 3.

Svakheten ved å basere seg på reduksjon av CO2-utslipp fra kun transportsektoren er at UiB
kun har data for Eiendomsavdelingens biler (Scope 1), men ikke for instrtuttbiler eller fartøy
(Scope 1). Flyreiser inngår i Scope 3, som UiB har valgt å utelate, men også dette utslippet
er underestimert på grunn av reiser bestilt direkte fra flyselskapene. UiB bør forsøke å senke
CO2-utslippene med 20% for hele organisasjonen, ikke bare transportsektoren, som i dag.
Dette vil være mer med i tråd med myndighetenes planer for klimanøytral stat i 2030.

AvsIutning
UiB har med Tiltaksplan for det ytre miljø 2009 —2011 fullført sitt første miljøprogram. I
tiltaksplanen ble det satt konkrete mål for våre miljøprestasjoner. Oppfølgingen av programmet
har ført til at UiB har fatt gode systemer på plass i arbeidet med å redusere sin negative
miljøpåvirkning. Den reviderte Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 —2015 bygger videre på tiltakene
fra den forrige, men omfatter ogsa at hele UH3skal miljøsertifiseres innen utgangen av 2015.

Resultater for 2012 :

Avfall: Restavfallsmengden per person har blitt redusert med 17,6 % siden 2009 (målet
for 2012 var 6 %), men restavfallsmengden varierer mye fra år til år.
Energi: Det temperaturkorrigerte spesifikke energiforbruket sank med 3,7 % fra år
2009 (mal: 6%).
Innkjøp og forbruk: I 2012 ble det brud 1163 ark pr. årsverk, studenter inkludert, en
reduksjon på 34,3 % sammenlignet med forbruket i 2009 (mål: 6%).
Transport: Reduksjonen i utslipp av CO2-ekvivalenter for Scope 1+2 i
klimaregnskapet var på 5,5 % (mål: 6%)

Anbefalinger for 2013:
Energiforbruk —UiB bør prioritere arbeidet med å senke sitt energiforbruk (se sak
35f/12)
Miljøsertifisering —I henhold til Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 —2015 skal ett
fakultet og en administrativ enhet miljøsertifiseres i 2013
Klimaregnskap —Det er behov for å videreutvikle og kvalitetssikre klimaregnskapet
for å få en oversikt over universitetets samlede klimafotavtrykk.
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