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En fremragende grønn eiendomsvirksomhet

Bygninger står for en tredel av alle klimagass
utslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Der
for er effektiv arealbruk viktig i Universitetet i Oslos
arbeid med miljø og bærekraft. Når vi snakker om
bærekraftige bygninger i denne strategien, handler
det om energibruk, materialbruk, avfalls
håndtering, transport og forurensing.

viktigheten av en bærekraftig eiendomsvirksom
het: «UiO vil ta et ansvar for å møte miljø- og klima
utfordringene gjennom forskning og utdanninger
med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjen
nom den økte og samlede innsats på miljøområdet
skal UiO etablere seg som et grønt universitet.»
I Strategi 2020 understrekes det også at Universi
tetet i Oslo skal være et miljøvennlig universitet
i drift og eiendomsforvaltning. Derfor har Eien
domsavdelingen fått et særskilt ansvar for miljø- og
klimastrategien. Som ledd i arbeidet med å imple
mentere den, vil vi legge særlig vekt på å videre
utvikle en ledelse, organisasjon og kultur som
fremmer klima og miljø og gir grønne resultater,
bygge fremragende grønn kompetanse og etablere
systemer som bistår og synliggjør miljøarbeidet.

«Visjonen er at UiOs eiendomsutvikling og forvalt
ning skal være klimanøytral», står det i Rom for et
fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer
(20151). Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendoms
virksomhet er en oppfølging av Masterplan og skal
være universitetets verktøy i miljø- og klima
arbeidet innenfor eiendomsvirksomheten. I denne
strategien er klimanøytral eiendomsvirksomhet
ikke lenger en visjon, men et mål for 2040.

Arbeidet med å utvikle miljø- og klimastrategien har
involvert både studenter og ansatte. UiOs ledelse
har vært engasjert i arbeidet frem til den ble vedatt
i styret 20. juni 2017. Eiendomssektorens veikart
mot 20502 har vært en viktig inspirasjonskilde, og
Grønn Byggallianse har vært benyttet til kvalitets
sikring av strategiens mål og tiltak. Som et inter
nasjonalt toppuniversitet skal UiO være en
foregangsinstitusjon. Med Miljø- og klimastrategi
for UiOs eiendomsvirksomhet, slutter Eiendoms
avdelingen seg til de 10 strakstiltakene for bygg
eiere i veikartet.

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet er realistisk og realiserbar. Å arbeide for en
bærekraftig eiendomsvirksomhet er ikke nytt for
oss. Allerede i dag legger Eiendomsavdelingen
BREEAM til grunn for miljøsatsingen i nybygg og
rehabiliteringer.
Eiendomsavdelingen oppgave er å drifte univer
sitetets bygningsmasse slik at den støtter UiOs
kjerneaktiviteter: Forskning, utdanning, formidling
og innovasjon. I UiOs Strategi 20203 understrekes

John Skogen
eiendomsdirektør

1
2
3

https://www.uio.no/om/strategi/dokumenter/uio-masterplan-2015.pdf
http://www.norskeiendom.org/portfolio-items/eiendomssektorens-veikart-mot-2050/
https://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf
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Strategiens
oppbygging
Miljø- og klimastrategien for UiOs eiendoms
virksomhet er handlingsrettet, setter mål og
identifiserer tiltak. Ni områder skal gi gevinster
for miljø og klima:

samt bygge kapasitet og innlemme miljø og
klimahensyn i ordinære planer. Strakstiltakene
skal være gjennomført senest innen 1.12.2018.
De øvrige tiltakene skal realiseres innen
31.12.2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klimagassreduksjon
Redusert og fornybar energibruk
Miljøvennlig transport
Avfallsreduksjon og økt sortering
Miljøriktig material- og ressursbruk
Innkjøp som miljø- og klimadriver
i eiendomsvirksomheten
7. Effektiv arealforvaltning for økt
miljøeffekt og trivelig arbeidsmiljø
8. Miljøeffektiv bygningsmasse
9. Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

Tre områder med organisatoriske tiltak er
også beskrevet. Dette er tiltak som skal gjøre
Eiendomsavdelingen i stand til å nå målene.
En ledelse, organisasjon og kultur som
fremmer klima og miljø og gir grønne
resultater
Fremragende grønn kompetanse
Systemer som bistår og synliggjør
miljøarbeidet

Alle områdene har sitt eget oppslag i strategi
dokumentet og inneholder mål for 2020 og 2040.
Hvert mål har ett eller flere tiltak. Flere av til
takene kan iverksettes allerede nå. Dette er
strakstiltak som er avgjørende for å nå videre
mål. Strakstiltakene handler om å gjennomføre
konkrete tiltak, etterspørre miljøeffektivitet ved
anskaffelser, samarbeide om miljø og klima

De organisatoriske tiltakene er også
beskrevet med mål og tiltak.
Ulike områder må løses av ulike aktører.
Strategien er et byggverk som sikrer helhet
og sammenheng, og som skal bidra til å føre
UIOs eiendomsvirksomhet fram mot visjonen
fremragende grønt.

6

Visjon
UiOs eiendomsvirksomhet:

Fremragende grønn
Mål og tiltak

Klimagassreduksjon

Redusert og fornybar energibruk

Miljøvennlig transport

Avfallsreduksjon
og økt sortering

Miljøriktig materialog ressursbruk

Innkjøp som miljø- og klimadriver
i eiendomsvirksomheten

Effektiv arealforvaltning
for økt miljøeffekt og
trivelig arbeidsmiljø

Miljøeffektiv
bygningsmasse

Miljøeffektive
og miljøskapende
utearealer

Organisatoriske tiltak

En ledelse, organisasjon
og kultur som fremmer klima og
miljø og gir grønne resultater

Fremragende
grønn kompetanse
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Systemer som bistår og
synliggjør miljøarbeidet

Visjon
UiOs eiendomsvirksomhet:

Fremragende
grønn

Mål 2040
Klimanøytral eiendoms
virksomhet i 2040
Redusere UiOs energibruk
pr m2 med 40 prosent
All transport knyttet til UiOs
eiendomsvirksomhet skal
være utslippsfri

Redusere avfallsmengden
med 50 prosent. Materialgjenvinningsgrad på
80 prosent
Velge giftfrie bygningsprodukter
og materialer med dokumentert
lavt klimaavtrykk
Bruke innkjøpsmakten for
å skape miljøgevinst og
klimagassreduksjon

UiOs arealer skal forvaltes
til beste for miljø, studenter
og ansatte
Bygge, oppgradere og drifte
bygningsmassen miljøeffektivt
UiOs utearealer skal fremme
miljø og biologisk mangfold
og skape trivsel og naturglede

Organisatoriske tiltak

En ledelse, organisasjon og kultur
som fremmer klima og miljø og gir
grønne resultater

Fremragende
grønn kompetanse

8

Systemer som bistår og
synliggjør miljøarbeidet

Kom i gang
på 1-2-3
1
Sett deg inn i målene. Strategien inneholder tiltak som
skal gjennomføres av Eiendomsavdelingen. I årene som
kommer skal du bruke den som et verktøy i arbeidet ditt.

2
Identifiser områder, mål og tiltak som berører ditt ansvarsområde
og fagfelt. Start med strakstiltakene. Snakk med nærmeste leder
og kollegaer og samarbeid med andre der det er nødvendig.
Sørg for at konsulenter som utfører arbeid for UiO, gjør dette
i tråd med strategien.

3
Innarbeid mål og tiltak i øvrige planer og budsjetter.
Bygg din egen kompetanse. Systematiser erfaringer.
Og husk å feire underveis!

9

Klimagassreduksjon
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Klimagassreduksjon

For å bidra til å redusere den globale oppvarmingen og nå målet om
klimanøytralitet, kreves det innsats fra hele eiendomsvirksomheten.
Vi skal gjennomføre og investere i utslippsreduserende tiltak og
bruke innkjøpsmakten for å fremme og bruke løsninger med
lavere klimagasspåvirkning.

Mål 2040
Klimanøytral eiendomsvirksomhet i 2040
Mål 2020
Klimagassregnskap brukes
som beslutningsstøtte i
Eiendomsavdelingens
prosjekter

Reduserte utslipp
ved gjennomføring
av byggeprosjekter

Dokumenterte klimagassreduksjoner i hele
eiendomsvirksomheten

Tiltak
Strakstiltak:
Gjennomføre opplæring i bruk
av klimagassregnskap.no

Strakstiltak:

Strakstiltak:

Etterspørre fossilfrie
byggeplasser i større
byggeprosjekter

Klimagassregnskap som
pilotprosjekt på et større
rehabiliteringsprosjekt

Innen 2020:
Utarbeide vurderingskriterier
for klimagass ved ulike deler
av eiendomsvirksomheten

Innen 2020:

Innen 2020:

Klimabudsjett og klima-		
gassregnskap følges opp
gjennom prosjektplan og
prosjektrapportering

Innføre IT-basert verktøy for
miljø og klimaoppfølging
Etablere klimagassbudsjett
for eiendomsvirksomheten
Innarbeide klimagassrapportering i UiOs
årsrapporter
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Redusert
og fornybar
energibruk
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Redusert og fornybar energibruk

Energiforbruk medfører både et betydelig ressursforbruk, gir
direkte eller indirekte klimagassutslipp og har store økonomiske
kostnader. Gevinstene ved å redusere energiforbruket vil komme på
alle disse områder. UiOs energiforbruk kan deles i bygningsrelatert
forbruk og forbruk knyttet til brukerstyrt virksomhet.
I denne strategien tar vi for oss det bygningsrelaterte
energiforbruket.

Mål 2040
Redusere UiOs bygningsrelaterte energibruk
pr m2 med 40 prosent innen 2040
Mål 2020
Redusere energiforbruk
2020: 15 prosent reduksjon
2027: 25 prosent reduksjon
2040: 40 prosent reduksjon

Gjennomføre energi
effektiviseringstiltak
sammen med brukerne

Videreutvikle energiledelse
i henhold til ISO 50001

Tiltak
Strakstiltak:
Etablere basisår
Utarbeide ENØK-plan for 2020
Utarbeide sjekkliste for 		
foretrukne lavenergiløsninger
Innen 2020:

Strakstiltak:

Innen 2020:

Etterspørre energieffektive
løsninger ved anskaffelser
i større byggeprosjekter

Etablere oppfølging av 		
energiovervåkningssystemet
i driften av alle bygninger
Utarbeide årlig energirapport
med resultat og tiltak

Innen 2027:
Energiforbruk inngår som
en insentiv i interhusleien

Utarbeide helhetlig analyse,
tiltaks- og finansieringsplan
for energireduksjon
Plan for lokal energiproduksjon
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Miljøvennlig
transport
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Miljøvennlig transport

Transport har betydelige miljø- og klimakonsekvenser.
UiO er med sine tre campuser, 28 000 studenter og 7 000 ansatte,
avhengig av mange transportløsninger – både for mennesker
og leveranser.

Mål 2040
All transport knyttet til UiOs eiendomsvirksomhet
skal være utslippsfri
Mål 2020
Eiendomsvirksomhetens
transport skal være fossilfri
i 2020

Jobbe for at flere skal gå eller
sykle til jobben – eller reise
kollektivt

Tilrettelegge for ansattes
og studenters utslippsfrie
kjøretøy

Tiltak
Strakstiltak:
Etterspørre utslippsfri
transport av person, varer
og tjenester ved EAs
anskaffelser
Innen 2020:

Innen 2020:

Innen 2020:

Utarbeide en mobilitetsplan
Samarbeide med Ruter om
å videreutvikle og forbedre
kollektivtilbudet
Tilby gode sykkelfasiliteter

Kun benytte utslippsfrie
kjøretøy til egen transport
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Etablere en moderne
infrastruktur for parkering
og lading

Avfallsreduksjon
og økt sortering
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Avfallsreduksjon og økt sortering

Avfall og forbruk står for en betydelig del av universitetets
miljøpåvirkning. Avfall på avveie er ressurssløsing. Noen avfalls
typer kan også medføre forurensning og helsefare dersom de ikke
håndteres forsvarlig. God avfallshåndtering hindrer dette.
Universitetet i Oslo har allerede innført utvidet
kildesorteringsordning og god avfallslogistikk.

Mål 2040
Redusere avfallsmengden med 50 prosent1.
Kildesortering med en materialgjenvinningsgrad på 80 prosent
Mål 2020
UiO samlet:
85 prosent sorteringsgrad
Byggeprosjekter: 92 prosent sorteringsgrad

Legge til rette for gjenbruk på campus

Tiltak
Strakstiltak:

Strakstiltak:

Etterspørre sorteringsgrad
på 90 prosent i byggeprosjekter

Synliggjøre god gjenbrukspraksis i prosjekter
Innen 2020:

Innen 2020:

Etablere en felles IT-løsning for utveksling og
gjenbruk av fungerende utstyr og materiell

Etablere samlet rapporteringsløsning
for alt avfall ved UiO

Vurdere kostnader og nytte av gjenbruk

Redusere emballasje, brekkasje
og svinn på byggeplass

1

(kg) (basisår: 2016)
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Miljøriktig materialog ressursbruk
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Miljøriktig material- og ressursbruk

Bruk av materialer ved prosjekter knyttet til vedlikehold,
rehabilitering og nybygg står for en stor del av miljøbelastningen
til eiendomsvirksomheten. Miljø-, helse- og klimapåvirkningen
vil variere svært mye etter hvilke materialvalg som tas.

Mål 2040
Velge giftfrie bygningsprodukter og materialer
med dokumentert lavt klimafotavtrykk
Mål 2020
Velge materialer med dokumentert
lavt klimafotavtrykk

Velge miljøriktige materialer uten
helsefare ved nybygg og rehabilitering

Tiltak
Innen 2020:

Strakstiltak:

Gjennomføre pilotprosjekter
for klimavennlige materialer

Etterspørre miljødokumentasjon som EPD
og Svanemerke ved kjøp av materialer
og produkter
Legge prinsippene til materialbruk
i BREEAM til grunn for prosjektering
Innen 2020:
Dokumentere miljø- og klimaeffekt
av materialvalg
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Innkjøp som miljøog klimadriver i
eiendomsvirksomheten

20

Innkjøp som miljø- og klimadriver
i eiendomsvirksomheten

UiOs eiendomsvirksomhet står for rundt halvparten av UiOs
samlede kjøp av varer, produkter og tjenester. Vi stiller krav til
produkter, leveranser og leverandører. Slik blir det mindre risiko
for at leverandørene velger gårsdagens miljøskadelige løsninger,
og miljø- og klimabelastningen reduseres.

Mål 2040
Bruke innkjøpsmakten for å skape miljøgevinst
og klimagassreduksjon
Mål 2020
Stille miljøkrav i alle anskaffelser

Stille klare miljøkrav gjennom
hele leveransekjeden

Tiltak
Strakstiltak:

Strakstiltak:

Innarbeide standardkrav

Framskaffe oversikt over
bruk av underleverandører

Vurdere og innarbeide BREEAM NOR-kravene
for anskaffelser knyttet til byggeprosjekter

Innen 2020:
Utforme oversikt over aktuelle miljøkrav

Innen 2020:
Dokumentere miljøeffekt av innkjøpskravene

Innarbeide krav som sørger for at
80 prosent av alle leverandører
er miljøsertifisert
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Effektiv arealforvaltning for økt
miljøeffekt og trivelig
arbeidsmiljø
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Effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt
og trivelig arbeidsmiljø

UiO har over hundre bygninger på til sammen 472 000 eide
og 110 000 leide kvadratmeter. Arealbruken er en av de største
påvirkningsfaktorene for klimaavtrykket vårt. Ved å fokusere på
arealeffektiv bruk, sikrer vi at nytten øker og at miljøbelastningen
minsker. Samtidig er gode arealer utslagsgivende
for trivsel og helse.

Mål 2040
UiOs arealer skal forvaltes til beste for miljø,
studenter og ansatte
Mål 2020
Øke arealeffektiviteten
med fem prosent

Innleide areal skal bidra positiv
til UiOs samlede miljøeffektivitet

Tiltak
Strakstiltak:

Strakstiltak:

Analysere arealbruk

Etterspørre miljøsertifisering
ved innleie av areal

Gjennomføre rydding av
eksisterende lagerarealer

Etterspørre grønne bilag og stille
miljøkrav ved nye kontrakter

Innen 2020:
Innen 2020:

Etablere systemer og ordninger som sikrer
bedre utnyttelse av ulike arealer

Bygningens miljøstandard skal være
et kriterium ved valg av leieobjekt

23

Miljøeffektiv
bygningsmasse
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Miljøeffektiv bygningsmasse

Drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen påvirker klima
og miljø. God bygningsdrift er bra for miljøet. God dialog med
brukerne i planlegging av bruken av bygningene, kan gi ytterligere
miljøgevinst. Begrepet miljøeffektiv handler om at man får høy
nytteverdi, mens miljøbelastningen er lav.

Mål 2040
Bygge, oppgradere og drifte
bygningsmassen miljøeffektivt
Mål 2020
Videreutvikle helhetlig
miljøledelse i eiendomsvirksomheten

Nye bygninger
skal minst oppfylle
BREEAM Excellent

Bruke BREEAM
som utgangspunkt
for miljømål ved
rehabilitering av bygg

God drift = grønn drift

Tiltak
Strakstiltak:
Beslutte miljøledelseordning, for eksempel
BREEAM-in-Use

Strakstiltak:

Strakstiltak:

Oppsummere UiOs
erfaringer med
nybygg og BREEAM
NOR

Erfaringsdeling:
hva gir en vellykket
BREEAM-prosess

Innen 2020:
Etablere rutiner
for å skifte ut
komponenter hvis
det gir miljøgevinst

Strakstiltak:
Synliggjøre sammen
heng mellom god og
effektiv drift og miljøog klimagevinster

Innen 2020:
Innen 2020:

Videreutvikle
Eiendomsavdelingens
prosjekthåndbok
ved å inkludere
BREEAM-kriterier
for standard prosjekt
gjennomføring

Strømlinjeforme
BREEAM-prosessen
Benchmarke
miljøprestasjon
i grønne bygg
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Innen 2020:
Gjennomføre
pilotprosjekt for
kvalitetsmessig god
og miljøeffektiv drift

Miljøeffektive
og miljøskapende
utearealer

26

Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

UiOs utearealer er en kilde til glede og rekreasjon
for studenter. De er viktige lunger i Oslo by. I bybebyggelse
kreves det god tilrettelegging for at dyre- og plantelivet kan
få gode forhold. Vi skal legge til rette for robuste økosystemer
basert på biologisk mangfold og selvregulering.

Mål 2040

UiOs utearealer skal fremme miljø og biologisk
mangfold og skape trivsel og naturglede
Mål 2020
Miljøeffektiv bruk av
vegg og takflate med
aktive tak som en del
av uteområdene

Nye og rehabiliterte
parkarealer skal
oppfylle UiOs
miljømål

Grønn drift av
uteanleggene og
kretsløpsbasert
parkdrift

UiOs utearealer
har et biomangfold
som bidrar til Oslos
naturmangfold

Tiltak
Innen 2020:
Etablere en plan
for aktive tak
Gjennomføre et
pilotprosjekt med
aktive tak og naturlig
klimaregulering av
bygningene

Innen 2020:

Strakstiltak:

Klimagassregnskap
for gatevarme og
konvensjonell
brøyting

Gjennomføre
klimagassregnskap,
og beregne effekt
av ulike tiltak

Strakstiltak:
Kartlegge
biomangfold på
UiOs campuser
Innen 2020:

Plan for miljøeffektiv
og klimavennlig
skjøtsel

Innen 2020:
Sette mål for:
• organisk avfall
• vannforbruk
• fossilfri og utslippsfri maskinpark
• plantebruk

Lokal overvannshåndtering
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Øke biologisk
mangfold ved å
legge til rette for
flora og fauna
Etablere basislinje
for biomangfold

En ledelse,
organisasjon og kultur
som fremmer klima og
miljø og gir grønne
resultater
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En ledelse, organisasjon og kultur som fremmer
klima og miljø og gir grønne resultater

Miljø og klima skal vektlegges i utviklingsarbeid,
økonomiske disposisjoner, forvaltning, prosjekter og drift.
En ledelse som fremmer miljø og klima er opptatt av resultater og
ressursbruk, og av at arbeidet gir effekter og gevinster over tid.
En kultur som fremmer miljø og klima inspirerer
til nysgjerrighet og læring, verdsetter tverrfaglig samarbeid
og ser virksomheten i et langsiktig perspektiv.

Mål 2040

UiOs eiendomsvirksomhet tiltrekker seg og beholder
ansatte og ledere som er fremragende profesjonelle
på miljø- og klimaområdet
Mål 2020
Eiendomsavdeling
ens organisasjon
er videreutviklet
for å oppnå miljøog klimamål

Involvere UiOs
ansatte i miljø
arbeidet

Involvere UiOs
studenter i
miljøarbeidet

Samarbeide
med SiO om
miljøløsninger

Samarbeide
med Oslo
kommune om
miljøløsninger

Strakstiltak:

Strakstiltak:

Tiltak
Strakstiltak:
Ledere i EA
innarbeider miljø
og klima i sine
planer, målkort
og kommuniserer
dette i aktuelle
fora

Strakstiltak:
Miljø og klima
tas med i
ordinære
dialogmøter
med UiOs
enheter
Innen 2020:

Innen 2020:
Ledelse som
etterspør
resultater relatert
til miljø og klima

Informere om
mål, tiltak og
oppnådde
resultater på
miljøområdet

Strakstiltak:
Videreutvikle
samarbeidet
med Studentparlamentet
Innen 2020:
Involvere
studentene
i utvalgte
miljøprosjekter
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Videreutvikle
løsninger for
å redusere
avfallsmengde
og øke
sorteringsgrad
Innen 2020:
Samarbeide om
å tilby gode
miljøløsninger
for studentene

Avklare
samarbeidsområder for Oslo
som Europeisk
miljøhovedstad
2019
Innen 2020:
Videreutvikle
dialog og
samarbeid om
grønn by- og
campusutvikling

Fremragende
grønn kompetanse
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Fremragende grønn kompetanse

Eiendomsavdelingen skal skape rom for et fremragende,
grønt universitet. Den skal støtte opp under UiOs ambisjoner
om å være et ledende europeisk universitet.
Fremragende grønn kompetanse må til i planleggingsfasen,
prosjektene, forvaltningen, driften av bygningene og de tilhørende
støttefunksjonene for at eiendomsvirksomheten skal
bli fremragende grønn.

Mål 2040

UiOs eiendomsvirksomhet sin kompentanse på miljø og klima
er på høyde med de beste i eiendomsbransjen
Mål 2020
Målrettet oppbygging av
miljø- og klimakompetanse
på tvers av UiOs eiendoms
virksomhet

Signalisere miljøambisjon
i stillingsannonser knyttet til
UiOs eiendomsvirksomhet

Øke praktisk miljøkompetanse
hos UiOs studenter

Tiltak
Strakstiltak:
Gjennomføre behovs- og
kompetansekartlegging
Innen 2020:
Etablere grønn kompetanseutviklingsplan

Strakstiltak:

Strakstiltak:

Synliggjøre UiOs miljøambisjoner ved utlysninger
Etterspørre relevant
miljøkompetanse ved
lederrekruttering
Innen 2020:
Stille relevante miljø- og
klimarelaterte kompetanse
krav ved rekruttering
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Gjennomføre kildesorteringskampanjer ved semesterstart
Innen 2020:
Gjennomføre holdningsog handlingskampanjer blant
annet på UiOs nettsider
og sosiale medier

Systemer som
bistår og synliggjør
miljøarbeidet
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Systemer som bistår og synliggjør miljøarbeidet

Profesjonalisering og gjennomføring i miljøarbeidet forutsetter
et systematisk arbeid. Vi skal sikre en minstestandard for
ivaretakelse av miljøforhold, fremme miljø- og klimaeffektive
løsninger og legge til rette for erfaringsdeling.
Ivaretakelse og oppfølging av miljøtiltak gjøres både
innenfor økonomisystemet, kvalitetssystemet for bygningsdrift,
Xpand, anskaffelsessystemet, BREEAM, Prosjekthåndboka
og internkontrollssystemer innenfor HMS.

Mål 2040

Ha hensiktsmessige systemer for oppfølging
av UiOs eiendomsvirksomhet som støtter
UiOs miljø- og klimavisjon
Mål 2020
Miljøstandardisere UiOs
eiendomsvirksomhet

Bruke BREEAM-metodikk
der det er hensiktsmessig

Tiltak
Strakstiltak:

Strakstiltak:

Avklare miljøledelsesystem
og eventuell miljøsertifisering

Synliggjøre gevinstrealisering
av BREEAM
Tydeliggjøre når BREEAM skal
brukes og på hvilken måte

Innen 2020:
Gjennomføre miljøsertifisering
av UiOs eiendomsvirksomhet

Innen 2020:

Videreutvikle ansvarsmatriser
og tilhørende rapporteringssystemer

Innarbeide BREEAM NOR-føringer
i aktuelle styringssystemer
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UiOs eiendomsvirksomhet:

Fremragende
grønn

