
FNs Bærekraftmål
FNs bærekraftmål består av 17 mål og 167 delmål for bærekraftig utvikling i verden.
Pals Eiendom ønsker å bidra til at målene blir innfridd.
Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling er gjennom utførelse av eierskapet til 
eiendommer og bygninger vi forvalter og utvikler.
Vi har utarbeidet en bærekraftstrategi for perioden 2020-2030 hvor vi har tatt 
utgangspunkt i de bærekraftmålene vi anser mest relevante for vår virksomhet.

95% av klimagassutslippene til Pals Eiendom skyldes forbruk av elektrisitet. Ved overgang til el-
biler, nye energieffektive ventilasjonsaggregater, optimalisert drift av energikrevende utstyr samt 
LED belysning har vi redusert vårt klimaavtrykk med 40%  fra 2018 nivå.
For å nå målsetningen om å redusere vårt klimaavtrykk med 55% innen 2030 vil vi :
1.Skifte ut samtlige vinduer i kontorbygningsmassen til moderne trelagsvinduer med U.-verdi på 
0,6, automatisk solavskjerming og soldempende glass.
2.Installere solcellepaneler.
3.Overvåke og optimalisere energiforbruk.
4.Kontorbygg skal sertifiseres med BREAM IN-USE innen 2030.

Vi tilbyr innendørs parkering av sykkel, og som følge av at mange benytter seg av dette tilbudet, vil 
vi nå øke kapasiteten. Vi tilbyr også lading av el-sykler og vi har en innvendig vaskestasjon for sykler. 
Vi tilbyr ladestasjoner for lading av elektriske kjøretøy til de som leier parkeringsplasser.
Vi ønsker å prøve ut løsninger for utslippsfri mobilitet.

Vi skal øke avfallssorteringsgrad
Vi kildesorterer ved ombygging – og rehabiliteringsprosjekter
Vi  skal ha fokus på ansvarlig innkjøp av materialer og tjenester.

Vi ønsker å bidra til biologisk mangfold ved å utforske muligheter for urbane takhager på våre 
eiendommer.

Vi har ikke hatt noen arbeidsulykker, og vi har kontinuerlig fokus på å minimere risikoen for dette,
Vi har fokus på å beskytte arbeidsrettigheter og sikre anstendige vilkår hos samarbeidspartnere.
Vi har et godt arbeidsmiljø med høy trivsel.
Vi har hatt et veldig lavt sykefravær, og vårt gode arbeidsmiljø og trivselen bidrar til å minimere 
risikoen for langtidssykefravær. 
Vi skal tilrettelegge for utvikling av arbeidstakere.

Vi skal tilrettelegge for utvikling av arbeidstakere.
Vi har nylig skiftet ventilasjonsaggregater, alle våre lokaler har en stabil temperatur, 
og vi kan dermed tilby et godt inneklima i våre lokaler.
Alle våre ansatte har tilbud om bedriftshelsetjeneste


