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HØRINGSUTTALELSE FRA HANDELSHØYSKOLEN BI (BI) – GRØNNE INDIKATORER FOR 

UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 

 

Vi viser til brev fra DIKU datert 05.02.2020 hvor man ber om høringsuttalelse på forslag til grønne 

indikatorer for universitets- og høyskolesektoren. 

Først vil vi få lov til å uttrykke vår tilfredshet med at Kunnskapsdepartementet har satt fokus på dette 

området. Høyere utdanningsinstitusjoner er viktige arenaer for å formidle kunnskap, gode holdninger 

og ikke minst vise i praksis at UH-sektoren ønsker å være med på den viktige samfunnsendringen 

som må skje om vi skal klare å lykkes med det grønne skiftet. Kunnskap gjennom forskning og 

undervisning vil alltid være utdanningsinstitusjonenes viktigste oppgave. Samtidig ser vi at 

institusjonene også må ta ansvar for at utviklingen går i riktig retning ved sine egne campuser. 

Gjennom i praksis å vise at man tar sine ambisjoner på alvor, vil dette ytterligere øke sektorens 

troverdighet i forhold til å være en viktig endringsagent i det grønne skiftet. 

BIs arbeid med grønne campuser 

Ved BI har vi systematisk jobbet for grønnere campuser i snart 20 år. Dette gjenspeiler seg i de valg vi 

har gjort ved våre campuser. I dag er våre campuser moderne, energieffektive, er plassert 

hensiktsmessig ift kollektiv transport, miljøsertifiserte og har fokus på innkjøp, forbruk, 

arealutnyttelse og materialgjenvinning, for å nevne noe. BI ble første gang Miljøfyrtårnsertifisert i 

2005 (Oslo) og siden den gang har alle campuser blitt sertifisert. I 2019 valgte vi i tillegg å sertifisere 

våre campuser for grønne konferanser, da vi så at mye av vårt forbruk skjedde gjennom våre mer enn 

300 årlige arrangementer. BI har besluttet å gjennomføre klimaregnskap hvert år og har jobbet med 

utviklingen av sine klimaregnskap siden 2012. 

I 2018 vedtok BIs styre en ny strategi der det heter: «At BI students, academics and business 

professionals co-create a more sustainable future». 

BI har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål og FNs PRME prinsipper (principles for responsible 

management education). Som et svar på klimautfordringene vedtok BI i mars 2019 at våre 

ambisjoner skal være å understøtte 1.5 graders målet gjennom å kutte egne utslipp med 40-50 % 

(basert på 2017-tall), øke andelen fornybar energi ved egne campuser og jobbe for grønnere 

mobilitetsløsninger. Høsten 2019 ble det utarbeidet en klimatiltaksanalyse basert på Science Based 

Target initiative sin metodikk for å lage realistiske scenarier for hva som må til for å kutte utslipp med 

inntil 50 %. Basert på disse analysene er det nå satt i gang et arbeid med å konkretisere tiltak som 
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skal bidra til kutt i våre fire største utslippskategorier (pendling, flyreiser, mat & drikke & energi). 

Disse fire kategoriene utgjør 90 % av våre utslipp. 

Gjennom årelangt arbeid og fokus har BI med sitt miljø og klimaarbeid opparbeidet oss en god 

oversikt over metoder og utslipp med konkrete faktorer. Vårt klimaregnskap er basert på GHG 

protokollen.  

 

Høringsinnspill  

Generelle kommentarer 

Vårt første innspill til den foreslåtte indikator-modellen utarbeidet av Asplan Viak er at vi undrer oss 

over hvorfor man ønsker å lage et eget spesifikt indikatorsett for universitets- og høyskolesektoren, 

og ikke benytte seg av allerede etablerte internasjonale standarder som f.eks. GHG protokollen.  Et 

valg av metodikk som er internasjonalt anerkjent vil gjøre utdanningsinstitusjonene i stand til å 

sammenligne seg med aktører i andre land. En etablering av en ny metodikk for denne sektoren vil 

kreve mer vedlikehold og vil være sårbar om nøkkelpersoner som har utviklet den forsvinner.  Det vil 

etter vårt skjønn også kunne begrense hvilke leverandører man kan velge å knytte seg til når det 

gjelder gjennomføring av klimaregnskap. 

BI er kritisk til at Asplan Viak i sitt forslag til indikatorer velger å se bort ifra miljøsertifiseringer som er 

anerkjent internasjonalt som et miljø-styringsverktøy. Miljøfyrtårn sertifiseringen er anerkjent i EU 

som miljøstyringssystem, og er forholdsvis enkelt å etablere og vedlikeholde, samtidig som 

sertifiseringen også tar med seg andre dimensjoner som f.eks. arbeidsmiljø og innkjøp som også bør 

vurderes når man skal se på hvor bærekraftig en institusjon er i sitt eget virke. Per i dag har ikke 

Miljøfyrtårn utviklet egne kriterier for høyere utdanning, men det burde være mulig å utfordre de til 

å utarbeide disse basert på innspill fra sektoren og allerede etablert metodikk. Ved å legge en slik 

funksjon til f.eks. Miljøfyrtårn vil man sikre at man alltid har oppdaterte kriterier som fanger opp nye 

krav. Klimaregnskap bør deles opp etter GHG protokollens 3 scope, direkte utslipp (scope 1), energi 

(scope 2) og indirekte utslipp gjennom adferd (scope 3). 

Når det gjelder de 8 kategoriene med indikatorer som er foreslått dekker disse de fleste behov for 

måleindikatorer, med unntak av et miljø-styringssystem og klimaregnskap basert på anerkjente, 

sammenlignbare metoder. Å finne gode reelle utslippstall for enkelte av kategoriene kan være svært 

utfordrende, spesielt gjelder dette for drift av bygninger. Etter vårt skjønn vil en sertifisering av 

byggene, f.eks. Breeam eller Breeam in Use sertifisering bidra til mer nøyaktige resultater enn ved å 

bruke usikre regnskapstall, da regnskap gir lite grunnlag for å si om en vare er miljø/klimavennlig eller 

ikke. Gjennom slike sertifiseringer sikrer man lik metodikk for å følge opp en bygnings miljø- og 

klimaavtrykk. BI støtter Asplan Viak sine synspunkter om at høyere utdanningssektoren bør benytte 

seg av sin innkjøpsmakt til å påvirke leverandører i positiv retning. 

Anbefaling: Bruk allerede internasjonalt etablerte metoder for å måle en campus sitt klimaavtrykk, 

GHG protokollens tre scope er godt egnet til dette. 

 

  



Spesifikke kommentarer til de ulike kategorier og indikatorer 

Pkt 2.4 Indikatorenheter 

BI mener man må skille mellom studentspesifikke og ansatt-spesifikke utslipp. Gitt de indikatorer 

som er foreslått fra Asplan Viak vil det bli svært misvisende å beregne f.eks. parkeringsplasser på 

heltidsekvivalenter for både ansatte og studenter, da det kan være store ulikheter mellom 

institusjonene i hvilken grad studenter har tilgang til parkeringsplasser.  

Når det gjelder bruk av energi er vår erfaring at den beste indikatoren på om man drifter energi-

effektivt er å måle energiforbruk per driftstime. Bruk av energi henger nøye sammen med 

åpningstider/driftstider, som igjen henger sammen med alder på bygning og energikilder. Vi mener 

derfor det er viktig å måle hvilke energikilder de ulike bygningene har, da det er stor forskjell på 

gamle bygninger som kun baserer seg på kjøp av elektrisitet fra nettet og nyere miljøsertifiserte bygg 

som får en stor andel av sin energi fra fornybare solceller og fornybar energi til varme/kjøling. Dette 

sammen med god arealutnyttelse er etter vår forståelse kanskje de viktigste indikatorene for å måle 

en bygnings klimaavtrykk. Samtidig må ikke areal-fokuset bli så stort at det går ut over kvaliteten på 

den læringen som skal skje i institusjonene. Det vil være store ulikheter mellom skolene med tanke 

på åpningstider, noe som kan slå veldig skjevt ut mellom bygninger med lang og kortere åpningstid. 

Det vil etter våre erfaringer også være nyttig å skille mellom flyreiser for studenter og ansatte, da det 

med stor sannsynlighet er store ulikheter mellom de ulike institusjonene i forhold til deres 

internasjonale deltagelse for studenter.  

Anbefaling: Definer ulike indikatorsett for studenter og ansatte der dette er mest hensiktsmessig, 

dette for å få ansatte til å bli klar over eget utslipp, om man kun regner heltidsekvivalenter, vil de 

ansattes utslipp kunne forsvinne i studentmassens utslipp pga at studentene utgjør så mange flere 

personer. På energi anbefaler vi å måle energibruk per driftstime. Arealeffektivitet bør måles men 

bygningers ulike forutsetninger må tas med i vurderingen og arealeffektivitet må ikke gå på 

bekostning av arealenes evne til å bidra til god læring. 

 

Kapittel 3 Klima- og miljøindikatorer for UH-sektoren 

For å kunne måle utvikling over tid støtter vi anbefalingen om å måle på årlig basis. Det er for de 

fleste som drifter bygg helt normalt å måle energi og vann på månedsbasis, da dette er gode 

parametere på om man drifter fornuftig.  BIs erfaring er at det gir bedre resultater med tanke på 

gjenvinning å måle materialgjenvinningsgrad i stedet for kildesorteringsgrad, dette da man ved å 

måle materialgjenvinningsgrad i langt større grad må sette fokus på hele verdikjeden for å oppnå 

gode resultater. 

Anbefaling: BI anbefaler årlig måling for de fleste indikatorer, med unntak av energi og vann som 

naturlig måles månedlig. BI anbefaler å måle campusenes evne til å måle materialgjenvinningsgrad i 

tillegg til kildesorteringsgrad for å underbygge EUs ambisjoner og øke bevisstheten om hva man 

kjøper inn og hva som skjer med avfall etter at det forlater campus. 

 

3.1 Mobilitet 

BI har gjennom sitt klimaregnskap sett at pendling utgjør så mye som 45 % av institusjonens utslipp 

(2017 tall). BI mener derfor det er svært viktig at man måler dette gjennom transport undersøkelser 



på årlig basis. Etter vårt skjønn er det viktig, og riktig at student-pendling inkluderes, da disse utgjør 

majoriteten av utslipp fra pendling. Ved BI ser vi gjennom de siste årenes undersøkelser at det er i 

ferd med å skje en vridning i positiv retning når det gjelder pendling. Det vil derfor være ekstra 

motiverende for institusjonene å kunne se at tiltak som settes i verk kan få direkte konsekvenser for 

deres utslipp. 

Anbefaling: BI anbefaler årlig måling av pendling, både for ansatte og studenter. 

 

3.1.1 Flyreiser 

BI som mange andre har ambisjoner om å være internasjonale og delta på forskningskonferanser i 

utlandet. Samtidig har vi en stor grad av inn- og utveksling av studenter fra hele verden. BI har i 

tillegg virksomhet i Kina som fordrer reising for både faglige og administrativt ansatte. Ledelsen ved 

BI har valgt å se på hvilke reiser som kan reduseres, erstattes med elektroniske møter og hvilke reiser 

som er nødvendige (reduce, replace, refine). Samtidig vurderes det å utrede etableringen av et 

karbonbudsjett knyttet til tjenestereiser. 

Det kan være vanskelig å få 100 % oversikt over bestilte flyreiser, da vi vet at en mindre andel reiser 

bestilles utenfor etablert reiseportal. Det er ønskelig å se på bedre løsninger for å fange opp alle data 

knyttet til reiser. Tydelige reisepolicier er et viktig virkemiddel for å styre bruken av flyreiser til et 

fornuftig nivå. Samtidig ser vi at fly-bransjen selv har ambisjoner om å kutte utslipp ved hjelp av mer 

energieffektive fly eller nye teknologiske løsninger som f.eks. hybrid-fly eller elektriske fly. På 

indikatorsettet for flyreiser mener vi det er unødvendig å skille på norsk og nordisk nivå, da 

utslippsnivåene er omtrent de samme. Det vil være utfordrende for vår sektor å kutte helt i flyreiser 

på grunn av virksomhetenes internasjonale ambisjoner. Vi ser imidlertid gjennom Corona-krisen at 

det er mulig å gjennomføre en større andel av undervisning og kommunikasjon digitalt. Dette bør 

etter BIs skjønn videreføres også etter at krisen er over. 

Anbefalinger: BI anbefaler at institusjonene måles på om de klarer å redusere, erstatte og forklare 

nødvendige flyreiser på en fornuftig måte som både reduserer fotavtrykket og som bidrar til 

internasjonalisering.  

 

3.1.2 – Arbeidsreiser 

Se pkt 3.1 mobilitet for generelle betraktninger om pendling. Vi mener det er nødvendig med årlige 

transport undersøkelser om man raskt skal kunne kutte utslipp i denne kategorien. Her skjer det mye 

innenfor kollektivselskapene og Ruter i Oslo har for eksempel ambisjoner om å være utslippsfrie 

innen 2028. De ansattes reiser er viktige da det i hovedsak er de som reiser med bil, men det er vel så 

viktig å måle studentenes reisevaner da de utgjør en langt større andel av utslipp fra pendling enn 

ansatte. Selv om studenter i hovedsak reiser kollektivt eller sykler/går, vil utslippene være betydelige 

så lenge kollektivtrafikken ikke er utslippsfri. 

Her mener vi det vil være hensiktsmessig og riktig å måle utslipp fra pendling for ansatte og 

studenter hver for seg, da ansatte etter vår erfaring har langt større utslipp per capita enn studenter, 

da de langt oftere har tilgang til parkering. BI erfarte gjennom vår pendler- undersøkelse i 2019, som 

delte mellom transportmetoder i ulike årstider, at vi fikk frem viktige forskjeller i utslipp. De 

institusjonene som har parkering for ansatte bør gradvis tilrettelegge for betaling for denne 

tjenesten. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser betaler. 



Anbefaling: Se pkt 3.1. Samtidig bør det legges til rette for avgifter på ansattparkering slik at dette 

godet får en pris for de som ønsker å benytte seg av det. Dette kan f.eks. gjøres etter modell fra 

bompenger, hvor man differensierer pris etter type kjøretøy og utslipp. 

 

3.2 Avfall 

BI mener UH-sektoren bør sette seg som ambisjon å understøtte en sirkulærøkonomi når man skal 

sette indikatorer knyttet til håndtering av avfall. Det bør både settes indikatorer for avfallsreduksjon 

og mål om hvor stor andel av avfallet som skal kunne materialgjenvinnes. Ved å velge 

materialgjenvinning som måleindikator blir man tvunget til å se på hele verdikjeden og dermed også 

vurdere hvilke innkjøp som er reelle og hvordan de innkjøpene man foretar påvirker miljø- og klima 

både før og etter at de kommer til norske campuser. Dette er i tråd med norsk avfallspolitikk som 

henviser til at det er ønskelig å gå fra deponering og energigjenvinning til materialgjenvinning, 

ombruk og reduksjon. Materialgjenvinning som indikator er også det EU har besluttet å innføre som 

måleparameter og BI anser det derfor som naturlig at dette også gjenspeiles i norske 

utdanningsinstitusjoner. 

Hvor mange, og hvilke indikatorer som bør etableres avhenger av den enkelte institusjons funksjon. 

Det vil være behov for langt flere fraksjoner ved institusjoner som har laboratorier eller bruker 

kjemikalier, enn det f.eks. vil være ved en handelshøyskole som BI. KD bør derfor kreve at 

institusjonene etablerer de nødvendige fraksjoner basert på den enkelte skoles virksomhet, som 

nevnt i forslaget. I tillegg til å sette en indikator for materialgjenvinning bør institusjonene pålegges å 

se på tiltak som kan redusere mengde avfall. 

Som et resultat av at materialgjenvinningsgraden ved campus Oslo doblet seg fra 29 % i 2018 til 58 % 

i 2019, samtidig som avfallsmengden gikk ned, sparte man 30 % på renovasjonskostnadene i 2019 

mot året før. 

 

Anbefaling: Den enkelte institusjon må utfordres til å etablere de riktige fraksjonene for sin 

institusjons behov. Deretter bør man sette mål om både avfallsreduksjon (og derigjennom indirekte 

innkjøpsreduksjon av unødvendige produkter/lite miljøvennlige produkter) og at det som skal 

forbrukes skal kunne gå inn i et nytt sirkulært løp (måle materialgjenvinning). 

 

3.3 Innkjøp og anskaffelser 

Ved BI har man de siste årene strammet inn kravene til innkjøp i en mer miljøvennlig og grønn 

retning. Det etterspørres nå miljøsertifiseringer, og om en leverandør ikke har dette ved 

kontraktsinngåelse ønsker vi å få det etablert i løpet av kontraktsperioden. Ved å etterspørre 

miljøsertifiseringer ser vi at andelen leverandører som er sertifisert har økt betydelig. Det er ikke alle 

bransjer som er kommet like langt, så det å utelukke enkelte leverandører, f.eks. utstyrsleverandører 

til bygningsmessige systemer som ikke er sertifisert, kan være utfordrende. Her velger vi å påvirke 

leverandører regelmessig for å forsøke å påvirke de i riktig retning. I våre innkjøpsprosesser settes 

det nå større fokus til bruk av emballasje, hvor energikrevende et produkt er og vi ser også i større 

grad på hvor kortreist produktene er, samt hvordan de kan gjenvinnes. Samtidig som man har et 

kritisk blikk på det man kjøper inn, er det også viktig å se på om et innkjøp faktisk er nødvendig eller 

om behovet kan løses på andre måter, f.eks. omtrekk av møbler i stedet for å kjøpe nye, gjenbruk av 



bygningsmaterialer osv. Som tidligere nevnt har vi ved BI også sett at ved å sette fokus på våre 

konferanser og arrangementer så identifiserte vi flere unødvendige innkjøp som vi nå er i ferd med år 

redusere. Dette er bra for miljøet og reduserer samtidig unødvendige kostnader. 

Anbefaling: Legge føringer på hvor mye miljø skal vektes i innkjøp, stille krav til miljøsertifiseringer og 

implementere dette over en periode på f.eks. 3-5 år, avhengig av kontraktslengder. Samtidig bør 

institusjonene kunne dokumentere hvordan de jobber med å redusere unødvendige innkjøp som f.eks. 

engangsartikler, plast, give-aways osv, samt hvordan de jobber med å forlenge levetiden på 

eksisterende produkter som møbler og bygningsmaterialer. For at dette skal være mulig å måle 

anbefaler vi at man jobber videre med indikatorer som både er kvantitative og kvalitative. 

 

 

3.4 Mat og servering 

BI har valgt å sette fokus på kortreist mat laget fra bunnen ved våre campuser. Dette for å gi 

studentene næringsrik mat som både er miljøvennlig og bidrar til bedre læring. Samtidig jobbes det 

kontinuerlig mot våre leverandører på mat & drikke for å se på hvordan vi både kan minske 

fotavtrykket, redusere matsvinnet og fjerne all unødvendig bruk av engangsemballasje. Sistnevnte 

har ved våre campuser vært en av de største forurenserne for rene avfallsfraksjoner. Det jobbes 

derfor nå systematisk med å bytte ut engangsemballasje ved våre kantiner og kaffebarer. Det er 

innført porselen både i ansattsoner og studentkantiner ved campus Oslo og Stavanger. I løpet av 

2020 vil dette også bli implementert ved campusene i Bergen og Trondheim. Så langt har våre tiltak 

bidratt til ca. 1.2 millioner færre enheter med engangsemballasje per år. Vi forventer at dette tallet 

vil stige fremover. Der det er behov for å ta med maten, er det fortsatt mulig å kjøpe 

engangsemballasje mot et gebyr på 5 kr. Å innføre porselen har bidratt til flere positive effekter. I 

tillegg til å redusere avfall og gi renere fraksjoner, opplever våre ansatte og studenter at de får en 

bedre matopplevelse ved å spise på porselen, kontra engangsartikler. 

Gjennom vår klimatiltaksanalyse ser vi et behov for å sette sterkere fokus på mer miljøvennlig mat 

ved våre utsalgssteder. Det vil derfor bli satt i verk tiltak sammen med våre leverandører for å 

redusere bruken av rødt kjøtt (storfe/lam) samt redusere bruken av kjøtt totalt sett. Vår tilnærming 

til dette er at vi må teste ut hva studentene ønsker. Vi tilbyr nesten daglig vegetar-retter ved våre 

campuser, men vi ser også at mange fortsatt foretrekker retter som ikke er vegetariske. 

Ved beregning av utslipp per måltid fikk vår leverandør på klimaregnskap data fra leverandør ved 

campus Oslo på innkjøp i kg av rødt kjøtt, hvitt kjøtt, fisk, frukt/ grønnsaker og meierivarer målt opp 

mot antall måltider solgt av kjøtt, fisk og vegetar i 2018 på campus Oslo.  

Det ble også skilt på hvitt kjøtt og rødt kjøtt. Derifra ble det utarbeidet et standard måltid av kjøtt, 

fisk og vegetar som utslipp ble målt ut fra. 

Denne standarden er blitt benyttet også for de andre campusene der de kunne tallfeste antall 

måltider.  

Møtemat/påsmurt er medtatt i våre klimaberegninger.  

I 2019 vil utslipp bli beregnet basert på samme metodikk. 



Anbefaling: Sett fokus på kortreist lokal mat og sett fokus på reduksjon av rødt kjøtt (storfe/lam) + 

vekst i vegetariske retter. Dette bør pålegges kantinedriver om man skal drifte en studentkantine. Det 

bør legges spesifikke føringer på samskipnadene som drifter studentkantiner. 

 

3.5 Vannforbruk 

Vannforbruk er avhengig av flere faktorer, både hvilke typer løsninger man har for toaletter, 

pissoarer, automatiske kraner, vannsparende maskiner (eks oppvaskmaskiner), sparedusjer og ikke 

minst hvor mange som er på campus til enhver tid, samt hvor lenge campusene er åpne. 

Anbefaling: I tillegg til de foreslåtte indikatorer foreslår BI å måle vannforbruk sett opp mot 

driftstimer. Her vil det være store ulikheter på bygg som har korte/lange åpningstider, samt hvilke 

funksjoner som ligger i det enkelte bygg. Det vil også være store forskjeller på bygg som kun huser 

ansatte og bygg som har større folkemengder eller har andre funksjoner som f.eks. treningsanlegg 

o.l. 

 

3.6 Bygg og materialbruk 

Vi viser til våre innspill tidligere om at den beste måten å sikre miljøvennlig bruk av materialer i bygg 

er å sertifisere byggene etter etablerte metoder, som f.eks. Breeam sertifiseringer. Gjennom slike 

sertifiseringer vil man bli mer bevisst i sine innkjøpsprosesser og får en bedre forståelse av hva som 

er gode valg. Samtidig er det viktig å sette fokus på gjenbruk av materialer der dette er mulig.  

Anbefaling: Sertifisering av bygg for å sikre at materialer er miljøvennlige, for gjenbruk av materialer 

se pkt 3 og 3.2. 

 

3.6.1 Arealeffektivitet 

En fornuftig og effektiv bruk av arealer er kanskje det viktigste fokuset man kan ha om man ønsker å 

redusere sitt fotavtrykk. Ved BI har vi i en årrekke laget rapporter som underlag for å videreutvikle og 

utnytte våre arealer på en best mulig måte. Samtidig ser vi at det er viktig å ha to tanker i hodet 

samtidig. Arealene skal i tillegg til å være effektive ha en utforming som understøtter læring og trivsel 

på campus. Vi ser også en dreining hos våre studenter om at gode og trivelige lokaler bidrar til at de 

oppholder seg mer på campus, noe som har vært en ønsket utvikling hos BI, både for å bidra til gode 

forutsetninger for læring, men også for å ivareta mulighetene for nettverksbygging, sosiale forhold, 

gode muligheter for sunn næringsrik mat etc som vi tror bidrar til bedre læring og trivsel. 

Anbefaling: Måle utvikling på arealeffektivitet både i nye bygg, men også om man klarer å bruke 

eksisterende bygg mer effektiv. Dette vil kreve flere ulike vurderingskriterier om man også skal ivareta 

læringsmiljøet for studentene. 

 

3.6.2 Oppføring av ny bygningsmasse, rehabilitering og ombygging 

Ingen kommentarer. 

 

  



3.6.3 Ombruk og resirkulert innhold i materialer  

BI støtter et initiativ for å ombruke og resirkulere materialer. Vi ser imidlertid en del praktiske 

utfordringer i de indikatorer som er foreslått. Det vil være umulig å veie bygningsmaterialer som skal 

gjenbrukes. Disse vil i praksis bli flyttet til et lager for midlertidig oppbevaring eller flyttet direkte til 

nytt bruksområde. Det er ofte store, tunge materialer, som modulvegger og dører som brukes på 

nytt. Møbler som trekkes om vil også være svært utfordrende å veie. Her tror vi mer på å ha en 

beskrivelse av hva man gjør enn å måle i kg hvor mye materialer som gjenbrukes. 

 

Anbefaling: Her anbefaler BI å kvalitativt melde inn tiltak man gjennomfører, da det i mange tilfeller 

vil bli vanskelig å tallfeste. 

 

3.6.4 Klimagassberegning for nye bygg 

Ved BI er våre nye campuser i Stavanger og Trondheim Breeam Nor Excellent sertifisert. I Bergen er 

bygget Breeam in Use sertifisert som Very Good og i Oslo vurderer vi nå å Breeam in Use sertifisere 

vår hovedcampus. 

Anbefaling: Miljøsertifisering av bygg 

 

3.7 Energi 

Ingen kommentar. 

 

3.7.1 Energiforbruk og produksjon 

BI har de siste 13 årene jobbet systematisk med bruk av energi i våre campuser. Dette har medført 

betydelig reduksjon av energi i eksisterende bygg. Ved campus Oslo har det årlige forbruket av energi 

(i hovedsak strøm) gått ned med over 2.2 millioner kwh/årlig forbruk. Dette har vi oppnådd gjennom 

god energistyring, sensorteknologi og fokus på lavenergiprodukter ved nye innkjøp. Samtidig har 

campus i Oslo kjøling og varme levert fra Nydalen Energisentral (geotermisk energi). 

Ved våre nye campuser i Trondheim og Stavanger leveres kjøling/varme fra sjøen rett på utsiden av 

kaikanten. Strøm leveres i hovedsak fra solceller på tak. De nye campusene bruker kun 10-15 % 

energi fra det offentlige strømnettet sammenlignet med tidligere campuser i disse byene. I Bergen 

leveres varme/kjøling fra energigjenvinningssentralen i byen. 

 

BI har satt som ambisjon, knyttet til 1.5 graders målet, å ytterligere øke andelen fornybar energi ved 

våre campuser. Fordi vi har lange tidshorisonter for våre investeringer og/eller leiekontrakter har 

erfaringene fra Stavanger og Trondheim vist at dette også er god økonomi i et livsløpsperspektiv. 

 

Ved inngåelse av nye leiekontrakter, og ved forlengelse bør institusjonene sette fokus på utvikling av 

energikilder i byggene man leier, samt stille krav til egne energimålere. Dette vil gi bedre data. Det 



bør vurderes om man skal se på grønne leiekontrakter for å ivareta den grønne utviklingen av leide 

bygg. 

 

Ved sammenligning av energitall fra ulike deler av landet må tallene graddagskorrigeres.  

Ved BI opererer vi med energibruk per driftstime, da dette gir bedre sammenligningsgrunnlag enn 

per kvm eller hts. Vi savner geotermisk energibærer som egen indikator. 

Å måle energi per hovedformål forutsetter at bygninger og målere er bygd opp etter den logikk som 

foreslås. Vi antar at dette vil være svært variabelt fra campus til campus. Ved å ha et 

energioppfølgingssystem vil man kunne identifisere energibruk til ulike formål, dette vil kunne gi 

drifter gode data for å gjøre riktige tiltak der energibruken er høyest. 

 

BI støtter forslaget om å måle lokal produsert, fornybar, energi. På denne måten vil man kunne se 

om utviklingen går i riktig retning over tid. For å få til en slik vridning i bruk av energikilder er det 

imidlertid en forutsetning av man tenker på dette i tidlig fase ved nybygg og at man får 

investeringsmidler til å innføre dette i eksisterende bygg der dette er hensiktsmessig. 

 

Anbefaling: Mål energi per driftstime og utvikling på graden av ren fornybar energi. Geotermisk 

energi bør være en indikator. 

 

3.7.2 Effektuttak 

Ved bruk av energioppfølgingssystem og god drift vil de fleste eiendomsforvaltere ha god kontroll på 

effektuttaket. Det kan imidlertid være krevende å ha kontroll på dette i gamle bygninger som ikke 

har smart-hus teknologi som kan styre f.eks oppstart at ulike tekniske anlegg som krever energi. 

 

3.7.3 HFK-utslipp fra kjøleanlegg 

Ingen kommentarer. 

 

3.8 Økologi 

Vi støtter de anbefalinger som ligger i høringsuttalelsene, men savner et fokus på økologi i by-

campuser. Blå/grønne tak som bidrar til å håndtere byenes økende utfordring knyttet til overvann, 

samt å ivareta biologisk mangfold av planter og insekter bør få økt fokus. Det bør settes fokus på 

blå/grønne tak i nybygg, men det bør måles om det er utvikling på dette området også på 

eksisterende bygningsmasse. De fleste bygg er allerede bygget og man bør se på muligheten for å 

utnytte det uutnyttede arealet som finnes på tak i byene på en bedre måte. Dette vil gjøre byene 

grønnere og bidra til fangst av CO2 samtidig som du kan produsere solenergi og bidra til økologisk 

mangfold. 

Anbefaling: Kvalitativ måling av utvikling på hvordan den enkelte campus jobber med økologisk og 

biologisk mangfold. 



 

4.1 Rapportering 

Vi har ingen kommentarer til frekvens, årlig rapportering synes å være det mest fornuftige, også med 

tanke på å kunne måle effekten av tiltak. Det er viktig å ikke la det gå for lang tid før man måler 

effekt gitt at tidsrommet frem mot 2030 fordrer at man skrur opp tempoet på tiltak som virker.  

Når det gjelder metodikk for innrapportering henviser vi til våre innspill om Miljøfyrtårn sertifisering. 

Ved å etablere en allerede anerkjent metodikk vil man enklere komme i gang for de institusjoner som 

ikke har kommet så langt enda. For disse vil det være utfordrende å rapportere på alle disse 

indikatorene. 

 

Anbefaling: Bruke allerede etablert rapporteringsportal i Miljøfyrtårn. 

4.2 Kostnader i forbindelse med økt arbeidsmengde 

Økt rapportering krever flere timer til å gjennomføre selve rapporteringen. Fra vårt synspunkt er det 

imidlertid ikke så enkelt som å måle antall timer til rapportering. Den store jobben ligger i å få frem 

data i egen institusjon for så å systematisk jobbe med forbedringer på de ulike områdene. Det vil 

kreve fokus og tid, men skal også over tid gi gode resultater både for miljø- og klima og i form av 

lavere kostnader, bedre kvalitet eller økt utnyttelse av ressurser. Skal man få til et godt bilde over tid 

må man fokusere mer på livsløpskostnader og ikke kun se på investeringskostnader eller kostnader 

knyttet til rapportering. Det vil ta tid før alle institusjonene har nok kunnskap om egne tall og klarer å 

omsette disse til langsiktige gode tiltak som både bidrar til grønnere campuser, ivaretar campusenes 

viktige rolle som arena for læring og sosial interaksjon, og god økonomisk drift. Å bruke allerede 

etablerte standarder for måling vil også redusere byrden på institusjonene som allerede benytter seg 

av GHG protokollen og/eller Miljøfyrtårn. 

Det er positivt at det anbefales å ha egne miljøansvarlige ved institusjonene, samtidig er det viktig at 

dette arbeidet er godt forankret helt til topps i institusjonene.  

Vi støtter uttalelsen om at investering i grønnere campuser ikke isolert sett kan ses på som utgifter, 

men som en investering i fremtiden. BI støtter at utdanningsinstitusjoner (enten de er offentlige eller 

private) sender et sterkt signal til samfunnet og leverandørmarkedet ved å jobbe for grønnere 

campuser. 

Anbefaling: Inkluder andre kostnader, og besparelser, enn kun rapporteringstimer. 

 

4.3 Sammenligning mellom institusjoner 

Det vil være svært vanskelig å sammenligne institusjonene, da forutsetningene er svært forskjellige. 

Vi anbefaler heller at det legges til rette for nettverksbygging på tvers for å lære av hverandre og 

bidra til erfaringsutveksling.  

BI har større tro på at skolene setter egne mål som rapporteres og følges opp for å måle at 

utviklingen går i riktig retning. 

Anbefaling: Legge til rette for møteplasser for best practice i stedet for konkurranse. 

 

Commented [HT1]: Her kan du godt trekke inn igjen 
argumentet med å benytte en av de allerede eksisterende 
standardene. Å rapportere på flere standarder er 
ressurskrevende. 



4.4 Indikatorenes omfang og begrensninger  

Vi viser til tidligere beskrivelser av hvorfor vi mener miljøsertifiseringer og sertifisering av bygg er 

viktig for å gå i riktig retning. Det vil være svært enkelt å måle om den enkelte institusjoner har 

miljøsertifiseringer, sertifiserte bygg og klimaregnskap. 

Det er stor fokus blant unge på reduksjon av plast og vi mener det burde vært satt fokus på dette 

som et tiltak for å redusere plast i havet. Studentaktivitet medfører etter vår erfaring bruk av mye 

unødvendig plast i form av give-aways på arrangementer og gjennom engangsartikler knyttet til mat 

& drikke. 

Anbefaling: Inkluder indikatorer for plastreduksjon og reduksjon av engangsartikler. 

 

 


