Årsrapport Grønt HiOA 2018
Det har vært avholdt fire møter i 2018: 16.2., 11.6., 11.10. og 13.12.

Samarbeid med eksterne aktører
Grønt HiOA har i 2018 hatt samarbeid med LOOP, Infinitum, Oslo kommune og SiO.










LOOP bistod med en nettløsning for en sorteringsguide, med basis i https://sortere.no/. Sorteringsguiden for OsloMet finnes på
denne adressa: https://ansatt.oslomet.no/sorteringsguiden
Samarbeidet med Infinitum har resultert i en utplassering av til samen 27 pantetønner i alle våre bygg, også på Kjeller og i Sandvika.
Her kan du lese mer om panteordningen: https://ansatt.oslomet.no/miljotiltak-fokus#panteordning. Pantepengene går tilbake til
Grønt OsloMet og brukes til «grønne formål». - Infinitum drifter panteordningen på gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker
med pantemerke. I 2014 byttet Norsk Resirk navn til Infinitum. Les mer om dem her, der du også finner en pantekalkulator:
https://infinitum.no/
Grønt OsloMet samarbeider med Oslo kommune vedr. satsningen de har for å få flere studenter til å sykle i Oslo. Kampanjen skal
pågå fra studiestart høsten 2018 til og med studiestart 2021. Oslo kommunes sykkelsatsning for studenter kan en lese mer om her:
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/sykkel/sykkelaktiviteter-for-studenter/ - Kommunen har finansiert et
sykkelmekkepunkt i Pilestredet og arrangert en dag med kampanje for vintersykling og utdeling av sykkelpiggdekk til studenter.
SiO har byttet ut plastbestikk og plastemballasje med komposterbart materiale på sine spisesteder. Emballasjen skal kastes i
matavfall og regnes som hundre prosent nedbrytbar. Vi samarbeider med SiO om å synliggjøre kildesortering på campus. SiO har
invitert til befaring på Blindern mht kildesorteringsordningen de har der, både inne og ute.
Vi har hatt den nye miljøsjefen ved UiO på befaring ved OsloMet vedr. den nye panteordningen vi har etablert i samarbeid med
Infinitum.
Studentparlamentet (SP) har lagt fram sin strategi for Bærekraft og miljø på møtene våre.

Satsningsområder i 2018 har vært videreføring av arbeidet med økt kildesortering for å få økt utsorteringen av restavfallet vårt, få innført en
panteordning etter sterkt ønske fra studentene og videreføring av tilrettelegging for bruk av sykler for ansatte og studenter. Det har også vært
satset på utskifting av bilparken til OsloMet, fra fossilt drivstoff til El-bil. Overordnet mål er fremdeles å bidra til en holdningsendring blant
studenter og ansatte, å høste målbare resultater, samt synliggjøre arbeidet med miljøtiltak på nettsidene våre. Det skal vises at det nytter!

Økonomi
Budsjett
Det ble satt av 500 000 kr. i 2018 og for 2019 foreslås det å øke til 600 000 kr. Pengene er brukt på følgende tiltak:




Nettløsning for guide for kildesortering på campus
Pantetønner, 27 til sammen
Pantesekker og merkelapper







Sykkelstativ til studentbod
Innevaskeplass for sykler
Mekkestativ for sykler
Sykkelens dag på Kjeller og i Pilestredet
Mal for infotrekanter på pantetønnene fra Uniform

Mer om tiltak det har vært jobbet spesielt med i 2018
Informasjon om Grønt på nettsidene til OsloMet - storbyuniversitetet
-

-

Informasjon om Grønt OsloMet finnes under Vårt HiOA/satsinger/Grønt OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/gront-oslomet
Vi tar gjerne imot tips og ideer til forbedringer. Kontakt oss på grontoslomet@oslomet.no
Grønt OsloMet er også lenket opp til studentsidene: https://student.oslomet.no/gront-oslomet - under Studiehverdag/Campus/. Studentene har også
mulighet til å melde fra om gode tiltak eller gode ideer til hvordan OsloMet kan bli bedre på miljø: grontoslomet@oslomet.no
Arbeids-/prosjektgruppa for Grønt OsloMet har sitt eget grupperom på OsloMet-tilsatt-siden (NAP): https://ansatt.oslomet.no/group/gront-oslomet.
Her blir det lagt ut aktuell info og oppsummering fra møtene.
Miljøbrosjyra er ferdigstilt. Den ligger her:
https://ansatt.oslomet.no/documents/585743/77032662/Miljøarbeid+ved+OsloMet_optimized.pdf/1a99b86c-64cc-57cd-13d2-9e7ab5c032d2
Informasjon om Grønt OsloMet ligger også tilgjengelig på de digitale resepsjonene der disse finnes.

Avfallshåndtering og kildesortering
-

Avdeling Eiendom har investert i nye fargete topper på avfallsbeholderne i alle bygg, for å gjøre det lettere å sortere riktig. Dette rulles ut
over hele campus etter hvert. Det vil også bli satt opp infoplakater/skilt med enkle tekster/guider som intuitivt viser hva som skal kastes
hvor. Dette er et tiltak som det arbeides videre med i 2019. Svart: restavfall, Blå: plast, Grønn: matavfall, Hvit: papir

(Foto Sonja Balci)

-

P 52, P 42, P 32 og P 50 er fokusbygg mht forbedring av avfallshåndtering. I P 35 har det vært en ombygging av førsteetasjen og da er fokus
på kildesortering tatt inn i den prosessen også.
Det ble bestilt plukkanalyser av restavfallet i P 52, P 50 og P 32. Resultatene av dette har vært til en viss hjelp til å sette i gang tiltak for å
øke utsorteringsgraden fra restavfallet.
Utsorteringsgraden på årsbasis i 2017 var 43,76 %. I 2018 ligger det an til 48,03 % per 05.12.2018.

Sykkelparkering – og tilgjengeliggjøring for sykkelbruk for ansatte og studenter - https://ansatt.oslomet.no/sykkelparkeringbysykkel#sykkelparkering-studenter
- Sykkelens dag ble i vårsemesteret markert på Kjeller og i Pilestredet i samarbeid med SP. Det ble holdt appeller, bl. a av Asbjørn Seim, det
var quiz med gode premier, og mulighet for studenter og ansatte å få en gratis vårsjekk av sykkelen sin ved sykkelboder bemannet med
profesjonelle sykkelreparatører. Det satses på at arrangementet kan bli en årlig begivenhet.
- Vintersjekk av sykler for studenter - arrangert i oktober samarbeid med Oslo kommune i Pilestredet. Kommunen delte ut gratis
sykkelpiggdekk til studenter.

-

Sykkelstaller for ansatte - Vi har nå åtte sykkelstaller og oppstillingsplasser for ansatte inne i Pilestredet og 12 sykkeloppstillingsplasser i
sykkelburet i underetasjen på Kjeller. Det er montert kortleser på alle i Pilestredet slik at ansatte har tilgang med kort og kode. Laminerte
skilt er satt opp på de bodene som er dedikerte for sykkelparkering innendørs for ansatte. Det er kjøpt inn og installert nye sykkelstativ i det ene
sykkelburet i Europark Frydenlund. Dette gir flere plasser og syklene blir bedre ivaretatt med de nye stativene. Det krever at syklene henges opp

-

etter hjulet. Her er kart over sykkelstaller for ansatte i Pilestredet:
https://ansatt.oslomet.no/documents/585743/67979332/Sykkelkart_ansatte.jpg/27b233a8-fbd7-7869-7d0a6c6e49982798?t=1519216621680
Sykkelstall for studenter – Vi har en sykkelstall for studenter på nedre plan i p-huset til One Park. - P42-Q2U021B - Det er kjøpt inn og
installert nye sykkelstativ i dette sykkelburet, finansiert av pantepengene vi får tilbake fra Infinitum.

-

-

Sykkeloppstillingsplasser - OsloMet har rundt 360 plasser i sykkelstativ fordelt på Campus Pilestredet og 50 på Kjeller. Her er kart over hvor
de finnes i Pilestredet: https://ansatt.oslomet.no/documents/585743/67979332/Sykkelkart_studenter.jpg/bbe346e2-136d-799b-50b0a355ecc8a2dd?t=1519216590590
Sykkel mekkepunkt - I Pilestredet og på Kjeller er dette bestilt og vil bli montert når det blir varmere i været (bakken).
Vaskestasjon innendørs – Dette er under bygging i Pilestredet, og vil være ferdig tidlig i 2019.

El-bilsatsing og andre el-tiltak
- I 2018 er fossildrivstoff-drevne biler byttet ut med El-biler. Det er kjøpt inn en hybrid femseter Passat stasjonsvogn, og to nye El-bil varebiler
er på plass, den ene ved campus Pilestredet og den andre ved campus Kjeller. Begge er Peugeot Partner Mester Electric. Bilene vil ha en rekkevidde på
inntil 170 km, og kommer med ladekontakter for både ladestasjon og hurtiglading. Se bilder av begge biltypene under.

-

Det har vært sett på mulighetene for å tilrettelegge bedre for lading av El-biler på Kjeller. Dette vil utredes videre i 2019, dersom det ikke
kan inngå i forhandlingene med ny leieavtale med Hemfosa på Kjeller. Dette vil bli besluttet i løpet av januar 2019.
Det jobbes systematisk for å fase over til LED-belysning og behovsstyrt lys. Det planlegges også bedre styring av elektrisk varme.

Resirkulering/gjenbruk
- Loppemarked på biblioteket skjer hvert år, møbler gis bort og gjenbruk av IT-materiell skjer mer sporadisk. Internasjonal seksjon holder
også loppemarked for internasjonale studenter: https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/-/nyhet/loppemarked-for-internasjonale-studenter
Earth Hour
- Naturvernorganisasjonen WWF står bak denne kampanjen, som er verdens største klimakampanje. OsloMet slukket lyset i 2018, Earth
Hour var lørdag 24. mars kl. 20.30 – 21.30. I 2019 vil dette markeres lørdag 30. mars kl. 20.30 – 21.30.
Grønne medlemskap
- OsloMet har i 2017 signert Oslo klimaavtale og er dermed med i nettverket Næring for klima. Dette er et klimasamarbeid mellom Oslo
kommune og virksomheter i Osloregionen. Oslo kommune er valgt til Europas miljøhovedstad i 2019, og OsloMet er med i det offisielle
programmet for Oslo kommune med to konferanser, 24. januar og 21. mars 2019. Hele programmet er her:
https://www.miljohovedstaden.no/
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