
SIT I ARBEID FOR EN 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftsrapportering som verktøy og veiviser





SMARTE indikatorer

• Spesifikke
• Målbare
• Realistiske
• Relevante
• Tidsfestede



God helse og livskvalitet

Sit skal fortsette å jobbe for sunne, 
aktive studentliv ved å se helheten i  
psykisk helse, kosthold, overvekt, fysisk 
aktivitet, sosiale arenaer mm.



INDIKATOR

Antall serverte måltider delt på total 
studentmasse (middag, småretter, lunsj)

Antall medlemskap i Sit Idrett. 

Antall registreringer ved Sit Idrett sine 
treningssentre. 

Opplevd overvekt (måles som en del 
av EDS-5 i SHoT) 

Psykisk helse (måles vha. HSCL-25 i SHoT)

Ensomhet (måles vha. T-ILS fra i SHoT)

Antall arrangementer avholdt med 
studentforeningene for å hjelpe dem 
med rusforebyggende arbeid.

Antall sykefraværsdager fordelt på 
antall ansatte.

VIRKEMIDLER

Pris, plassering, utvalg, 
preferanser

Variert og tilpasset tilbud. Må 
sees i sammenheng med total 
studentmasse.

Kommenteres samlet. 
Virkemidler er samtaler i 
samtaletilbudet, kurs, rådgivning, 
varierte og mangfoldige tilbud 
innen trening, sosialt, kosthold, 
bolig etc. 

Initiere til dialog

Arbeidsforhold, dialog, 
tilrettelegging

HOVEDANSVAR

Campustjenester 
(Idrett)

Campustjenester
(Idrett)

Velferd

Velferd

Velferd



Likestilling mellom kjønn || 
Mindre ulikhet || Anstendig arbeid

Sit skal sikre lik tilgang til og bruk av Sits 
tjenester, tilbud og aktiviteter. Sit skal 
også arbeide for høy tilfredshet og 
likestilling blant sine medarbeidere.



INDIKATOR

Prosentvis fordeling mellom gutter og jenter 
som benytter seg av Sits samtaletilbud 
sammenliknet med fordelingen i 
studentmassen generelt. 

Prosentvis fordeling mellom internasjonaleog
norske studenter som benytter seg av Sits 
samtaletilbud sammenliknet med fordelingen i 
studentmassen generelt. 

Hvert virksomhetsområde bør utfordres på å 
lage en indikator som ivaretar likhet og 
likestilling innenfor deres ansvarsområde. Målet 
er å surve de som til enhver tid har behov for 
det. Da er det Sits tilbud som skal måles, ikke 
antall studenter som benytter seg av tilbudet. 
For eksempel kan Bolig måle hvor godt tilbud 
det er for studenter med funksjonsnedsettelse, 
ikke antall studenter som benytter seg av 
tilbudet hvert år. 

VIRKEMIDLER

God kommunikasjon rundt 
Sits tilbud. Materiell på flere 
plattformer og språk etc. 

Samtaleterapeuter med ulik 
kulturell bakgrunn.

Robuste indikatorer er 
spesifikke og målbare

HOVEDANSVAR

Velferd

Idrett, Kafe, Bolig, 
Barnehagene 



INDIKATOR

MTI-score innen motivasjon og 
tilfredshet. 

Lønnsforskjeller mellom kjønn med 
tilsvarende arbeidsoppgaver og 
ansiennitet.  

Statistikk på kulturelt mangfold ved 
nyansettelser. Kan svares ut via 
tallinformasjon eller ved å si noe 
meningsfullt med tekst. Mangfold blant 
de ansatte er en styrke for å nå ut til et 
mangfold av studenter!

Antall studenter som fullfører studiet, 
også de som bytter utdanningsløp eller 
ikke fullfører på normert tid. Måles i 
prosent av totalt antall studenter. 

VIRKEMIDLER

Fortsette det gode arbeidet!

Utjevne forskjeller i lønn

Helheten i gode studentliv: 
bolig, mat, trening, helse

HOVEDANSVAR

Fellestjenester

Fellestjenester

Fellestjenester

Fellestjenester



Bærekraftige byer og lokalsamfunn || 
Ansvarlig forbruk og produksjon

Sit skal skape levende, inkluderende og 
mangfoldige campuser og studentbyer 
og være ledende innen miljøriktig 
ressursbruk og ombruk av 
byggematerialer, møbler og 
husholdningsutstyr.



INDIKATOR

Matsvinn, totalt fra kjøkkenet og kantine/kafe. 
Måles i kg. 

Mengde plastavfall totalt fra kjøkken og 
kantine/kafe. Måles i kg. 

Mengde restavfall fra kantine/kafe. Måles i kg. 

Salg av plantebasert mat. Innkjøp av 
plantebaserte råvarer måles opp mot totalt 
innkjøp av råvarer.

Salg av økologisk mat. Innkjøp av økologiske 
råvarer måles opp mot totalt innkjøp av 
råvarer. 

Ansvarlige innkjøp til kafe. Årlig kontroll av at 
valgt leverandør følger opp forpliktelsene som 
er beskrevet i SIN-avtalen.

Andel av innkjøp via VERDIMAT. Måles i 
prosent av innkjøpte råvarer.

VIRKEMIDLER

Halv pris på gårsdagens mat, selvvalgt 
porsjonsstørrelse, TrustMeal mm.

Plastfri emballasje. Unngå engangsplast. 

Færre engangsartikler i kantine/kafe, 
Kaffeavtalen (medbrakt kopp). 
Mengde avfall (mat, plast, rest) bør sees i 
sammenheng med antall kundebesøk.

Attraktive alternativer til kjøtt.

Velge økologisk der dette utgjør et godt 
alternativ, men ikke på bekostning av andre 
viktige miljømål innen innkjøp, f.eks. SiN og 
det Trønderske matmanifest.

HOVEDANSVAR

Campustjenester 
(Kafe)

Campustjenester 
(Kafe)

Campustjenester 
(Kafe)

Campustjenester 
(Kafe)

Campustjenester 
(Kafe)

Campustjenester 
(Kafe)

Campustjenester 
(Kafe)



INDIKATOR

Ombruk av møbler og husholdningsartikler. 
Måles i antall gjenstander som får et nytt 
hjem fordelt på relevante kategorier. 

Ombruk av bygningsdeler eller materialer 
ved oppføring av nye studentboliger og 
uteområder. Kan måles i vekt eller CO2 spart 
sammenliknet med nye materialer. 

Antall kvadratmeter dyrkingsareal i drift på 
Sits eiendommer. 

VIRKEMIDLER

Videreutvikling av ReStore for innsamling, 
lagring, istandsetting og salg/utdeling av 
inventar og sykler fra studenthyblene. 
Vurdere et system for utleie av inventar. 
Bør være i regi av Sit og ikke student-
/dugnadsdrevet. 

Gjennomføre miljøkartlegging og 
kartlegging av ombrukspotensial i bygg og 
uteområder som skal rives. 

Videreutvikle tilbudet om parsellhage i 
studentbyene etter etterspørsel/interesse. 
Innføre kjøkkenhage i alle 
studentbarnehagene. 

HOVEDANSVAR

Bolig

Bolig

Velferd, Bolig



INDIKATOR

Antall sykler reparert eller vedlikeholdt 
gjennom «Sit på sykkel».

Bruk av BREEAM Communites ved 
utvikling av nye studentbyer, BREEAM-
NOR ved oppføring av enkeltbygg og 
BREEAM In-Use for eksisterende bygg. 
Kan måles i antall BREEAM-poeng og 
kategori oppnådd per prosjekt eller 
beskrives kvalitativt i tekst. Flere 
indikatorer kan legges til underveis.

Miljøarbeidet som gjennomføres under 
Grønt flagg i barnehagene bør 
synliggjøres i den årlige rapporten. 
Beskrives med tekst. Evt. kan 
barnehagene komme opp med egne 
indikatorer innenfor miljøtemaene de 
har valgt å jobbe med. 

VIRKEMIDLER

Oppette en tjeneste for enkel 
reparasjon og vedlikehold av 
studenters og medarbeideres sykler.

Helhetlig tilnærming til bærekraftig 
områdeutvikling.

Synliggjøre, inspirere andre

HOVEDANSVAR

Bolig?

Bolig

Velferd



Ren energi for alle || stoppe 
klimaendringene || liv på land

Sit skal være med å løse miljø- og 
klimautfordringer ved å ivareta og 
styrke et levelig klima og et sunt og 
robust naturmiljø. 
Sit skal også gjøre tilpasninger som gjør 
oss bedre rustet i møte med et endret 
klima. 



INDIKATOR

Totalt klimafotavtrykk. Måles i tonn 
CO2-ekvivalenter fordelt på 
kategoriene investering og drift. 
Normaliseres i mengde per NOK 
eller mengde per student.

Mengde fornybar energi produsert 
på Sit eiendom. Måles i kWt.

Mengde fornybar varme produsert 
på Sits eiendom. Måles i kWt.

Uteområder: 
- Mengde torv ved anleggelse av nye 
uteområder/plantefelt. Måles i 
antall kg totalt per år og kg per m3 
tilført jord.  
- Mengde biokull ved anleggelse av 
nye uteområder/plantefelt. Måles i 
antall kg totalt per år og kg per m3 
tilført jord.  

VIRKEMIDLER

Kartlegges som en enkeltanalyse eller 
årlig ved hjelp av klimaregnskap for 
hele Sits virksomhet. De mest 
relevante tiltakene for å redusere 
utslipp vil kunne identifiseres når de 
viktigste utslippskildene er kartlagt. 

Vurdere potensial for solstrøm på 
eksisterende og nye takflater. 

Videreutvikling av SiT Geovarme.

Stille krav til prosjekterende og 
leverandører. 
Bruk av torv frigjør store mengder 
CO2, mens biokull binder CO2 i seg 
selv og forsterker prosessene i jorda 
som fanger og lagrer CO2 over tid. 

HOVEDANSVAR

Fellestjenester

Bolig

Bolig

Bolig



INDIKATOR

Total mengde overvann som håndteres 
ved hjelp av åpne løsninger på Sits 
eiendommer. Bør sees i sammenheng 
med totalt areal og avrenning. Måles i m3.

Etablering av verdifull grønnstruktur: 
- Grønne tak. Måles i m2

- Regnbed, vadi. Måles i m2

- Engbeplantning. Måles i m2

- Trær. Måles i antall plantet per år og 
totalt antall over 90 cm stammeomkrets.

Skjøtsel av uteområder:
- Bruk av sprøytemidler. Måles i liter 
fordelt på ulike sprøytemidler. 
- Bruk av kjemisk gjødsel. Måles i kg.  
Mengde sprøytemidler og kunstgjødsel 
må sees i sammenheng med totalt 
grøntareal som skjøttes.   

VIRKEMIDLER

For å få til gode løsninger for overvann, 
må det legges en helhetlig plan som 
blant annet tar hensyn til grunnforhold 
og ivaretar flomveier ut av området. 
Regnbed, «vadi», grønne tak og 
oversvømmelsesområder etc. er 
aktuelle tiltak. 

Tiltak kan gjennomføres i eksisterende 
og nye uteområder. Sit kan bruke 
blågrønn faktor som kvantitativt verktøy 
for å vurdere uteområdenes verdi med 
tanke på klima og naturmangfold. 

Stille krav om redusert bruk av 
sprøytemidler og kjemisk gjødsel. 
Kompost og produkter som Høne-Pøne
er gode erstatninger for kjemisk gjødsel. 
Ved å la avklippet gress ligge igjen, 
reduseres gjødselbehovet for plen.

HOVEDANSVAR

Bolig

Bolig

Bolig



Samarbeid for å nå målene

Sit skal jobbe for gode samarbeid og 
kommunikasjon med studenter, læresteder, 
lokalsamfunn, næringsliv, medier og 
omverden og være en veiviser mot en mer 
bærekraftig samfunnsutvikling. 



INDIKATOR

Godt samarbeid med NTNU om å skape en 
levende, inkluderende og mangfoldig campus. 
Sit kan også bruke sin erfaring fra klima- og 
miljøtiltak i egne bygg og uteområder til å spille 
inn tiltak for NTNU ved campus-utvikling. Graden 
av samarbeid og hva som er oppnådd beskrives 
kvalitativt i tekst. Indikatorer kan implementeres 
etter hvert som campus-planene konkretiseres.

Etablere et tettere samarbeid med kommunen om 
et helhetlig psykososialt helsetilbud slik at alle 
som henvender seg til Sit blir ivaretatt og fulgt 
opp med et riktig tilbud. Graden av samarbeid og 
hva som er oppnådd beskrives kvalitativt i tekst. 

VIRKEMIDLER

Finne relevante 
samarbeidsformer og 
arenaer.

Avklare ansvarsforhold, 
prosedyrer for samarbeid.

HOVEDANSVAR

Fellestjenester

Velferd



INDIKATOR

Medlemskap i UN Global Compact. Sit utbytte av 
medlemskapet beskrives som en kvalitativ tekst i 
rapporten. 

Sertifisering for miljøledelse etter Miljøfyrtårn. 
Sertifiseringsordningen krever årlig rapportering 
som vil danne hovedstrukturen i Sits 
bærekraftrapport. 

Fortelle historien om Sits bærekraftarbeid og 
tiltak gjennom tydelig og bred kommunikasjon 
med studenter, læresteder, lokalsamfunn, andre 
samskipnader, næringsliv, medier og omverden. 
Ta rollen som veiviser mot en mer bærekraftig 
samfunnsutvikling. 
Kan måles i antall medieoppslag eller beskrives 
som en kvalitativ tekst i rapporten. 

VIRKEMIDLER

https://globalcompact.no/bli-
med/

Samarbeid med medier, 
kommunikasjon på relevante 
plattformer

HOVEDANSVAR

Fellestjenester

Fellestjenester

Fellestjenester

https://globalcompact.no/bli-med/
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