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UPPFÖLJNING AV KRISTINEBERGS MILJÖAKTIVITETSLISTA 2019 
FOLLOW-UP ON THE 2019 ACTIVITIES LIST   
 
Nedan listas de förslag till miljöaktiviteter som vi antog under 2019. Förslagen beskrivs i sin ursprungliga form (vad som behöver göras, och i de flesta fall, av 
vem). I kolumnen ”Utfall” beskrivs hur vi har lyckats med aktiviteten och vilka eventuella framtida åtgärder vi planerar. En ny aktivitetslista för 2020 skall tas 
fram under kommande veckor och nya förslag (och/eller engagemang i befintliga/kvarvarande) mottages gärna från alla (medarbetare och studenter). 
Miljösamordningsgruppen förbehåller sig rätten att prioritera och välja vilka projekt som skall drivas. 

Activities within the environmental/sustainable development area, which was selected to be addressed during 2019 are presented below. The “Outcome” 
column describes the result and what the remains to be done in the future. Please feel free to come with new suggestions for the 2020 activities list. The 
environmental coordination group will decide what to prioritize. 
 

Kategori 
Category 

Aktivitet 
Activity 

Ansvariga 
Responsible 

Utfall 
Outcome 

Inköp och 
Upphandling 
Purchasing  

Vad har vi för möjligheter att installera vattentappstation i mässen (med filter, 
kylning och karbonering), för att kunna ta bort flaskvatten?  
Stop buying bottled water for the restaurant. Installing a water-station with 
filtered cooled and carbonated water. 

Patrik och Peter  Avklarat. Peter och 
Patrik har beställt en 
vattenautomat som 
kommer installeras 
under den närmaste 
tiden. 
Done. 

Finns det några miljöbättre alternativ till plastsmöret i mässen? 
Are there more sustainable options to replace the plastic butter packages in the 
restaurant? 

Patrik och Peter Oavklarat, Peter och 
Patrik jobbar vidare 
med detta och punkten 
flyttar med till nästa 
års aktivitetslista. 
Not solved. The activity 
will be dealt with 
during 2020. 
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Energi och Byggnader 
Energy and Buildings 

 

Peter har initierat ett projekt med RISE för att projektera en miljöbättre 
ersättare för Oscar von Sydow. En båt i 18-metersklassen, eventuellt med 
alternativ framdrivning i form av el eller någon sorts kombinationshybrid. Båten 
skall vara operationell men det skall finnas utrymme för att testa nya tekniker 
även i verkligheten (testbädd). 
A project for a new boat (to replace Oscar von Sydow) is initiated by Peter. The 
plan is to have electric propulsion or some sort of hybrid technique. 

Peter Detta är ett 
långtidsprojekt som 
fortlöper enligt plan. 
Frågan om 
framdrivningsalternativ 
kommer utredas under 
projektets gång. 
Ongoing long-term 
project, proceeding 
according to plan. 

Benny föreslår ett projekt i samarbete mellan GU och Akademiska Hus där vi 
kan undersöka möjligheten att sätta solpaneler på kulturhuset. Antingen sätts 
celler upp som en ren miljöåtgärd eller så skapar man en ”testsite” för den här 
sortens teknik, där Akademiska hus eller andra aktörer kan testa sina 
produkter.  
Benny suggests a joint project between Kristineberg and Akademiska Hus, 
where solar electric panels could be installed on the culture house. Either as a 
direct clean energy source or as a test-site where this type of technique can be 
evaluated. 

Benny och Anne Inga åtgärder vidtagna. 
En campusplan för 
Kristineberg skall tas 
fram, Anne sitter med 
här och kommer att 
verka för att denna 
sorts projekt vävs in 
här. 
No measures taken. 
The question will be 
addressed when 
making a Campus-plan 
for Kristineberg. Anne 
is taking part in this 
process. 

Resor och Transporter 
Travel and Transport 

 

Stationens bilar, hur används de och vad har vi för behov? Som det är nu så har 
dieselbilen gått många onödiga småturer medan elbilen är underutnyttjad.  
Utilization of the station cars. What are the needs and how could we optimize 
the fleet? 

Lars, Magnus och 
Peter 

På gång. En 
sammanställning över 
utnyttjandet finns och 
den skall användas 
som beslutsunderlag 
inom den närmaste 
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tiden. 
Ongoing. A decision on 
what to with the 
station cars will be 
taken shortly. 

Tanka på ön/alkylatbensin till båtarna. 
Buy fuel locally and use alkylate petrol for the outboard engines. 

Peter Inget gjort under året. 
Aktiviteten flyttar med 
till 2020 och utökas till 
att undersöka 
möjligheten att gå över 
till EcoPar till 
dieselbåtarna. Ursula 
och Martin H jobbar 
med alkylatfrågan och 
Christian tar sig an 
frågan om EcoPar. 
No measures taken. 
The activity will be 
dealt with during 2020 
and we will also 
investigate the 
possibility to substitute 
diesel with EcoPar in 
the research vessels. 

Elutombordare till småbåtar. Ta fram fakta och kostnadsförslag för infrastruktur 
(ombyggnad av elnät, laddare etc) och motorer. Ta fram ett helt koncept för att 
elektrifiera en, två eller flera småbåtar. Underlaget kan sedan ligga till grund vid 
en ansökan om medel. 
Electric outboard engines for the small boats. Investigate the costs and 
possibilities for electrifying the small boats. Creating a complete scheme for a 
future application for funds. 

Vakant Inget gjort under året. 
Aktiviteten flyttar med 
till 2020 och Bengt åtar 
sig att utreda om 
småbåtarna används i 
tillräcklig utsträckning 
för att motivera 
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elektrifiering, eller om 
det är en större 
miljövinst att behålla 
befintliga motorer och 
köra på alkylat. 
No measures taken. 
The activity will be 
dealt with during 2020. 
Bengt will investigate 
the footprint from the 
small boats to find out 
what measures are 
eligible from a life cycle 
perspective.  

Kristineberg är med på ”Cykelutmaningen” (jobbpendla med cykel och tävla 
med andra på GU). 
Kristineberg is to be part of the GU competition where employees commute to 
work with bicycles. 

Marie Inget gjort. 
No measures taken. 

Återanvändning och 
Avfall 

Recycling and Waste 

Arrangera klädbytardagar på Kristineberg. 
Arrange clothing swap events at Kristineberg.  

Therese Genomfört! Elisabet 
med flera genomförde 
ett klädbytarevent som 
på det hela taget var 
en veritabel succé. 
Arrangörerna avser att 
genomföra en liknande 
tillställning under 
2020. 
Done! Success! There 
will probably be a 
similar event during 
2020. 
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Peter överväger att ge bort bunkrat labförbrukningsmaterial till det allmänna 
(labshopen). Detta för att minska inköp och öka återanvändningen. Övriga 
medarbetare uppmuntras att se över sina förråd och göra likadant. 
Donate lab consumables that you don’t use to the Kristineberg lab shop. It will 
free space in your lab and reduce the overall consumption. 

Kontakta Lars om 
du vill skänka 
material. 

Inget gjort. En 
campusplan för 
Kristineberg skall tas 
fram och förrådsfrågan 
kommer att diskuteras 
där. 
No measures taken. 
The question will be 
addressed when 
making a Campus-plan 
for Kristineberg. 

Pappmuggarna till kaffemaskinen i vestibulen ersätts med donerade 
porslinskoppar och en diskmaskin installeras.  
Single-use coffee cups in the lobby are replaced with donated porcelain ones, 
and a dishwasher is installed.  

Petra och 
Therese 

Genomfört! Benny har 
installerat en 
diskmaskin och Petra 
har arrangerat 
området och sköter 
om maskinerna. Succé. 
Done! Success! 

Vad kan vi göra för att få sortering av kompostfraktion i mässen att fungera? Ny 
utrustning, prata med eller besöka andra kök med liknande hantering? 
How can we arrange the recycling system in the restaurant to get the 
biodegradable fraction to work properly?   

Patrik och Peter  Inget gjort. Aktiviteten 
flyttar med till 2020. 
No measures taken. 
The activity will be 
dealt with during 2020. 

Strandstädardag organiseras i år igen, det blir tillsammans med Nyköpings 
gymnasium och kommer att infalla veckan efter påsk. 
Beach-cleaning event 2019 will be a joint event with Nyköpings gymnasium 
school and it will take place the week after Easter holidays.    

Karin Genomfört! Förvisso 
utan Nyköpings 
gymnasium men ändå 
succé. 
Done! Success! 

Miljörisker och 
Kemiska ämnen 

Miljöaspekterna kring stationens flotta ska genomlysas i form av ett 
examensarbete. Förslaget till exjobb ligger publicerat på miljöbrons hemsida. 

Peter Inget napp… Behovet 
kvarstår så annonsen 
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Environmental risks 
and Chemical 

substances 

A call for student projects, concerning the environmental impact from the 
station’s fleet is published on Miljöbron.  

får ligga kvar och Anne 
pitchar uppdraget för 
Gullmarsgymnasiets 
spetsutbildning och vi 
hoppas på intresse där. 
No interested students. 
The ad will stay 
published and the 
project will be 
presented for other 
students as well. 

Genomförda 
aktiviteter (ej tidigare 

kommunicerade) 
Accomplished  
(but not previously 

announced) 

Peter och Ursula har skaffat fram parkeringspresenningar till Röd och Svart. 
Dessa eliminerar behovet av giftig bottenfärg. Ursula kommer arbeta vidare 
med detta under 2020 för att utvärdera om det går att tillämpa på fler av 
stationens båtar.  
Peter and Ursula have purchased tarps for the Red and Black boats. This 
eliminates the need for toxic anti-fouling paint on the boats. Ursula will 
evaluate the outcome to see if it is possible to apply this technique for the other 
small boats at Kristineberg during 2020. 

Ursula  

 

 

 

 


