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INTRODUKSJON

Gratulerer med et  
flott resultat for 2017!

Tusen takk for glimrende arbeid med årets klimaregnskap 
og rapporteringen også i år! Klimaregnskapet er nett-
verkets nøkkelredskap for mer treffsikker reduksjon av 
klimagassutslipp og grønn samfunns- og næringsutvikling. 
Uten klimaregnskap er det vanskelig å måle, identifisere 
og iverksette tiltak for å redusere egne utslipp. Vi oppfordrer 
alle våre partnere til å bruke rapporteringen aktivt til å 
systematisere mulige kostnadskutt og identifisere nye 
tjenesteområder, bygge medarbeider-tilfredshet, styrke 
omdømme og etablere langsiktig konkurransekraft.  

MÅLSETNING

Bergen kommune har mål om bli «Norges grønneste by» 
og Fossilfri innen 2030. Da skal fossile utslipp fra landbasert 
trafikk og oppvarming av bygg være fjernet, havnen skal 
være elektrifisert og man har fossilfri avfallsforbrenning. 
Dette er et ambisiøst og tydelig mål! Vi har derfor utfordret 

alle våre Klimapartnere om å sette seg mål om fossilfri 
virksomhet (fossilfri transport og fossilfri energi i egne 
bygg) i minimum samme takt. 6 av våre partnere er nå 
fossilfri, 20 har satt seg mål i takt med Bergen kommune 
eller raskere og for 3 gjenstår målsetting. Med unntak av 
prosessutslipp, reduseres alle direkte utslipp (Scope 1) i 
høyt tempo! Totalutslipp går noe opp. Dette er forbundet 
med strømforbruk. Det har vært en kald vinter, samt at 
noen av partnerne rapporterer inn flere elementer før og 
mer komplett areal. Bergen kommune inkluderer i år både 
buss, taxi, gatebelysning og flere anlegg. Helse Bergen har 
også mer areal. Noen partnere har gått bort fra kjøp av 
opprinnelsesgaranti, mens andre har begynt å kjøpe.  
At regnskapet blir mer komplett ønsker vi hjerteligst 
velkommen! Dette sikrer kvaliteten selv om utslippene 
gjør et lite byks første året nye kilder registreres!

Samlet utslipp*

+ 8,9 %

* markedsbasert metode, 
eks. nye partnere

Samlet utslipp*

0,1 %

* lokasjonsbasert metode, 
eks. nye partnere

- 3,3 %

Utslipp drivstoff Utslipp fyringsolje

- 10,7 %

Energiforbruk til  
oppvarming av areal*

*Kwh/m2

- 6,2 %

Fossilfrie klimapartnere6

Klimapartnere med mål om 
fossilfri virksomhet20

Klimapartnere ikke målsatt 
fossilfri virksomhet3

4 klimapartnere er  
klimanøytrale

1 klimapartner stiller krav  
til leverandører om  
klimanøytralitet

1 klimapartnere stiller krav  
til leverandører om å bli 
fossilfri innen 2030 

LEDERINNHOLD

Lønnsomt 
grønt skifte!
 
Grønne løsninger koster gjerne litt mer i investerings- 
øyeblikket, men kan gi store innsparing i drift!
 
Den billigste strømmen er, som kjent, den som ikke blir
brukt. Deler av besparelsene som Oseana Kunst og 
Kultursenter får ved redusert strømforbruk, går «tilbake» 
til de ansatte i form av helsebringende tiltak. Redusert 
matsvinn forbedrer bunnlinjen direkte, som hos  
Hordaland fylkeskommune hvor 33 % av matsvinnet ble 
redusert med svært enkle grep. BKK har regnet ut at de 
sparer mellom 15–30 mill. kr på å legge om til fossilfri 
transport. ASKO reduserer transportbehovet sitt ved å 
fjerne «luft» i emballasje og bedre utnyttelse av plass i 
lastebiler. God planlegging av massebalanse i byggepro-
sjekt, ga store besparelser for Avinor. Hordaland har mål 
om fossilfri busstransport innen 2025, og samtidig spås 
lynrask elektrifisering av verdens bussflåte fordi det er 
lønnsomt. Supplyskip rapporterer at landstrøms-løsnin-
ger om bord er tjent inn igjen i løpet av 3 måneder drift. 
Ferjekrysningen Larvik–Oppdal gjøres for mindre enn 
100,- kr og det estimeres at nullutslippsfly i nær fremtid 
vil kunne fly til 1/10 av dagens pris.  
 
Flere og flere av våre partnere rapporterer på at de vinner 
anbud og anskaffelser på å være grønne og tilby grønne 
produkt og tjenester. Den grønne innkjøpsmuskelen er 
virkelig i ferd med å vokse seg sterk i regionen vår! 
Fjordkraft stiller krav til leverandører om klimanøytralitet 
innen 2019. Statsbygg, Sammen og Angarde stiller krav 
om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet. Mange har satt 
mål om minimum 30 % klimavekting i innkjøp. Miljø- 
sertifiseringer etterspørres og det er mer fokus på 
reduksjon av matsvinn, livssyklusanalyse, sirkulær- 
økonomi og kvalitet. 

Vi håper årets klimaregnskap er til stor inspirasjon for 
både grønnere forretning, besparing og innovasjon.  
Der det er utslipp er muligheter! God utslippsjakt!

   3 — Introduksjon
   4 — Metode for klimaregnskap
   6 — Samlet utslipp
12 — Individuelle regnskap
70 — Elektrisitetens klimapåvirkning
74 — Grunnlag for pendlertall
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6 fossilfri klimapartnere

6 klimapartnere har mål om 
redusering av matsvinn

3 klimapartnere stiller  
krav om fossilfri bygg- og 
anleggsvirksomhet

- 11,1 %

Propan/natur-/lystgass

NØKKELRESULTATER KLIMAPARTNERE HORDALAND 2016–2017
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FARGEKODER OG SYMBOLFORKLARING

Klimamål har blitt  
satt og gjennomført.

Klimamål er under  
gjennomføring.

Mangler konkrete mål eller tiltak  
som er i tråd med målsetningene om  
fossilfri virksomhet innen 2030.

Klimapartnere utfordres  
til å bli fossilfri senest 

innen 2030. Det oppnås  
ved å fase ut fossile 

kjøretøy og fossile kilder 
 til oppvarming i egne bygg. 

Målsatt årstall oppgis 
inni symbolet.

Antall kjøretøy i  
virksomheten oppgis i 

opptil tre størrelser, der 
grønn er nullutslipp, gul 

er hybrid og sort er fossil. 
Fjorårets tall oppgis i 

parantes.

Indikerer om  
bedriften 

har en grønn 
 innkjøpsplan.

Indikerer om  
bedriften har  
plan og tiltak  

for avfall.

Indikerer om  
bedriften er  

miljøsertifisert.

Klimapartnere med mål om fossilfri virksomhet.

Klimapartner stiller krav til leverandører om klimanøytralitet.

Klimapartnere stiller krav til leverandører om å bli fossilfri innen 2030. 

Fossilfrie klimapartnere.

SCOPE 2 
Obligatorisk rapportering av indirekte utslipp knyttet til 
innkjøpt energi; elektrisitet og fjernvarme/-kjøling. I 
denne kategorien inkluderes det totale energiforbruket i 
arealet virksomheten benytter, uavhengig av om bygget 
leies eller eies av virksomheten som rapportere. 
 
Utslippsfaktorer som benyttes for å beregne klimautslipp 
på fjernvarme og kjøling er basert på spesifikk informasjon 
fra den enkelte produsent av fjernvarme og kjøling. 
 
For elektrisitet er det benyttet en av to gitte metoder som i 
2015 ble et krav i forhold til GHG Protokollen. Valgt 
metode for alle partnere sine sider kalles markedsbasert 
perspektiv. En forklaring av metodene står beskrevet på 
side 70, hvor den andre metoden, kalt fysisk (lokasjons- 
basert) perspektiv også beskrives og vises for  
hver partner. 

SCOPE 3 
Frivillig rapportering av indirekte utslipp knyttet til 
innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som 
indirekte kan knyttes til organisasjonens aktiviteter,  
men som foregår utenfor deres kontroll (derav indirekte). 
Typisk scope 3 rapportering vil inkludere flyreiser, 
logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike  
råstoff etc.
 
Utslippsfaktorer for avfall inkluderer klimapåvirkning fra 
transport og behandling av avfallet frem til det stadiet der 
det defineres som nytt produkt/ressurs. For material- 
gjenvinning innebærer dette at utslippet inkluderer 
transport frem til gjenvinningsanlegg. For restavfall 
inkluderes også forbrenning på grunn av at restavfall blir 
til ny ressurs (varme/strøm) først etter forbrennings- 
prosessen. Denne metodeforandringen reflekterer ny 
LCA-standard og viser den totale effekten av avfalls- 
behandlingen hvor reduserte utslipp fra bruken av 
ressursen som gjenvinnes ikke er inkludert (forskjell  
fra tidligere benyttet metode). Det kan noteres her at  
selve produksjonsutslippet av det som er blitt avfall  
ikke er inkludert. 

Informasjonen som benyttes i dette klimaregnskap 
stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir 
omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på 
den internasjonale standarden «A Corporate Accounting 
and Reporting Standard», som er utviklet av «the Green-
house Gas Protocol Initiative» – GHG protokollen. Dette er 
den mest anvendte metoden verden over for å måle 
virksomheters utslipp av klimagasser. ISO standard 
14064-I er basert på denne.

3 ANBEFALTE STEG I EGEN MILJØSTYRING

1.  Måle egne utslipp.

2. Redusere klimautslippene så mye som mulig ved egne   
tiltak (også eventuelt kjøp av opprinnelsesgaranti).

3. Vurdere å nøytralisere gjenværende utslipp 
 ved å kjøpe klimakvoter.
 
Analysen i denne rapporten er utført iht. «A Corporate 
Accounting and Reporting Standard Revised edition», én 
av fire regnskapsstandarder under GHG-protokollen. 
Standarden omfatter følgende klimagasser, som omregnes 
til CO2-ekvivalenter: CO2 (karbondioksid, CH4 (metan), N2O 
(lystgass), SF6, HFK- og PFK-gasser.
 
Analysen er basert på «operasjonell kontroll». Det 
innebærer at utslippskilder som organisasjonen fysisk 
kontrollerer, men ikke nødvendigvis eier, inkluderes. 
Utslippskilder som man eier, men ikke har kontroll  
(f.eks. det er leietaker som rapporterer strømforbruket  
i scope 2, ikke utleier) inkluderes ikke.

RAPPORTERING I HENHOLD TIL GHG PROTOKOLLEN

Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som 
består av både direkte og indirekte utslippskilder. 

SCOPE 1 
Obligatorisk rapportering inkluderer alle utslippskilder 
knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operasjonell 
kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for 
stasjonær bruk eller transportbehov (egeneide, leiede 
eller leasede kjøretøy, oljekjeler etc.). Videre inkluderes 
eventuelle direkte prosessutslipp. 
 

METODE

Metode for
klimaregnskap

Klimapartnere har mål om redusering av matsvinn.

Klimapartnere stiller krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet.
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2 087,6

Samlet utslipp 2017

SCOPE 1

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)
Fyringsolje
Prosessutslipp
Propan/natur-/lystgass

SCOPE 2

Fjernvarme/-kjøling
Elektrisitet

SCOPE 3

Flyreiser
Restavfall til forbrenning
Km-godtgjørelse
Andre reiser (tog/buss/taxi)
Annet (innkjøpte varer og tjenester)
Avfall til gjenvinning

11 637,5

77 539,0

4 666,2

2 825,0

6 355,0

4 355,0

1 134,8

650,4 1 072,0

839,3

MARKEDSBASERT LOKASJONSBASERT

11 637,5

2 087,6

77 539,0

4 666,2

2 825,0

7 620,4

6 355,0

4 373,9

1 134,8

650,4 1 072,0

839,3

17 232,2 
tonn CO2e

2017
TOTALT, 4 NYE  

VIRKSOMHETER 

5 551,1 
tonn CO2e

2016
PENDLER-

UNDERSØKELSE

GRAF

Referanser

DEFRA (2013). Environmental reporting guidelines:  

Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance.

DEFRA (2014). 2014 guidelines to DEFRA/DECC’s GHG conversion 

factor for company reporting (updated 19.11.2014). Produced by 

 AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and  

the Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA).

DEFRA (2015). 2015 guidelines to DEFRA/DECC’s GHG conversion 

factor for company reporting (updated 19.11.2014). Produced by 

 AEA for the Department of Energy and Climate Change (DECC) and 

the Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA).

IPCC (2014). IPCC fifth assessment report: Climate change 2013 

(AR5 updated version November 2014).

OFV (2015). Bilstatistikk 2001-2015. Opplysningsrådet for  

Veitrafikken, http://www.ofv.no/

SimaPro (2016). Ecoinvent (3.version). SimaPro life cycle  

analysis version 8 (software).

WBCSD/WRI (2004). The greenhouse gas protocol. A corporate 

accounting and reporting standard (revised edition). World Business 

Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /

World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 116 pp.

WBCSD/WRI (2011). Corporate value chain (Scope 3) accounting  

and reporting standard: Supplement to the GHG Protocol corporate 

accounting and reporting standard. World Business Council on 

Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World 

Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 149 pp.

WBCSD/WRI (2015). GHG protocol Scope 2 guidance: An amendment 

to the GHG protocol corportate standard. World Business Council  

on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World 

Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 117 pp.

Wintergreen, J. & Delaney, T. (2009). ISO 14064: International standard 

for GHG emissions inventories and verification (2009 review). Raleigh, 

NC: 16th Annual International Emissions Inventory Conference.

293 124,7
tonn CO2e

2017

TOTALT

134 369,7
tonn CO2e

2017

TOTALT

162 294,2
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- 3,3 %

Utslipp drivstoff Utslipp fyringsolje

- 10,7 %

Sammendrag (markedsbasert)

SAMMENDRAG PER UTSLIPPSKILDE (TONN CO2 EKVIVALENTER)

SUMMER AV TCO² E 2013

 

2014 2015 2016

2017 PROSENTVIS ENDRING 

2016–2017, UTEN NYEMED NYE UTEN NYE

Scope 1 78 145,1 95 569,3 95 959,3 98 930,1 106 496,4 95 930,3 - 3,0 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 7 693,5 9 459,7 12 755,6 12 030,9 11 798,7 11 637,5 - 3,3 %

Fyringsolje 3 695,5 2 854,2 2 902,2 2 337,5 2 139,0 2 087,6 - 10,7 %

Prosessutslipp 60 688,0 78 330,7 75 203,2 79 314,6 77 861,1 77 539,0 - 2,2 %

Propan/natur-/lystgass 6 068,1 4 924,7 5 098,3 5 247,1 14 697,6 4 666,2 - 11,1 %

Scope 2 152 758,4 149 136,5 143 182,2 139 790,3 170 558,3 165 119,3 18,1 %

Fjernvarme/-kjøling 9 914,8 2 390,0 2 932,0 2 198,8 2 956,4 2 825,0 28,5 %

Elektrisitet Markedsbasert 142 843,6 146 746,5 140 250,2 137 591,5 167 601,9 162 294,3 18,0 %

Scope 3 10 947,0 11 176,0 13 905,0 14 521,3 16 070,0 14 842,9 2,2 %

Flyreiser 4 962,4 4 458,5 5 369,0 6 235,3 6 565,3 6 355,0 1,9 %

Restavfall til forbrenning 3 248,7 3 855,4 4 264,8 4 570,5 4 496,5 4 373,9 - 4,3 %

Km-godtgjørelse 977,5 1 157,5 1 297,2 1 183,7 1 210,0 1 134,8 - 4,1 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,4 2,1 2,2 4,0 658,5 650,4 > 99 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 584,3 821,4 1 222,3 1 107,2 1 845,9 1 072,0 - 3,2 %

Avfall til gjenvinning 1 102,4 828,4 1 463,6 937,4 876,3 839,3 - 10,5 %

Pendling 71,3 52,7 285,9 483,2 417,5 417,5 - 13,6 %

Totalsum 241 850,5 255 881,8 253 046,5 253 241,7 293 124,7 275 892,5 8,9 %

Propan/natur-/lystgass

-11,1 %
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Sammendrag (markedsbasert)

Samlet utslipp*

* markedsbasert metode, 
eks. nye partnere og  
pendling

8,9 %

SAMMENDRAG PER VIRKSOMHET (TONN CO2 EKVIVALENTER)

Totalt årlig utslipp Endring totalt utslipp i % Endring utslipp per årsverk ekskl. 
prosessutslipp i %

Endring utslipp per omset-
ning ekskl. prosessutslipp i 

%

Endring energiforbruk til oppvarming  
av areal i % 

2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017 2016–2017 2016–2017 2016–2017 2016–2017

Angarde 1 346,0 695,1 408,6 532,0 500,6 - 63 % -5,9 % - 5,9 % - 3,8 % 6,9 %

Asko Vest 6 772,6 5 620,6 4 872,3 -13,3 % - 24,9 % - 25,6 %

Asplan Viak 149,6 131,7 193,8 165,1 167,8 12 % 1,6 % 4,2 % - 6,5 % - 45,3 %

Atea 419,9 405,9 368,0 317,5 245,2 - 42 % -22,8 % - 22,8 % - 22,8 % - 0,1 %

Avinor 9 343,9 8 700,9 1 040,7 -88,0 % - 85,1 % - 57,0 %

Bergen Energi 364,0 236,8 348,9 374,1 338,9 - 7 % -9,4 % - 35,5 % 0,0 %

Bergen Kommune 50 172,5 58 781,0 70 036,3 68 339,2 99 719,3 99 % 45,9 % 36,3 % 40,2 %

BIR 67 568,8 86 099,8 82 998,0 82 418,6 80 376,5 19 % -2,5 % - 13,7 % - 3,5 % - 12,7 %

BKK 2 358,3 2 621,8 2 581,0 2 713,2 2 711,5 15 % -0,1 % 0,6 % - 1,2 % 18,6 %

Emisoft 99,9 53,6 7,2 6,9 2,3 - 98 % -66,7 % - 70,0 % - 62,1 % - 26,2 %

Fjordkraft 173,6 159,9 184,9 15,6 % - 6,2 % 23,4 % 6,7 %

Fløyen 350,8

Fylkesmannen i 
Hordaland 

533,5 485,7 456,2 435,9 579,7 9 % 37,0 % 39,0 % 21,2 % 29,9 %

Greenstat 24,4 23,1 -5,5 % - 51,1 % - 53,6 %

Helse Bergen HF 50 966,4 47 414,4 43 916,2 42 631,6 45 262,0 - 11 % 6,2 % 4,2 % 5,9 % 7,9 %

Hordaland  
Fylkeskommune 

30 303,2 25 659,2 26 211,3 24 121,0 23 151,8 - 24 % -4,0 % - 2,0 % - 18,0 % 1,5 %

Hotell Augustin 723,1 678,6 34,2 474,2 491,5 - 32 % 3,7 % 11,1 % 3,2 % 35,6 %

Hotell Terminus 681,0 65,5 71,1 61,4 557,4 - 18 % > 99 % > 99 % > 99 % - 13,9 %

Høgskolen i Bergen 2 931,3 3 525,5 3 955,6 12,2 % 17,0 % - 93,9 % - 65,8 %

IHM 5 586,1 5 372,3 -3,8 % 5,3 % - 8,4 % - 11,4 %

Kavli 9 060,8

Klimastiftelsen 7,6 12,1 7,4 9,2 10,9 43 % 18,8 % - 28,7 % - 6,5 % 0,0 %

Oseana 20,9

Norsk Energi 24,3 19,7 247,4 6,0 % 16,6 % 13,1 % 37,6 %

Sparebanken Vest 2 008,8 2 191,6 1 634,9 -25,4 % - 23,2 %

Statsbygg 7 573,2

Sammen 923,9 942,8 2,0 % - 0,2 % - 0,4 % - 10,2 %

Sweco 681,0 497,8 -26,9 % - 29,6 % > 99 % 7,3 %

Universitetet i 
Bergen 

36 157,1 32 540,5 4 163,1 3 220,9 3 231,8 - 91 % 0,3 % - 3,5 % 0,0 % - 40,7 %

Sum utslipp 241 850,5 255 881,8 253 046,5 253 241,7 293 124,7 21 % 15,7 %

Totalt uten de 4 nye  
og uten pendling

275 892,5 8,9 % 18,0 % 11,6 % - 6,2 %

Totalt utslipp per årsverk 
ekskl. prosessutslipp,  
nye partnere og pendling 
(tCO2e/ÅV)

Totalt utslipp per omsetning 
ekskl. nye partnere og 
pendling (tCO2e/mill NOK)

Energiforbruk til oppvarming 
av areal (kWh/m2)

Gjennomsnittlig sum per nøkkeltall 2016—2017

18,0 % 11,6 % - 6,2 %
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OM VIRKSOMHETEN

Angarde AS driver utleie av næringseiendom og eien-
domsutvikling i Fyllingsdalen, Bergen. Selskapet har som 
visjon å utvikle Spelhaugen til en «Grønn by i byen».  
Gehl arkitekter fra København har bistått oss med  en 
komplett illustrasjonsplan for å skape det gode liv  
på gateplan.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Angarde AS har sluttført en utredning med støtte fra 
Enova, som viser at vi kan levere lokalprodusert energi til 
2200 nye boliger og 2000 arbeidsplasser i Spelhaugen. 
Det jobbes i 2018 med å ta denne utredningen videre til 
en storskala demo-konkurranse gjennom Enova.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Angarde AS har eget fjernvarmeanlegg og konsesjon på 
levering i Spelhaugen. Ved videre utbygging vil vi satse 
på CO2 nøytral elektrisitet og oppvarming av bygg.

• Ved fremtidig utbygging vil vi ha fokus på fossilfri 
bygg- og anleggsvirksomhet. 

• Reduksjon av flyreiser ved å installere  
videokonferanseutstyr.

• Fokus på samkjøring i elbil ved arbeidsreiser. 
• Fokus på reduksjon av matavfall.
• Fokus på fremtidig utbygging og mulighetene  

som ligger der for å tenke helhetlige gode  
og klimavennlige løsninger.

• Ved innkjøp gjøres alltid vurderinger på kortreiste 
materialer og alternativer.  Angarde AS har gjort avtale 
om at Reko Ringen kan ha utlevering av kortreist og 
lokalprodusert mat på området. Det vil også være fokus 
på dette når vi oppretter et torg på uteområdet.

• Kildesortering og oppfølging av leietakere på dette 
punkt gjøres jevnlig. Angarde mottar månedlige tall på 
sorteringsgrad av avfall. 

• Matavfall er redusert ved å avslutte fast levering  
av kantinemat, som erstattes med egne innkjøp  
i nærbutikk etter behov. 

• I 2017 byttet vi inn 50 % av bilparken med elbiler.  
Innen 2023 har vi som mål å være helt fossilfri når  
det gjelder kjøretøy.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Angarde reklamerer med at vi skal bygge et grønt Bergen 
og at vi skal utvikle en grønn by i byen. Logo og markeds-
rettet informasjon bærer preg av natur og det grønne.  
Vi er aktiv både på nettside, facebook og linkedIn  
med Angarde. 

Artikler og nyheter legges ut fortløpende. 
Internt er vi en liten organisasjon med god dialog. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Ved å kunne være selvforsynt med lokalprodusert energi 
når området  utvikles, viser klimagassregnskapet for 
stasjonær energibruk ved full utbygging en besparelse på 
9 500 tonn CO2 –ekv/år. 

BESTE PRAKSIS

Gjennom sluttført utredning i 2017 kan vi vise til at vi 
fremtidig kan levere CO2 nøytral fjernvarme til en ny grønn 
bydel i Spelhaugen, 4 400 bosatte og 2 000 ansatte! Dette 
ved hjelp av flisfyrte CHP-maskiner kombinert med 
solceller, batterilagring og biokjel. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Nei 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 7,6 20,5 3,8 -81,5 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 7,6 20,5 3,8 -81,5 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 1 303,4 677,7 371,9 478,4 480,6 0,5 %

Fjernvarme/-kjøling 58,8 33,6 27,1 21,3 32,3 51,6 %

Elektrisitet Markedsbasert 1 244,6 644,1 344,8 457,1 448,3 -1,9 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 42,6 17,4 29,1 33,1 16,2 -51,1 %

Flyreiser 0,4 1,3 225,0 %

Restavfall til forbrenning 16,5 14,2 25,0 15,4 9,5 -38,3 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,2 1,1 -8,3 %

Avfall til gjenvinning 26,1 3,2 4,1 16,1 4,3 -73,3 %

Pendling

Sum utslipp 1 346,0 695,1 408,6 532,0 500,6 -5,9 %

Prosentvis endring -48,4 % -41,2 % 30,2 % -5,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 0,0 0,0 5,0 4,0 4,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

3 013,5 2 369,5 1 637,1 2 145,5 2 221,1 

Oppvarmet areal (m2) 35 228,0 35 228,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 30,2 11,0 3,5 11,6 11,1

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) - N/A 81,7 133,0 125,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 85,5 67,3 63,4 68,7 73,5

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1 bil, 1 traktor, 1 kostemaskin. 

A

A

2023

2 (1) 3 (2)

Den nye bakkebyen i Spelhaugen, med direkte adgang til Kanadaskogen. 

Illustrert av Gehl.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

ISO 14001 sertifisert.   

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

ASKO kjøper ikke klimakvoter, men velger heller å redusere utslipp og 

investere i energi besparende tiltak, samt produsere egen strøm. 

OM VIRKSOMHETEN

ASKO VEST er den største engrosbedriften i vest. Markeds- 
området til ASKO VEST AS er fra Kvinnherad og Stord i sør 
til Nordfjord i nord. Vi forsyner de fleste i Hordaland og 
Sogn og Fjordane med mat. Vi distribuerer til dagligvare-
butikker og storhusholdnings- og servicehandelskunder 
(hoteller, restauranter, bensinstasjoner og kiosk etc.).  
I vårt sortiment inngår tørrvarer, frysevarer og kjølevarer 
inkludert rødt og hvitt kjøtt samt melkeprodukter. 

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

• ASKO sin visjon og ambisjon er å bli bærekraftig  
og klimanøytral. 

• ASKO skal være netto selvforsynt med  
100 % fornybar energi (strøm).

• ASKO skal redusere energiforbruket med 20 %.
• ASKO skal bruke 100 % fornybart drivstoff i  

distribusjonen vår, inkludert leietransport.
• ASKO sine innkjøp av varer og tjenester til eget 

bruk skal være bærekraftig.
• ASKO skal optimalisere emballasje på alle varegrupper.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Miljømål ASKO VEST AS for 2018:
• Andel fornybart drivstoff: 80 %.
• Egenproduksjon avfall: 905 tonn.
• Andel av selskapets organiske avfall som omdannes til 

biogass: 100 %.
• Energiforbruk: 8002763 KWh.
• Egenprodusert energi: 1204625 KWh.
• CO2 pr m2 transportert volum: 0,77kg.
• Andel avfall kildesortert: 95 %.
• Totalt CO2 utslipp (transport+strøm+avfall): 1207 tonn.
• Energi pr m2 bygg: 176,66 KWh/m2.
• 100 % av ASKO VEST sitt drivstoff på egne biler skal 

være fornybart innen utgangen av 2020.
• Bestillingsintervall blir styrende i forhold til fulle biler. 

Innhenting vil i økende grad foregå på biler som 
benytter biodiesel HVO 100.

• Vi har de siste to årene, lagt mer av inntransporten over 
fra bil til bane.

• ASKO VEST har som mål for 2018 å kildesortere 95 % av 
eget avfall. I 2017 oppnådde ASKO VEST en sorterings-
grad på 97,4 %.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Det kommuniseres internt fra direktør og mellomledere 
om ulike tiltak som gjøres og hvorfor vi gjør det (vår 
ambisjon). Det benyttes roll-ups i inngangsparti og i 
kantine i tillegg til informasjon på skjermer, via ASKO 
portalen og i tilknytning til årsmøter og ulike fagmøter.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Det er satt av 7 millioner kroner til tiltak for ansatte i 
NorgesGruppen for å redusere eget energiforbruk og 
klimautslipp. Tiltakene som støttes inkluderer blant 
annet etterisolering, sentralstyring av oppvarming, kjøp 
av varmepumper og gjennomføring av andre tiltak knyttet 
til fornybare energikilder. Ansatte i NorgesGruppen kan 
også søke om støtte for mer miljøvennlig transport. Dette 
inkluderer støtte til kjøp av elektrisk bil, ladbar hybridbil, 
sykkel, elektrisk sykkel og periodekort for kollektivtrans-
port.

BESTE PRAKSIS

ASKO VEST har redusert utslippet fra fossilt drivstoff på 
sine biler med 76 % fra 2008 til 2017 (kg CO2 per m3 
transportert vare). ASKO VEST har 44 biler som kjører på 
biodiesel (HVO 100), to biler kjører på bioetanol. Vi har 
etablert egen fyllestasjon for HVO 100 på vårt eget 
terminalområde. 13 av 15 fast innleide biler kjører på 
HVO 100. Solcelleanlegg med 16000 kvm solceller ble 
satt i drift i juli 2017. Solcelleanlegget er forventet å 
produsere 1204625 KWh i løpet av 2018.

Solcelleanlegg på lageret til ASKO VEST i Arna.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 104,3 1713,1 1402,7 -18,1 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 3 104,3 1713,1 1402,7 -18,1 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 3 559,8 3 796,2 3 390,0 -10,7 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 3 559,8 3 796,2 3 390,0 -10,7 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 108,5 111,3 79,6 -28,5 %

Flyreiser 40,8 40,5 31,2 -23,0 %

Restavfall til forbrenning 20,9 29,7 12,4 -58,2 %

Km-godtgjørelse 4,6 5,6 4,7 -16,1 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 4,5 1,3

Avfall til gjenvinning 37,7 35,5 30,0 -15,5 %

Pendling

Sum utslipp 6 772,6 5 620,6 4 872,2 -13,3 %

Prosentvis endring -17,0 % -13,3 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 321,0 311,0 359,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

19 638,7 21 516,1 22 670,5

Oppvarmet areal (m2)

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,1 0,8 0,6

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 21,1 18,1 13,6

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020

2 egne diesel, 2 innleide diesel,
44 HVO 100, 2 bioetanol, 13 innleide HVO 100.

A

A

2020

59 (43)4 (14)

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

ISO 14001   

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Asplan Viak er blant Norges største rådgivende ingeniør- 
og arkitektfirmaer. Vi har ca. 1000 medarbeidere hvor av 
95 av disse jobber i Bergen innen fagene Plan, Energi og 
miljø, Arkitektur, Landskap, Bygg, Samferdsel, Vann og 
miljø, VVS og Elektro. Asplan Viak følger prosjektene hele 
veien fra tidligfaseutredninger og overordnet planlegging, 
via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. 
Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og 
sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

«Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle 
oppdrag og tilrettelegge for god miljøkvalitet i prosjekte-
ne». Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for 
fire områder; Integrert design, materialvalg, arealplanleg-
ging og vann. Asplan Viak har utarbeidet klimagassregn-
skap for egen drift etter FNs GHG protokoll siden 2008 og 
rapporterer til FNs Global Compact. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Fossilfri virksomhet innen 2020.
• Redusere bruk av fossilbasert transport i reise  

til/fra jobb og i tjeneste. 
• Bidra til å møte bedriften sin miljøvisjon i produksjon. 
• Øke promoteringen av gode miljøprosjekt internt  

og eksternt.

Noen av tiltakene i 2018:
• Innføring av behovsprøvet og avgiftsbelagt parkering.
• Reduksjon i antall parkeringsplasser.
• Bytte ut varebil med el-varebil.
• Sponsing av sykkelservice.
• Ny garderobe med tilhørende tørkerom.
• Gjennomføre kundemøte/frokostseminar med miljøtema. 
• Fokus på energibruk i bygg, blant annet nytt  

ventilasjonsanlegg.
 
Asplan Viak har egen innkjøpspolicy der ett av tre 
hovedformål er å «sikre at Asplan Viak foretar de gunstigste 
innkjøpene fra et totalkostnads- og samfunns/miljø- 
perspektiv».  Ved inngåelse av innkjøpsavtale er ett av 
seks prinsipp at «miljøperspektiv ivaretas i henhold til 
krav gitt i tilknytning til Miljøfyrtårnsertifisering».
 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET 

To av seks punkt i Asplan Viak sin miljøpolitikk omhandler 
informasjon og motivasjon internt og eksternt: 
•  Asplan Viak skal øke kunnskapen og bevisstheten om 

miljøforhold blant medarbeidere samt oppmuntre til 
miljøbevarende initiativ både individuelt og  
på forretningsnivå. 

• Asplan Viak skal aktivt publisere informasjon om 
miljøprogram og resultater.  

 

 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Klimakost, et komplett verktøy for miljøstyring/
klimaregnskap i kommuner og bedrifter. 

• BREEAM-sertifisering.
• Klimavennlig områdeutvikling og konseptvalg. 
• NoDig klimakalkulator for grøftefri graving.
• LCA-livsløpsanalyser.
• Ulike typer miljøbudsjett. 
• Miljøkalkulator for valg av reisemåter (bla. brukt av NSB).  
• Miljøvaredeklarasjon for produkter EPD.
• EPC–Energitiltak med sparegaranti. 
• Tidligfaseverktøy for miljøvurdering av  

jernbane-infrastruktur. 
• Digitalisering av stål, bærekraftig og økonomisk lønnsomt. 
• Ombruk av byggematerialer, et bærekraftig førstevalg. 
• Overvann som ressurs.

BESTE PRAKSIS

Asplan Viak er i front på byøkologi, blant annet i arbeidet 
med å utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet 
i Oslo. Begrepet byøkologi omfatter sosial bærekraft og et 
ønske om mangfold, økonomisk bærekraft som har som 
mål å senke terskelen for boligkjøpere og teknisk 
bærekraft som skal gi et byggeri med lite miljøfotavtrykk, 
lavt energiforbruk og holdbare løsninger. Asplan Viak 
deltar i arbeidet med å designe verdens første power- 
hotell, Svart Hotell ved Svartisen, som produserer mer 
energi enn det bruker.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 15,3 3,9 5,0 6,7 5,2 -22,4 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 15,3 3,9 5,0 6,7 5,2 -22,4 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 109,5 104,9 101,2 95,1 90,3 -5,0 %

Fjernvarme/-kjøling 6,9 2,7 2,1 1,6 1,5 -6,3 %

Elektrisitet Markedsbasert 102,6 102,2 99,1 93,5 88,8 -5,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 24,8 22,9 87,6 63,3 72,3 14,2 %

Flyreiser 24,5 12,9 30,4 27,0 20,8 -23,0 %

Restavfall til forbrenning 0,3 0,3 1,6 1,7 1,6 -5,9 %

Km-godtgjørelse 9,7 6,4 9,8 7,0 -28,6 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 50,0 %

Pendling 49,0 24,6 42,6 73,2 %

Sum utslipp 149,6 131,7 193,8 165,1 167,8 1,6 %

Prosentvis endring - 11,9 % 47,1 % -14,8 % 1,6 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 73,0 76,0 78,0 80,0 78,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

327,0 305,4 296,9 313,3 276,5

Oppvarmet areal (m2) 2 216,0 2 216,0 2 216,0 1 357,0 2 216,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,5 2,1 1,9 1,6 1,5

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,0 1,7 2,5 2,1 2,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 120,4 131,0 124,6 210,5 115,1

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020

3 1 (0)

Eksempel på byøkologiprosjekt i Oslo.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

Atea er en norsk IT-infrastrukturleverandør. Vår visjon, 
The Place to Be, reflekterer at vi ønsker å være selve 
kraftsenteret i vår bransje, og det naturlige valget for 
både ansatte, kunder og produsenter.

Med utgangspunkt i en klar visjon, tydelig strategi og 
satsing på fokusområdene skal Atea vokse og styrke sin 
stilling i markedet.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Atea AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Vi 
arbeider bevisst med miljørettet tiltak for kontinuerlig 
redusere vårt eget CO2 utslipp etter gjeldene lovbestemte 
krav og etter egne miljømål. Den største ressursen vi har 
for å oppnå våre mål er miljøbevisstheten fra ansatte. Det 
er avgjørende at ansatte tar ansvar og tenker miljøfrem-
mende tiltak i det daglige. Vi har særlig satt fokus på 
tiltak innen områdene møtevirksomhet, transport, 
energiforbruk og avfallssortering.

Gjennom et stort antall transaksjoner, vare- og tjeneste-
leveranser, samt rollen som arbeidsgiver, påvirker Atea 
det ytre miljø direkte og indirekte. Dette skjer blant annet 
gjennom transport av gods og mennesker, energiforbruk 
til lys, varme og produkter i bygg, samt produksjon av 
avfall. Våre solgte varer og tjenester spiller også en rolle  
i forhold til våre kunders påvirkning på miljø og klima.  
Atea skal opptre ansvarsfullt og bevisst i sin rolle som 
kraftsenter i IT-bransjen, også når det gjelder miljø- 
påvirkninger hos våre partnere på kunde-  
og leverandørsiden.

Selskapet skal arbeide systematisk for å oppnå reelle 
miljøeffekter. Arbeidet skal stå i et gjensidig positivt 
forhold til våre daglige forretninger, våre målsettinger på 
kort og lang sikt, og vårt generelle samfunnsansvar. Vi 
skal kjenne til og innfri de lovpålagte miljøkrav som er 
relevante for våre aktiviteter. 

Vi ser at en gunstig utvikling mht. påvirkningen på det 
ytre miljø harmonerer med våre interesser som en 
kommersiell aktør i IT-markedet. Ateas fokus på miljø 
skal underbygge, og samtidig selv bli støttet av, mulighetene 
til å spre miljøeffektive løsninger gjennom den normale 
drift. Det er slik vi kan oppnå de største direkte og 
indirekte positive effektene på miljø og klima.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET 

Den største ressursen vi har for å oppnå våre mål er 
miljøbevisstheten fra ansatte. Det er avgjørende at 
ansatte tar ansvar og tenker miljøfremmende tiltak  
i det daglige. 

Vi har særlig satt fokus på tiltak innen områdene: 
Bruken av våre samhandlingsløsninger som er både 
lønnsomt og sparer miljøet. Videosystemer brukes flittig 

til interne møter mellom våre kontorer, kundemøter, 
leverandørmøter, jobbintervju, allmøter, kurs og opplæring. 
Våre ansatte benytter også bedriftens egne elbiler i 
kundeoppdrag ol. for å minimere karbonutslipp.  
Elbilene bookes i eget system på samme måte som  
en booker møterom.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

GoITLoop er et resirkuleringsprogram fra Atea. Her sikrer 
vi at brukt utstyr ikke får ligge urørt. Vi gir nye liv til 
digitalt utstyr som kan fortsatt brukes, og gjenvinner de 
ulike delene i det som ikke lenger virker.
Atea GoITLoop sørger for:
• En trygg og sikker løsning for tilbakeføring av all  

elektronisk avfall. 
• Sikker sletting av data. 
• Resirkulering eller videresalg, hele 99,7 prosent av det 

mottatte utstyret kan gjenbrukes. 
• Lave kostnader og enkel håndtering. 
• Sammenfattet registrerings- og verdirapport. 
• All håndtering tar hensyn til høye miljøstandarder,  

et høyt sikkerhetsnivå og med ISO 9001- og  
ISO 14001-sertifiserte metoder. 
 

Effekten av GoITLoop er:
• Mindre miljøutslipp.
• Mindre bruk av verdifulle råvarer.
• Økonomisk kompensasjon for utstyret Atea kan selge. SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 106,0 90,4 88,6 75,9 25,6 -66,3 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 106,0 90,4 88,6 75,9 25,6 -66,3 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 228,4 248,5 224,7 209,2 144,9 -30,7 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 228,4 248,5 224,7 209,2 144,9 -30,7 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 85,4 67,0 54,7 32,4 74,7 130,6 %

Flyreiser 72,8 60,3 41,2 28,4 30,3 6,7 %

Restavfall til forbrenning 12,3 6,5 13,2 3,8 2,3 -39,5 %

Km-godtgjørelse 41,9 

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 %

Pendling

Sum utslipp 419,9 405,9 368,0 317,5 245,2 -22,8 %

Prosentvis endring - 3,3 % -9,3 % -13,7 % -22,8 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 164,5 170,0 175,0 150,0 150,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

871,3 849,6 822,3 775,1 575,1

Oppvarmet areal (m2) 2 392,0 2 392,0 2 392,0 2 392,0 2 392,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,6 2,4 2,1 2,1 1,6

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 190,2 206,9 198,6 196,1 195,8

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  

Miljøsertifisering og %-sertifisert

ISO 14001:2015

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Ingen

CO2 UTSLIPPSDRIVERE, ENHET ANDEL AV CO2 I 2017 MÅL 2018

Bilkjøring (km) 32 % - 5 %

Elektrisitet (kWh) 14 % - 10 %

Fly (pkm) 52 % - 5 %

Avfall blandet (kg) 2 % - 5 %

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2025

10 3
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Skal sertifiseres høsten 2018

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Avinor AS kjøper klimakvoter for hele konsernet tilsvarende driften 

av alle lufthavner.

OM VIRKSOMHETEN

Avinor AS er et 100 % statseid aksjeselskap. Samfunns-
oppdraget består i å eie, drive og utvikle et landsomfattende 
nettverk med 45 flyplasser og flysikringstjeneste for 
militær og sivil sektor. Virksomheten skal drives på en 
sikker, effektiv og miljøvennlig måte, for alle grupper 
reisende. Bergen lufthavn er Norges nest største lufthavn 
med 6 millioner passasjerer og over 90 000 flybevegelser 
årlig (2017). Driften av lufthavnen skjer i samarbeid med 
flyselskap, handlingselskap, kommersielle bedrifter  
og Avinor Flysikring AS.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Avinor skal forbedre egen miljøprestasjon og være en 
drivkraft i miljøarbeidet i luftfartsbransjen. Fra 2030 skal 
30 % av alt flydrivstoff solgt på Avinors lufthavner være 
bærekraftig biodrivstoff. Avinors visjon er at all innenriks 
luftfart i Norge skal være elektrifisert innen 2040. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Konsernmål klimagassutslipp:
Avinor skal innen 2020 halvere egne totale kontrollerbare 
klimagassutslipp sammenlignet med 2012, og bidra til  
å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten  
og flytrafikken. 

Klimamål Bergen lufthavn:
• Bidra til at utslipp flytrafikk reduseres. 
– Biofuel tilgjengelig for flyselskapene.
• Bidra til at utslipp tilbringertjeneste reduseres. 

– kollektivandel over 50 % i 2020.
• Egne utslipp type 1 < 540 tonn.
– Innfasing av biodiesel (HVO) – 25 000 liter.
– Oljebrenner erstattes med fjernvarme.
– Energiledelse i aktiv drift.
– Utskifting av banelys av LED type.
• Avinor skal redusere innkjøpt energi med 25 % innen 

2020 sammenlignet med energiforbruket på bygg  
og anlegg i 2012. 

Klimatilpasning: 
Lufthavnen tilrettelegger for kommende klimaendringer i 
overvannsystemer der vannkvalitet og flomdempende 
effekt er viktige for driften av lufthavnen. Dette løses 
gjennom åpne kanaler, noen våtmarker får status som 
flomsikringsområder, og vassdragene bibeholder dermed 
biologisk mangfold i større utstrekning.

• Andelen biodiesel for egne kjøretøy, økes kontinuerlig 
for å sikre reduksjonskrav. Ny 30m3 tank vil installeres  
i 2018.

• Elektriske kjøretøy der det er mulig.
• Energiledelse og kontinuerlig reduksjon av energiforbruk.
• Egen produksjon av elektrisitet vil kontinuerlig vurderes.
• Aktivt bruk av klimaregnskap og prognose under året, 

for å sikre årlige klimakutt.

• Bruk av Airport Carbon Accreditation for å få godkjente 
klimaregnskap, som er sammenligningsbare med andre 
lufthavner, og å spre budskapet om klimaarbeid  
innen luftfarten.  

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Avinor har miljøopplæring for alle ansatte og vil fortsette 
med dette årlig. Ved gjennomføring av nye tiltak meddeles 
dette som nyhet på intranettet og lufthavnens ekstra-
nett. Utførte tiltak, klimaregnskap og godkjenning i ACA 
publiseres som nyheter på intranett. I 2017 fikk lufthavnen 
laget en animering for miljøarbeid ved Bergen lufthavn 
der klima var en viktig del. I 2018 vil også sosiale  
medier brukes.
 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Lufthavnen tilbyr tilgang til bærekraftig Jet A1.
• Avinor jobbar aktivt med elektrifisering av luftfarten. 

BESTE PRAKSIS

For 2017 kan vi nevne at lufthavnen har redusert utslipp 
fra kjølemedier av type R 407C og lignende F-gasser, i 
forbindelse med utskifting av eldre kjølemaskiner.  
I perioden 2011–2017 har lufthavnen redusert årlige 
utslipp fra 200 til 5 tonn CO2e.
 

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 625,0 607,4 592,3 -2,5 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 413,7 377,6 401,4 6,3 %

Fyringsolje 19,9 27,0 26,9 -0,4 %

Prosessutslipp 167,5 187,9 130,7 -30,4 %

Parafin, propan og gass 23,9 14,9 33,3 123,5 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 8 182,9 7 615,1 86,3 -98,9 %

Fjernvarme/-kjøling 86,3

Elektrisitet Markedsbasert 8 182,9 7615,1 0,0 -100,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 536,0 478,4 368,3 -23,0 %

Flyreiser 191,4 59,2 52,0 -12,2 %

Restavfall til forbrenning 174,8 164,4 145,5 -11,5 %

Km-godtgjørelse 1,9 7,0 1,8 -74,3 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,1 -100,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,9 8,5 7,0 -17,6 %

Pendling 167,0 239,2 162,0 -32,3 %

Sum utslipp 9 343,9 8 700,9 1 046,9 -88,0 %

Prosentvis endring -6,9 % -88,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 146,0 245,0 177,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

19 607,4 18 750,5 28 518,2

Oppvarmet areal (m2) 30 000,0 30 000,0 96 520,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 8,8 8,4

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 62,9 34,7 5,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 582,4 574,9 247,3

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2018

 Karbonnøytral

virksomhet!

5 (3)

40 (50)

Det er nå 237 lufthavner i verden 

som er sertifisert. Fra år 2017 vil 

Bergen lufthavn søke høyeste nivå, 

ACA 3+ neutrality. Det betyr at vi 

vil kjøpe utslippsretter for alle 

våre egne utslipp. Klimaregnskapet 

vil også inkludere Luftfart opp til 

3000 fot og tilbringertjenester 

samt bakkeoperasjoner for alle 

aktører på flyside.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

Bergen er Norges nest største kommune, med nesten  
280 000 innbyggere. Bergen kommune tilbyr offentlige 
tjenester til alle kommunens innbyggere i form av 
barnehager, skoler, biblioteker, idrettshaller og mer. 
Bergen kommune har om lag 18 600 ansatte. 
Mer informasjon: www.bergen.kommune.no

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by. 
Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, 
bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. 
Grønn strategi er en plan for byen som viser hvordan  
byen kan bli fossilfri i 2030.  Vi skal bygge framtidens  
Bergen der det ikke brukes fossil energi. En by der det er 
attraktivt å gå og sykle, med gode kollektive forbindelser 
og der bilen bare blir brukt når man må. I nærområdet har 
vi tilgang til det vi trenger i det daglige, og vi kan puste 
frisk luft i alle deler av byen. Energien vår er fornybar og vi 
bruker bare de resursene vi må. Vi deler både biler, flotte 
uteplasser og andre ting man trenger en sjelden gang. 
Det skal være lett å leve miljøvennlig i Bergen. Mer info: 
www.bergen.kommune.no/gronn-strategi 
For kommunens virksomhet er det vedtatt en egen 
klima- og miljøplan med følgende miljøpolicy: «Bergen 
kommune skal være en foregangskommune innen miljø 
og bærekraftig utvikling. Klimafotavtrykket skal være så 
lite som mulig. Kommunen skal arbeide for å hindre 
forurensing og tap av naturmangfold, og for å sikre 
trivsel, friluftsliv og god folkehelse.»

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Bergen kommune skal være fossilfri i 2030. Innen 2020 
skal egne klimagassutslipp halveres sammenlignet med

tall fra Klimapartnere 2015. I samme periode skal utslipp 
fra transport reduseres med 75 prosent, og innen 2030 
skal energibruken reduseres med 25 prosent. Det er også 
laget mål og tiltak for transport, energieffektivisering, 
miljøkvalitet i bygg, økt fokus på miljø og klima i innkjøp, 
reduksjon av matsvinn og bedre opplæring og informasjon 
til kommunens ansatte. Det skal i tillegg fokuseres på 
bedre miljøinformasjon og rapportering. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Det er etablert to ulike klima- og miljøfond, der det ene 
gir midler til gode tiltak for byens innbyggere og det andre 
til kommunens egne virksomheter. Miljøledelse i kommunen 
kobles mot HMS-arbeidet noe som gir kontinuerlig fokus 
i alle avdelinger. Det er et økt fokus på å jobbe på tvers i 
organisasjonen med økt samarbeid og kunnskaps- 
utveksling. Ut mot befolkningen arrangeres  
mobilitetsuke og klimafestival hvert år. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Grønne gebyr for byggesaker. Bysykler. Bergen kommune 
ønsker å være en pådriver for å redusere forbruk. F. eks. 
er det ved Åsane frivilligsentral en reparasjonskafé der 
man kan levere inn ødelagte klær og få dem reparert. 
Man kan også være med å reparere selv.

BESTE PRAKSIS

I 2017 åpnet Bergens første Hydrogenstasjon i Åsane og i 
2018 kommer det flere muligheter til å fylle hydrogen i byen. 
Grønt energipunkt Danmarksplass er under kontinuerlig 
utvikling siden åpningen i 2015. Og inneholder i dag 24 
hurtigladere og semihurtiglader som kan lade samtidig.
Ny Varden skole åpnet ved skolestart høsten 2017.  
Her prøver man ut en ny type solceller som produserer 
både elektrisitet og varme hvilket øker solcellenes  
virkningsgrad.

KOMMENTAR TIL ÅRETS REGNSKAP

Det er registrert økte utslipp i 2017 for Bergen Kommune. 
En av årsakene til dette er en endring i tallgrunnlaget fra 
tidligere år. For eksempel er det nytt at både buss og taxi er 
inkludert og elektrisitetsbruk fra gatebelysning og andre 
anlegg er tatt med i tillegg til energibruk fra bygg. Ellers har 
det vært en svært kald vinter som har bidratt til at andelen 
fossil brensel i fjernvarmen i Bergen øker fra 2016 til 2017.

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Rådhuset er hovedkontor i Miljøfyrtårnordningen hvor alle fagetater

og nøkkelenheter er Miljøfyrtårn. Vann- og Avløpsetaten og Etat for

Bygg og Eiendom er ISO 14001 sertifisert. Skoler og barnehager er

sertifisert som Grønt Flagg. Det er krav til miljøledelse i de

virksomhetene som ikke er sertifisert.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Kjøper ikke klimakvoter eller opprinnelsesgaranti. 

Bergen kommunes første hydrogenbil.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 017,2 3 057,2 3 567,2 2 802,9 3 353,5 19,6 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 1 451,2 1 734,2 1 772,6 1 398,7 1 850,8 32,3 %

Fyringsolje 796,5 506,3 493,2 500,0 347,7 -30,5 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 769,5 816,7 1 301,4 904,2 1 155,0 27,7 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 44 787,8 52 610,6 62 862,8 61 807,2 91 999,0 48,8 %

Fjernvarme/-kjøling 1 208,2 359,3 476,1 371,3 485,6 30,8 %

Elektrisitet Markedsbasert 43 579,6 52 251,3 62 386,7 61 435,9 91 513,4 49,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2 367,5 3 113,2 3 606,3 3 729,1 4 366,8 17,1 %

Flyreiser 445,3 457,0 496,2 511,0 556,0 8,8 %

Restavfall til forbrenning 1 448,3 1 748,2 1 964,7 2 087,0 2 049,2 -1,8 %

Km-godtgjørelse 414,0 550,1 492,4 459,9 425,4 -7,5 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,4 1,0 646,4 

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 288,6 606,9 535,3 608,4 13,7 %

Avfall til gjenvinning 59,5 68,3 46,1 135,9 81,4 -40,1 %

Pendling

Sum utslipp 50 172,5 58 781,0 70 036,3 68 339,2 99 719,3 45,9 %

Prosentvis endring 17,2 % 19,1 % -2,4 % 45,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 10 300,0 13 747,0 13 925,0 13 925,0 14906,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

109 585,9 127 683,4 161 272,3 168 087,9 239457,3

Oppvarmet areal (m2) 548 284,0 582 905,0 908 678,0 768 382,0 747 675,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,0 3,2 3,7 3,5 4,9

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 4,9 4,3 5,0 4,9 6,7

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020

A

2025

568
(512)

234
(202)

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen til innbyggerne  
i BIRs ni eierkommuner. Vi tilbyr også avfallsløsninger  
for næringslivet.
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

BIR skal bidra til at eierkommunene når sine klima- og 
miljømål. Vi har en visjon om være vestlendingenes  
egen miljøbedrift.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Fossilfri energi: Fjernvarmen i Bergen 100 % fornybar 
innen 2023.

• Energieffektivisering: BIR skal bygge nytt hovedkontor 
som skal miljøklassifiseres ihht. BREEAM-NOR excellent.

• Fossilfri transport: BIR skal samle inn avfall i Bergen 
sentrum uten utslipp av NOx og CO2 innen 2020.

• Reduksjon av flyreiser: BIR AS årlig reduksjon på 10 %.
• Avfall: BIR skal bidra til å skape avfallsstrømmer som 

bidrar til ny matvareproduksjon.
• Utslipp: Energianlegget skal redusere SO2 i rågassen 

med 50 % ift. 2015 innen 2020.

BIR skal:
• Ligge i front og investere i bedre teknologi.
• Eliminere bruken av fossil energi på energianlegget.
• Benytte det mest miljøvennligste drivstoffet.
• Effektivisere innsamlingsruter.
• Bedre kapasitetsutnyttelse på oppsamlingsenhetene.
• Bygge ut bossnettet.

• BIR Transport har satt seg høye mål om miljøvennlig 
drift. Innen utgangen av 2020 skal CO2-utslippet 
reduseres med 80 %. I Bergen sentrum skal avfallsinn-
samlingen fra samme tidspunkt foregå helt uten 
utslipp av CO2. Dette samsvarer godt med de mål som 
er satt i «Grønn strategi» vedtatt av bystyret i Bergen. 
Den første elektriske renovasjonsbilen settes i prøve- 
drift sommeren 2018. Den skal brukes i de trange 

sentrumsgatene i Bergen sentrum. Videre er det bestilt 
ytterligere to elektriske renovasjonsbiler med levering  
i 2019.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Internt bruker vi intranett og møter til å informere og 
engasjere. Vi har egen «byttehylle» for ting som kan bytte 
eiere. Vi jobber med holdningsskapende arbeid i skolen. 
Sosiale medier brukes for å nå ut med budskap. Vi har 
arrangert flere kampanjer, f.eks. vårdugnad,  
strandryddedag og «Den store restefesten».

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Fjernvarme er basert på fornybar energi. Fjernvarme 
erstatter bruk av fyringsolje i lokale fyrsentraler.

• Bossnettet i Bergen sentrum.
• Alle gjenvinningsstasjonene har brukthall.

BESTE PRAKSIS

Første del av bossnettet i Bergen sentrum er åpnet. 
Bossnettet, vil ettersom det bygges ut, gradvis redusere 
behovet for kjøring av tyngre kjøretøy i sentrum.

Slaggsorteringsanlegg, som sorterer ut 6000 tonn metall 
fra aske, skal utvides ytterligere. Det er det mest avanserte 
anlegget av sitt slag.

Miljøsertifisering og %-sertifisert

BIR AS er Miljøfyrtårn

BIR Bedrift, TH Paulsen og Bossug er ISO 14 001-sertifisert

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

48,4 tonn

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 64 814,5 83 739,8 80 016,3 79 568,7 77 854,7 -2,2 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 2 918,1 4 280,6 3 965,4 4 125,0 3 743,2 -9,3 %

Fyringsolje 1 208,4 1 293,2 1 220,5 1 243,4 1 116,8 -10,2 %

Prosessutslipp 60 688,0 78 166,0 74 828,0 74 197,0 72 991,0 -1,6 %

Parafin, propan og gass 2,4 3,3 3,7 12,1 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 2 124,4 1 705,7 2 259,9 2 203,3 1 910,2 -13,3 %

Fjernvarme/-kjøling 70,9 15,1 21,3 11,7 13,2 12,8 %

Elektrisitet Markedsbasert 2 053,5 1 690,6 2 238,6 2 191,6 1 897,0 -13,4 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 629,9 654,3 712,6 646,6 611,6 -5,4 %

Flyreiser 48,0 54,0 51,7 59,0 48,0 -18,6 %

Restavfall til forbrenning 29,7 30,8 17,8 21,0 20,9 -0,5 %

Km-godtgjørelse 13,8 13,8 15,9 13,5 18,4 36,3 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,7 1,0 1,3 30,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 2,9 48,2 48,9 46,6 -4,7 %

Avfall til gjenvinning 538,4 552,8 578,3 503,2 476,4 -5,3 %

Pendling

Sum utslipp 67 568,8 86 099,8 82 988,8 82 418,6 80 376,5 -2,5 %

Prosentvis endring 27,4 % -3,6 % -0,7 % -2,5 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 322,0 352,0 358,0 369,0 384,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

41 353,1 46 057,6 46 666,4 45 537,6 43 141,5

Oppvarmet areal (m2) 12 868,0 13 651,0 13 651,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,0103 0,0115 0,0115 0,0112 0,0099

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 21,4 22,5 22,8 22,3 19,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) N/A 332,9 360,0 314,4

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020

94 renovasjonsbiler.

A

A

2030

29 (22)

149 (153)

Østre Murallmenningen er det største og mest komplette nedkastpunktet 

tilknyttet bossnettet. Over 300 bossnettkunder har sin renovasjons- 

løsning på dette nedkastpunktet, og det har erstattet flere hundre 

tradisjonelle beholdere. Foto: Ørjan Johan Mjøs, BIR Nett AS

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon,  
omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til 
hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenør- 
tjenester. BKK tilbyr dessuten telekomtjenester, fjernvarme, 
kjøling, hurtiglading, lokale energiløsninger og  
fellesmåling av energi.
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vannkraft er BKKs viktigste ressurs og cirka 2/3 av BKKs 
verdiskaping kommer i dag fra vannkraftproduksjon. I et 
fremtidig fossilfritt samfunn vil regulert, fornybar 
vannkraft spille en viktig rolle i samspill med uregulert 
kraftproduksjon fra sol og vind. Vårt energisystem gjør 
det mulig å finne null-utslippsløsninger for transport, 
havbruk, bygg og anlegg mm. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

•  Energi: Over en 5-års periode (2015–2019), skal BKK 
implementere energiledelse i egen virksomhet. Målet er 
å redusere total energibruk med 20 % innen 2019. 
Dette utgjør en besparelse på totalt 2,1 GWh.

•  Transport: BKKs mål er at tjenestekjøring og all kjøring 
med BKK-biler skal være fossilfri innen 2030. 

•  Infrastruktur: BKK arbeider for et kostnadseffektivt 
energisystem som gjør overgangen fra fossilt til 
fornybart så smidig og lønnsomt som mulig.

•  Hurtiglading: BKK tilrettelegger for høyere elbiltetthet 
ved å bygge ut infrastruktur for effektiv hurtiglading.

•  BKK har avtale med BIR som har ansvar for all avfalls-
håndtering i BKK. I tillegg har BKK avtale med Stena 
Recycling for elektrisk avfall og metaller.  Vi oppnådde 
en sorteringsgrad på 87 prosent i 2017.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Interne kommunikasjonskanaler benyttes systematisk til 
å formidle historier og nyheter om klimaarbeidet som 
BKK engasjerer seg i. 
Gjennom bransjeorganisasjoner, samarbeidspartnere og 
andre allianser deltar BKK aktivt i omstillingen til det 
grønne skiftet. For å lykkes med grønn verdiskaping på 
Vestlandet ønsker BKK å være en pådriver for samarbeide 
på tvers av etablerte strukturer og tilrettelegge for at 
fornybar elektrisitet blir tatt i bruk fremfor fossile 
løsninger.
I 2017 ble BKKs innovasjonssatsing Grønn InVest  
lansert. BKK Grønn InVest investerer i oppstarts - og 
vekstvirksomheter som utvikler innovative løsninger 
innen fornybar energi og nye, bærekraftige  
forretningsmuligheter. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

BKK eier og driver et effektivt strømnett som muliggjør 
bruk at fornybar elektrisitet. 
Bygg med varmebehov på 250 GWh er tilknyttet BKKs 
fjernvarmenett i Bergen. Det tilsvarer oppvarmingsbehovet 
i 25.000 eneboliger.  Dette vil redusere utslippet av CO2 

med 58.000 tonn, som er åtte prosent av det samlede 
CO2-utslippet i Bergen. I tillegg går utslippene av SO2,  
NOX og svevestøv betydelig ned. Fjernvarmen bidrar 
positivt i forhold til både klima og lokal luftforurensning.  
BKK arbeider aktivt for å finne løsninger som muliggjør 
elektrifisering av nye sektorer, f.eks. løsninger for 
landstrøm i Bergen Havn, elektrifisering av ferger,  
skip og fly. 
BKK ser på muligheten for elektrifisering av 
fiskeoppdrett der fossil energi erstattes med fornybar 
elektrisitet. BKK Grønn InVest deltar i en pilot der 
solenergi testes i fiskeoppdrett.

BESTE PRAKSIS

BKKs vannkraftverk produserer fornybar strøm tilsvarende 
forbruket hos 340 000 husstander. Vår vannkraft erstatter 
over 4 millioner tonn CO2-utslipp dersom tilsvarende 
kraftmengde ble produsert i fossile kraftverk. BKK Grønn 
InVest har investert i Bergen Carbon Solutions, som 
arbeider med en løsning for å bruke CO2 til å produsere 
karbonanofiber. Basert på fornybar vannkraft kan dette 
legge til rette for en ny null-utslippsindustri på Vestlandet.

Miljøsertifisering og %-sertifisert

BKK Digitek er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift. BKK Produksjon og BKK 

Enotek er sertifisert i henhold til ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

BKK kjøper og sletter frivillige klimakvoter for CO2-utslipp som følge 

av virksomheten, og kjøper opprinnelsesgarantier for alt strømforbruk.

Utover det frivillige kvotekjøpet har BKK årlig kvotepliktig utslipp fra 

Kollsnes kogenereringsverk og fjernvarmeanlegget, som vi er pålagt 

å slette kvoter for i kvoteregisteret. Kvotene BKK kjøper er standard 

EUA (EU-kvoter) som vi handler på Nasdaq. BKK er klimanøytral  

gjennom kvotekjøpene.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 1 827,9 2 067,8 2 054,9 2 169,8 2 214,5 2,1 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 1 824,3 2 064,9 2 051,9 2 138,9 2 183,6 2,1 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 3,6 2,9 3,0 30,9 30,9 0,0 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 77,0 21,6 64,9 12,3 10,8 -12,2 %

Fjernvarme/-kjøling 77,0 21,6 64,9 12,3 10,8 -12,2 %

Elektrisitet Markedsbasert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 453,4 532,4 461,2 531,1 486,2 -8,5 %

Flyreiser 197,0 179,0 163,0 159,0 151,0 -5,0 %

Restavfall til forbrenning 85,9 131,0 93,9 125,7 113,4 -9,8 %

Km-godtgjørelse 161,1 210,0 166,4 121,2 121,4 0,2 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 8,9 12,4 37,9 125,2 100,4 -19,8 %

Pendling

Sum utslipp 2 358,3 2 621,8 2 581,0 2 713,2 2 711,5 -0,1 %

Prosentvis endring 11,2 % -1,6 % 5,1 % -0,1 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 1 099,0 1 089,0 1 084,0 1 041,0 1 034,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

28 760,3 20 098,0 21 323,0 18 603,4 21 032,8

Oppvarmet areal (m2) 68 007,0 68 007,0 57 980,0 57 980,0 57 980,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,1 2,4 2,4 2,6 2,6

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 317,8 176,6 229,6 173,6 206,0

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2030

14 (12)0

457

BKK tilrettelegger for høyere el-biltetthet ved å bygge ut infrastruktur 

 for effektiv hurtiglading. Bildet er fra hurtigladestasjonen på  

Danmarksplass i Bergen. Foto: BKK

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Emisoft er Miljøfyrtårnsertifisert. 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Vi kjøper opprinnelsesgarantier for hele vårt strømforbruk  

og klimakvoter for resten av våre CO2-utslipp.

OM VIRKSOMHETEN

Emisoft AS er en totalleverandør av rapporteringsløsninger 
og rådgivningstjenester innen klimamiljøledelse og 
samfunnsansvar med hovedkontor i Bergen. Emisoft har 
over 20 års erfaring med å levere avanserte programvare-
løsninger for klima- og miljørapportering og våre løsninger 
og tjenester benyttes av ledende nasjonale og  
internasjonale aktører over hele verden.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Emisoft er klimanøytral og har som kontorbedrift et lavt 
klimafotavtrykk. Emisoft bistår kunder i ulike bransjer til 
å kartlegge, måle og kontrollere sin klima- og miljø- 
påvirkning både på operasjonelt og strategisk plan.  
Vårt viktigste klimaarbeid gjøres gjennom vårt daglige 
arbeid for våre kunder.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi: Vi er leietaker i et større kontorbygg.  
Det benyttes ikke fossilt brennstoff for oppvarming  
av bygget, kun elektrisk strøm. Det meste er  
automatisk styrt.

• Transport: Emisoft har ikke egne kjøretøy. Vi oppfordrer 
alle som har mulighet til å sykle, gå eller benytte 
kollektivt transportmiddel til og fra jobb og ved kunde-
besøk, eventuelt benytte Skype/Video i stedet for å 
reise for å delta i møter

• Klimavennlig mat/reduksjon av matavfall: Holdes på 
samme nivå som i 2017.

• Resirkulert avfall: Som kontorvirksomhet produserer 
Emisoft lite avfall. Vi kildesorterer det vi har.  Samme 
nivå eller høyere enn i 2017.

• Innkjøp: Aktuelle leverandører forespørres miljøsertifi-
sering, og miljømerkede produkter. Vi velger miljø- 
sertifiserte leverandører og produkt dersom mulig.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Vi jobber hardt for å hjelpe kunder til å bruke vår program- 
vare på en måte som operasjonaliserer miljøledelse, og 
støtter dem i å produsere rapporter som f.eks. CDP- 
rapporter, Bloomberg Sustainability Report etc. der de 
oppnår en rangering blant andre store selskaper i  
samme bransje. Vårt mål er at våre kunder skal kunne 
demonstrere sin innsats for å redusere miljøpåvirkning 
av sine operasjonelle prosesser, slik at de kan bruke sine 
gode resultater for å styrke sitt omdømme og samtidig 
påvirke andre organisasjoner til å ønske å redusere 
utslipp og vise at de tar del i et grønt skifte. Internt i 
Emisoft har vi mange som er utdannet innenfor miljø,  
og vi har generelt god innsikt i og stor motivasjon for  
å oppnå satte miljømål.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Emisoft har spesialisert seg på programvare og tjenester 
innen klima- og miljørapportering og samfunnsansvar.
Vår internasjonalt anerkjente programvareløsning gjør 
det enkelt å overvåke og rapportere kvalitetssikrede 

klima- og miljøtall (CO2-utslipp, avfallsmengder, energi-
forbruk osv.) på tvers av organisasjonen. Slik kan man 
måle faktisk påvirkning opp mot målsetninger, sammen-
ligne ulike lokasjoner og sette inn effektive tiltak. 
Løsningen hjelper kundene å sikre samsvar og oppfølging 
opp mot definerte KPI’er, regler, lover og forskrifter på en 
kostnadseffektiv måte. Emisoft kan håndtere komplekse 
organisasjoner og kalkulasjoner, samt store datamengder. 
Den gir full sporbarhet for endringer, støtter revisjons- 
arbeidet ved å vise alle kalkulasjoner som ligger til grunn 
for komplekse beregninger og tilbys både som «Software 
as a Service»-løsning og en fysisk serverløsning. Vi tilbyr 
også konsulenttjenester innen klima, miljø og bære- 
kraftighet, både operativt og strategisk, blant annet  
som Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør.

BESTE PRAKSIS

Som kontorvirksomhet er vår største klimapåvirkning 
innen reising og strømforbruk. For å redusere reising 
bruker vi videokonferanse i stor utstrekning både internt 
og til møter med kunder. Til tross for internasjonal 
virksomhet med globale kunder, har vi relativt lav 
reisevirksomhet. De fleste av våre ansatte kommer seg til 
jobb med kollektivtransport, sykkel eller gange. Vi har 
tilrettelagt for sykling gjennom tilgang til innendørs 
sykkelparkering med dusj og garderobe.

 

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 76,8 33,4 0,0 0,0 0,0 

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 76,8 33,4 0,0 0,0 0,0 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 23,1 20,2 7,2 6,9 2,3 -66,7 %

Flyreiser 21,7 19,7 6,7 6,5 2,0 -69,2 %

Restavfall til forbrenning 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 %

Km-godtgjørelse 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 -50,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,0 0,0

Pendling

Sum utslipp 99,9 53,6 7,2 6,9 2,3 -66,7 %

Prosentvis endring -46,3 % -86,6 % -4,2 % -66,7 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 23,0 25,0 24,0 18,0 20,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

152,9 66,5 110,5 128,9 95,2

Oppvarmet areal (m2) 394,0 230,0 355,0 391,0 391,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,8 2,2 0,3 0,3 0,1

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 4,3 2,1 0,3 0,4 0,1

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 388,1 289,1 311,3 329,7 243,4

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Fossilfri 

virksomhet!  Karbonnøytral

virksomhet!

00Våre konsulenter hjelper kundene med å innføre og operasjonalisere 

miljøledelse, og med analyse og rapportering av sine miljødata.

Foto: Cecilie Bannow

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

Fjordkraft-konsernet består av Fjordkraft AS og  
Trondheim Kraft AS. Vi selger strøm til kunder i hele 
Norge. Konsernet har hovedkontor i Bergen og kontorer i 
Trondheim, Sandefjord, Oslo og Stavanger. Vår virksomhet 
er i hovedsak innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av 
strøm til husholdninger og kommuner, samt private og 
offentlige bedrifter. Den 25. april 2017 ble Fjordkraft 
leverandør av mobiltelefoni. Vi tilbyr også hjemmeladere 
til elbil. Fjordkraft Holding ASA ble børsnotert  
21. mars 2018. 
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Miljø er tydelig forankret i Fjordkrafts ledelse. Selskapet 
skal fremme bevissthet rundt eget klimafotavtrykk og 
aktivt påvirke andre virksomheter til å gjøre det samme. 
Fjordkraft skal være en klimanøytral virksomhet gjennom 
reduksjon av egne klimagassutslipp, kjøp av strøm med 
opprinnelsesgaranti og kompensasjon av restutslipp 
gjennom kjøp av sertifiserte klimakvoter. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Vårt klimamål er å skape et marked der klimanøytralitet 
er standarden. Derfor stiller vi krav om klimanøytralitet til 
alle våre leverandører og oppmuntrer disse til å stille de 
samme kravene til sine leverandører. På denne måten 
kan vi gange effekten av egne tiltak med 100.
Fjordkraft er i sterk vekst og virksomhetens klima- 
fotavtrykk vil påvirkes av dette. Konkrete målsettinger  
om reduksjon av utslipp må derfor beregnes i snitt per 
medarbeider. På generelt grunnlag gjennomfører 
virksomheten følgende tiltak:

• Bruk av teknologi for å effektivisere kommunikasjon 
mellom lokasjonene og redusere intern reisevirksomhet.

• Oppfordring til samkjøring og bruk av kollektivtransport 
gjennom begrensning av parkeringsplasser og  
økonomisk kompensasjon.

• Tilrettelegging for lading av elbil.
• Sykle til jobben-aksjon / Fjordkraft-trimmen.
• Kildesortering.
• Krav om klimanøytrale leverandører.

Fjordkraft er sertifisert Miljøfyrtårn.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Vi har publisert informasjonsfilmer, nettsider og  
brosjyrer som forklarer klimainitiativet Klimanjaro, 
tilpasset ulike målgrupper.

I bedriftsmarkedet har vi utviklet tjenester knyttet til 
klimaregnskap og salg/markedsføring av opprinnelses-
garantier og klimakvoter.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

I tillegg til strømavtaler tilbyr Fjordkraft rådgivning og 
energistyringsverktøy for oversikt og kontroll over 

energiforbruk, kostnadsreduksjon og påvirkning av miljø. 
Som strømleverandør er Fjordkraft pliktig til å kjøpe 
elsertifikater. Fjordkraft tilbyr i tillegg opprinnelses- 
garantier, som gir kunden mulighet til å kjøpe 100 % 
garantert ren strøm på veien mot å bli klimanøytral.
I samarbeid med ENOVA utarbeider Fjordkraft nå et 
verktøy for husholdninger for å øke deres bevissthet 
rundt smart strømforbruk.
Fjordkraft skal lansere en egen løsning for bedrifter  
for å føre eget klimaregnskap.
Fjordkraft har kjøpt nettsiden og appen Ladestasjon.no 
og har som ambisjon å gjøre det enkelt å være elbilist. 
Fjordkraft tilrettelegger for at våre kunder skal kunne 
selge egenprodusert strøm.

BESTE PRAKSIS

Fjordkraft har vært klimanøytral virksomhet siden 2007 
med årlig revisjon av eget klimaregnskap. Det har vi gjort 
gjennom bruk av opprinnelsesgarantert strøm og ved 
kjøp av FN-godkjente klimakvoter for selskapets 
resterende utslipp. Fjordkraft avla i 2017 FNs klimaløfte 
«the Climate Neutral Now Pledge». 

Nå har Fjordkraft i tillegg valgt å virkelig ta grep ved å 
stille krav om klimanøytralitet til selskapets leverandører 
i klimainitiativet «Klimanjaro». Fjordkraft ønsker at dette 
skal være et eksempel til etterfølgelse. Målet er å skape 
et marked der klimanøytralitet ikke bare er et ideal, men 
den nye standarden. Det vil gi en dominoeffekt som 
overgår alle andre klimatiltak. Vi deler gjerne og har 
samlet informasjon om hvordan man blir klimanøytral  
på våre hjemmsider. Der finnes også en gratis 
klimaregnskap-mal.

Se informasjonsfilmen om Klimanjaro her:  
fjordkraft.no/stillkrav

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Miljøfyrtårn.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Ja, Fjordkraft kompenserer for hele restutslippet.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 0,0 0,1 0,0

Fjernvarme/-kjøling 0,1

Elektrisitet Markedsbasert 0,0 0,0 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 173,6 159,8 184,9 15,7 %

Flyreiser 128,0 125,0 152,0 21,6 %

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse 45,6 34,2 32,9 -3,8 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,6 -100,0 %

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 173,6 159,9 184,9 15,6 %

Prosentvis endring -7,9 % 15,6 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 147,0 172,0 212,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

498,0 508,9 543,0

Oppvarmet areal (m2) 3 301,0 4 024,0  4 024,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,05 0,03 0,04

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 1,2 0,9 0,9

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 150,9 126,5 134,9

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Karbonnøytral

virksomhet!  Krav om karbonnøytrale 

leverandører!

4

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  Illustrasjonen er fra Filmen «Klimanjaro – Still krav til dine leverandører».
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Vi er godt inn i arbeidet med å bli ISO 14001 sertifisert. Målet er å 

være sertifisert innen 1. desember 2018. 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Fløibanen er en skinnegående kabelbane som tar deg 
opp til destinasjon Fløyen. Gjennom 100 år har Fløibanen 
fraktet besøkende til folkefjellet Fløyen hvor rekreasjon, 
friluftsliv og variert aktivitet både sommer og vinter er 
hovedfokuset. Fløibanen og Fløyen er en av Norges mest 
kjente turistattraksjoner. I 2017 hadde vi 1 834 000 
påstigninger i tillegg til alle besøkende som benyttet 
turstiene til å nå Fløyen. 

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Destinasjon Fløyen skal være et utstillingsvindu og en 
viktig partner for Bergen Kommune sitt arbeid om en 
grønnere by. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Fossilfri Energi: diesel brukes kun som kupe varmer i 
Fløibanen. Vi har ambisjon om å endre denne energi- 
kilden ved innkjøring av nye vogner om 3–4 år.

• Fossilfri transport: Fløibanen er utover varmeanlegget i 
kupe helt fossilfri som transportmiddel. 

• Energieffektivisering: redusere energiforbruk med 5 %. 
Våre CO2-utslipp består nesten utelukkende av forbruk 
av elektrisitet. 

• Transport: Fløibanen har ingen egne kjøretøy. Vi 
oppfordrer alle våre ansatte til å sykle, eller ta offentlig 
transport som bybane og buss. Tilknyttet anlegget har 
vi kun fem parkeringsplasser. 

• Resirkulert avfall: samme nivå som i 2017 på tross av at 
antallet besøkende vil øke med ca. 10 %.

• Miljøvennlig og resirkulerbar engangsemballasje: 
konvertere 50 % av dagens emballasje som kaffekopper 
og servietter til 100 % resirkulerbart materiale. Poser til 
butikken konverteres i 2018 til gjenbrukposer levert  
av Tingstad. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Fløibanen har et enormt ansvar for fotavtrykket vi 
indirekte bidrar til i Bergen som by ved alle besøkende 
som kommer til byen, og ikke minst i forhold til det 
antallet besøkende som finner veien til Fløyen. Våre 
ansatte er viktige bidragsytere for å redusere avfall ved å 
sørge for at restavfall sorteres og samles på vårt felles 
søppelrom. Vi kommuniserer dette tydelig ved ansettelse, 
i personalhåndbok og ikke minst i «Spilleregler» for Team 
Fløyen, en bok som omfatter hvordan vi ønsker å motta 
våre gjester og hvilket ansvar vi har for Folkefjellet 
Fløyen. Vi bruker mye av den samme kommunikasjonen 
på våre nettsider og overfor samarbeidspartnere,  
samt media. 

BESTE PRAKSIS

Fløibanen er nok det mest miljøvennlige transportmiddel i 
Bergen by. Pr påstigning (som i 2017 var 1 834 000) hadde 
vi et el–forbruk pr. påstigning på 0,065 kwt. I forhold til det 
store antallet besøkende kan vi i tillegg nevne at restavfall 
pr. påstigning var 0,015 kg. Om vi hadde en oversikt over 
hvor mange som tar beina fatt til Fløyen antar vi at 0,015 kg 
ville justert seg i positiv retning.  

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 7,8

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 7,8

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 328,0

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 328,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 15,0

Flyreiser 0,3

Restavfall til forbrenning 13,4

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,1

Avfall til gjenvinning 0,2

Pendling

Sum utslipp 350,8

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 32,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

773,1

Oppvarmet areal (m2) 600,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 4,2

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 11,0

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

0 0

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  

Geitene på Fløyen gjør jobben med å holde vegetasjonen nede  

og humøret oppe!

Foto: Fløibanen
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert, har grønn fordelsavtale  

med Entra og deltar i Grønt Punkt.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har
ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra
Stortinget og regjeringen. Vi er et viktig bindeledd mellom
kommuner og sentrale myndigheter. Fylkesmannen skal 
sørge for rettsikkerheten for den enkelte innbygger, 
virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunn- 
leggende prinsipper som likebehandling, likeverd, 
forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet 
blir ivaretatt i forvaltningen. 
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Redusere klimagassutslipp og samtidig utføre
samfunnsoppdraget vårt som forvaltningsmyndighet,
veileder og informasjonsformidler.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Miljøstyring innen energi, transport og avfallshåndtering
er en kontinuerlig del av vår virksomhet. Det er gjennom-
ført flere tiltak for å redusere miljøbelastningen. Det er
også et mål å utvikle samarbeid internt og eksternt
gjennom gode virtuelle eller digitale løsninger. Gjennom
arbeidet som miljøfyrtårn arbeider vi med konkrete tiltak
innen miljø på alle områder som; kildesortering av avfall,
redusere bruken av papirutskrifter, skru ned temperatur,
redusere energibruken ved å slukke lys og slå av PC,
redusere jobbreiser, velge miljøvennlig reisemåte, benytte
videokonferanseutstyr og gjøre miljøvennlige innkjøp.

• Energi: Statens hus er omfattet av grønn fordelsavtale
 gjennom Entra som forplikter til et kontinuerlig arbeid
 for miljøforbedring av energibruk, avfallshåndtering og
 valg av materialer. Statens hus er tilknyttet fjernvarme-

nettet og er forbedret flere energiklasser siden  
innflytning i 1999.

• Transport: Det gir en klar effektivisering i å utnytte
 digitale løsninger for å redusere transportarbeidet

 totalt sett gjennom økt bruk av videoutstyr til møter og
 strømming av konferanser. Det er satt et generelt mål
 om å redusere transportarbeidet. Fylkesmannen har en
 egen bil for transport til møter i kommunene i fylket.
 Annen transport skjer med ansattes egne biler. Vi har
 også tilgang til sykler for møter i Bergen.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig
utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker
alt fra arealforvaltning og forurensning til naturmangfold
og forvaltning av fisk og vilt. Fylkesmannen arbeider
overfor kommuner og andre for at klimahensyn skal
bli ivaretatt i alle sektorer.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Fylkesmannen deltar aktivt i arbeidet med å oppfordre
til søknader, vurdere søknadene i Hordaland og følge 
prosjektene opp, for å redusere klimagassutslipp i 
kommuner og fylkeskommunen gjennom tilskudds- 
ordningen Klimasats.

BESTE PRAKSIS

Vi arbeider med å kartlegge og gjennomføre tiltak slik at vi
med digitale verktøy kan løse arbeidsoppgavene våre på en
mer effektiv måte uten omfattende transportarbeid.

Vi slår oss nå sammen med Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane og dette er en viktig premiss fra 2019.

Granvinsvatnet. Foto: Magnus Johan Steinsvåg

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 32,6 17,8 20,2 13,5 2,1 -84,4 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 32,6 17,8 20,2 13,5 2,1 -84,4 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 353,1 395,2 370,1 334,0 507,2 51,9 %

Fjernvarme/-kjøling 48,9 11,6 13,1 9,9 12,3 24,2 %

Elektrisitet Markedsbasert 304,2 383,6 357,0 324,1 494,9 52,7 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 147,8 72,7 65,9 75,8 70,4 -7,1 %

Flyreiser 136,9 56,6 57,9 51,7 52,6 1,7 %

Restavfall til forbrenning 6,2 11,4 6,9 6,5 4,4 -32,3 %

Km-godtgjørelse 13,4 11,6 -13,4 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,5 0,3 -40,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 4,4 4,3 3,2 1,2 -62,5 %

Avfall til gjenvinning 0,3 0,4 1,1 0,5 0,3 -40,0 %

Pendling

Sum utslipp 533,5 485,7 456,2 423,3 579,7 37,0 %

Prosentvis endring --9,0 % -6,1 % -7,2 % 37,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 200,0 200,0 198,0 200,0 197,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 178,9 1 211,2 1 256,4 1 266,0 1 581,7

Oppvarmet areal (m2) 7 615,0 9 860,0 9 860,0 9 000,0 9 000,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 5,1 4,6 4,2 3,7 4,5

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,7 2,4 2,3 2,1 2,9

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 138,0 115,7 119,4 134,5 174,8

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

Grand Terminus er et klassisk, historisk bankett- og 
konferansehotell beliggende ved knutepunktet for 
kollektivtrafikk i Bergen sentrum ved stasjonene for 
jernbane og ekspressbusser. Hotellet har kapasitet til 
400 i Terminus Hall og samlet kan hotellet ta 650 
kursgjester. Hotellet tilbyr 131 gjesterom i tillegg til  
Villa Terminus.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Grand Terminus har som mål å være blant de beste i 
klassen innen klima og miljø. Reduksjon av energi- 
forbruket er et prioritert område. Terminus har også satt 
seg et mål om å være matreddere. Vi ønsker å bidra til at 
Norge når FNs bærekrafts mål om å halvere matsvinnet 
innen 2030. Vi har opplæring internt og en matredder- 
kampanje eksternt, slik at gjestene ser at vi sammen må 
jobbe for å halvere matsvinnet. Positiv kommunikasjon 
internt og eksternt om temaet tror vi vil føre til redusering 
av matsvinnet.  

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi: Arbeidet med energieffektivisering og overgang 
til LED-belysning fortsetter. 

• Transport: Vi anbefaler og informerer våre kunder, 
gjester og ansatte om muligheten de har til å bruke 
Bybanen. I tillegg anmoder vi alle våre leverandører om 
at motoren på deres biler blir slått av ved leveranse av 
varer til hotellet. 

• Avfall: Vi motiverer våre ansatte til å forbedre  
sorteringsgraden på alt avfall. 

• Innkjøp: Vi benytter ikke palmeolje og kjøper heller ikke 
produkter inneholdende palmeolje. 

Mat som serveres i kaffepausene er hjemmelaget av 
ekte råvarer. Vi serverer økologisk klimavennlig mat og 
unngår råvarer som skaper høye CO2-utslipp. Vår 
frokost- og lunsj er i tillegg Debio-sertifisert. Vi tilbyr 
gratis sykler til våre gjester og henstiller alle til å bruke 
mest mulig kollektive løsninger.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Miljø- og klimaarbeidet er en del av agendaen  
på alle interne møter.                                                                                                                                           
        
PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Grand Terminus er sertifisert for Grønne Konferanser. 
Konseptet garanterer et minimalt klimaavtrykk.

BESTE PRAKSIS

Alt matavfall blir kompostert. Kompetanseheving for egne 
ansatte innen kildesortering, dette har resultert i en bedre 
sorteringsgrad.     

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Grand Terminus er Miljøfyrtårn-sertifisert. Videre er vi  

Debiosertifisert og innehar sertifikat for Grønne Konferanser.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 1,1 5,8 1,3 1,3 15,5 1 092,3 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 0,5 1,3 1,3 1,3 0,8 -38,5 %

Fyringsolje 0,3 

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 0,3 4,5 14,7 

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 644,0 27,1 29,1 19,3 495,4 2 466,8 %

Fjernvarme/-kjøling 118,9 27,1 29,1 19,3 23,7 22,8 %

Elektrisitet Markedsbasert 525,1 0,0 0,0 0,0 471,7 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 35,9 32,6 40,7 40,8 46,5 14,0 %

Flyreiser 5,5 0,4 3,7 3,6 1,3 -63,9 %

Restavfall til forbrenning 20,1 21,3 28,3 28,3 36,1 27,6 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 10,1 8,7 7,9 7,9 7,9 0,0 %

Avfall til gjenvinning 0,2 2,2 0,8 1,0 1,2 20,0 %

Pendling

Sum utslipp 681,0 65,5 71,1 61,4 557,4 807,8 %

Prosentvis endring -90,4 % 8,5 % -13,6 % 807,8 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 62,0 72,0 77,3 77,3 82,8

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

2 131,2 1 917,1 2 000,1 2 000,2 2013,2

Oppvarmet areal (m2) 8 542,0 8 542,0 8 542,0 8 542,0 10 000,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,0 0,9 1,0 0,9 6,4

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 11,0 0,9 0,9 0,8 6,7

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 249,1 223,8 233,6 233,6 201,0

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1 1

Grand Terminus er et klassisk, historisk bankett- og konferansehotell 

beliggende ved knutepunktet for kollektivtrafikk i Bergen sentrum ved 

stasjonene for jernbane og ekspressbusser. Foto: Grand Terminus

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1 hydrogenbilA

A

 Fossilfri 

virksomhet!

2018

1

OM VIRKSOMHETEN

Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til 
bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som 
understøtter overgangen fra fossil til fornybar energi- 
produksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper 
som bidrar helt eller delvis til dette. 
 

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Greenstat skal fortsette å være en nullutslippsbedrift så 
langt det lar seg gjøre gjennom utslippsfrie arbeidsreiser 
eller kollektivtilbud så lenge det er praktisk mulig.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP 
• Null utslipp i forbindelse med jobbrelatert transport. 
• Utslippsfri energibruk. 
• Redusere mengden usortert avfall til et minimum.
• Oppfordre de ansatte til å redusere utslippene sine 

privat.

• Greenstat har kjøpt inn egen hydrogenbil, som de 
ansatte benytter seg av i jobbreiser. I tilfeller hvor det 
ikke er mulig å benytte hydrogenbil leies elbil (Tesla) 
eller annet egnet kjøretøy via Nabobil.no. Flyreiser 
benyttes i tilfeller hvor andre transportmidler  
ikke er tilfredsstillende. 

• Greenstat jobber med byggeier for å sørge for utslippfri 
energiforsyning til kontorlokalene, enten gjennom egen 
produksjon eller via opprinnelsesgarantier. 

• Det er etablert rutiner for kildesortering i kontorlokalene. 
• De ansatte gis tilbud om å benytte hydrogenbil også til 

privat bruk. Det legges ellers opp til gode avtaler med 
tanke på kjøp av utslippsfrie kjøretøy eller ved å 
benytte kollektivtransport.  

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Greenstat deltar med innlegg på konferanser og seminarer 
over hele Norge og holder også mange innlegg for skoler 
og universiteter. Ansatte i Greenstat og datterselskapene 
skriver også kronikker og innlegg i ulike media og er på 
den måten en aktiv bidragsyter til samfunnsdebatten. 

Klimaarbeidet er gjennomsyret i hele organisasjonen og 
ligger som en ramme rundt all kunnskapsdeling. 
 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Etablering av hydrogenfyllestasjoner.
• Etablering av hydrogenproduksjonsanlegg for  

industri og transport.
• Kunnskapsformidling og bistand til utvikling  

av klimaplaner.
• Lokale energiløsninger som muliggjør desentraliserte 

energisystemer, både elektrisk og termisk energi. 

BESTE PRAKSIS

• Kommunenes klimaplaner: Gjennom Greensight, 
hjelper Greenstat kommuner med utviklingen av  
deres klimaplaner og øker hastigheten i retning  
av nullutslippsamfunnet.

• Etablering av den første hydrogenstasjonen på 
Vestlandet: I Januar 2018 åpnet den første hydrogen-
stasjonen i Åsane i Bergen. Dette er et prosjekt som er 
initiert og ledet av Greenstat. 

• Hydrogen Viking – Verdens første utslippsfrie yacht: 
 Dette er et prosjekt som skal resultere i verdens første 

utslippsfrie yacht, basert på hydrogen og batteri- 
elektrisk framdrift. 

• Utslippsfrie reiser til og fra jobb: Alle ansatte i  
Greenstat reiser utslippsfritt til og fra jobb så langt  
dette lar seg gjøre. 

• bGreen: Klynge som bringer sammen grønne aktører  
fra en bred gruppe fornybare retninger.

• Grønne investorer: Greenstat gjør det mulig for folk 
flest å investere grønt gjennom flittig bruk av «crowd 
investment» kampanjer. Så langt har 320 aksjonærer 
investert i Greenstat. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Nei

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Ja

* Greenstat ble formelt etablert 1.1.2016

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 20,1 17,7 -12,1 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 20,1 17,7 -12,1 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 4,3 5,4 25,6 %

Flyreiser 3,1 3,4 9,7 %

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse 0,3 0,3 0,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling 0,9 1,7 88,9 %

Sum utslipp 24,4 23,1 -5,5 %

Prosentvis endring -5,5 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 3,1 6,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

45,1 40,0

Oppvarmet areal (m2) 317,0 317,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,0 4,2

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 7,9 3,9

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 142,4 126,2

Greenstat ønsker å lage moderne fabrikker for produksjon av hydrogen ved bruk av fornybar energi. En slik fabrikk kan 

produsere nok hydrogen til å drive opp mot 73 000 personbiler årlig og vil kreve ca 500 GWh med elektrisk kraft.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Helse Bergen har vært miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 

14001:2004  siden høsten 2013. I løpet av våren 2018 er målet å bli 

sertfisert etter revidert standard ISO: 14001:2015.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, er ett av 
fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det 
regionale foretaket Helse Vest RHF.
Sykehuset har ca. 12.000 ansatte som hver dag har som 
mål å gi best mulig behandling og pleie til pasientene. 
Hvert år har Helse Bergen nærmere 900.000  
pasientmøter.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Miljøledelse er en del av HMS-systemet og en integrert 
del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. Vi skal 
kontinuerlig arbeide for miljø- og klimaforbedringer  
av sykehusdriften.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Ha miljøbevisste medarbeidere.
• Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord,  

luft og vann.
• Redusere miljø- og klimapåvirkningen fra anskaffelser.
• Redusere forbruket av naturressurser.

Delmål: 15 % syklende medarbeidere innen 2020
Sykehuset arbeider for å bedre forholdene for syklende 
og gående på sykehusområdet. Det er bygget sykkelhus 
tilknyttet Kvinneklinikken og Øyeavdelingen, og et nytt 
sykkelhus sto ferdig høsten 2017 i sykehusparken. Rundt 
10 % av de sykehusansatte sykler til og fra jobb daglig.

Videre har sykehuset elbiler og elsykler til bruk i tjeneste-
reiser for medarbeiderne. Bilparken til sykehuset har 
fossilfrie biler som førstevalg ved leasing og kjøp.
  
Delmål: Redusere energiforbruket med 10 % innen 2020 
(basisår 2013). For nybygg er det egne miljøoppfølgings-
planer som blant annet inneholder krav om dokumentasjon 
av klimabelastningen til bygget. Barne- og ungdoms- 
sjukehus byggetrinn II blir det andre bygget på  
haukelandsområdet som er passivhus. 

Delmål: Redusere matsvinnet med 5 % innen 2018 
sammenlignet med 2017. Sykehuset arbeider med 
kartlegging og tiltak for å redusere matsvinnet.
 
Alle Helse Bergen sine anskaffelser skal ha miljøkrav i 
anbudet innen 2019. Det arbeides med å implementere 
miljø og klima i alle kategoristrategiene.

Sykehuset har rutiner for avfallshåndtering og har mange 
ulike fraksjoner. I dag gjenvinnes mye av avfallet, og 
storparten av avfallet går til energigjenvinning. Årlig 
generer sykehuset rundt 2700 tonn avfall. 
Det arbeides kontinuerlig med å redusere avfallsmengden 
og da spesielt i forbindelse med anskaffelsene våre.

Det er ikke satt et konkret mål, men fossilfrie biler skal 
være første valg ved leie og kjøp av bil der det er mulig.

Sykehuset arbeider kontinuerlig for å bedre energi- 
effektiviteten. I dag bruker sykehuset både gass og olje. 
Foreløpig vurderer sykehuset å beholde oljekjelen for  
å sikre beredskapen til sykehuset. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Miljø- og klimaarbeidet er tema i ledergruppen på 
sykehuset 2 ganger i året og det utarbeides en årlig 
miljørapport. Miljøarbeidet er blant annet en del av 
HMS- og nyansattekurset. I tillegg arrangeres det hvert 
år to miljøseminar for miljøkoordinatorene og det er 
utarbeidet et eget e-læringskurs som omhandler  
ytre miljø.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

I Barne- og ungdomssjukehuset blir det integrert 
solceller i vinduene i øverste etasje hvor tekniske rom er 
plassert. Vinduene med solceller har en god gjennom- 
siktighet. Dette er et ENOVA-støttet prosjekt som skal 
være såkalt showroom 5 år etter at bygget er i drift. Dette 
er en løsning som ikke er benyttet tidligere i Norge.

BESTE PRAKSIS

I Barne- og ungdomssjukehuset II har vi utnyttet berg-
grunnen til lagring av varme og kulde, og sola til produksjon 
av strøm gjennom solceller i vinduene. Det nye Barne- og 
ungdomsjukehuset vil produsere mye varme. Restvarmen 
vil derfor bli overført til sentralblokken og brukes til å  
varme opp tappevannet.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 5 042,5 4 977,9 5 015,3 5 180,4 4 301,7 -17,0 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 819,6 831,4 832,3 823,8 869,0 5,5 %

Fyringsolje 257,6 94,6 480,8 95,5 70,7 -26,0 %

Prosessutslipp 164,7 207,7 180,9 58,4 -67,7 %

Parafin, propan og gass 3 965,3  3 887,2 3 494,5 4 080,2 3 303,6 -19,0 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 43 435,2 40 138,5 35 959,5 34 461,8 38 132,5 10,7 %

Fjernvarme/-kjøling 4 255,2 993,5 1 103,4 723,8 986,2 36,3 %

Elektrisitet Markedsbasert 39 180,0 39 145,0 34 856,1 33 738,0 37 146,3 10,1 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2 488,7 2 298,0 2 941,9 2 989,4 2 827,8 -5,4 %

Flyreiser 1 038,4 1 050,2 1 149,2 1 883,0 1 737,0 -7,8 %

Restavfall til forbrenning 740,5 795,1 849,7 838,0 810,2 -3,3 %

Km-godtgjørelse 113,1 110,5 103,5 77,4 89,1 15,1 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,0

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 150,7 179,6 157,0 155,4 165,1 6,2 %

Avfall til gjenvinning 444,9 161,1 680,1 35,6 25,7 -27,8 %

Pendling 1,1 1,5 1,9 0,7 

Sum utslipp 50 966,4 47 414,4 43 916,2 42 631,6 45 262,0 6,2 %

Prosentvis endring -7,0 % -7,4 % -2,9 % 6,2 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 8 267,0 8 614,0 8927,0 9 042,0 9244,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

138 901,8 131 873,5 130 924,3 136 032,3 141 484,9

Oppvarmet areal (m2) 411922,0 409 600,0 409 600,0 452 550,0 435 613,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 4,8 4,5 3,6 3,4 3,7

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 6,2 5,5 4,9 4,7 4,9

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 333,0 329,0 311,7 293,3 316,5

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Eide og leasede biler.
Ambulanser ikke medregnet.

A

A
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I Barne- og ungdomssjukehuset blir det integrert solceller i vinduene i 

øverste etasje hvor tekniske rom er plassert.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Fylkeskommunen har 71 einingar og av desse er 85 % miljø- 

sertifisert, 2/3 Miljøfyrtårn og 1/3 Grønt Flagg.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Klimakvoter for alle flyreiser i 2017, tilsvarande 620 tonn CO2.

OM VIRKSOMHETEN

Hordaland fylkeskommune har ansvaret for å utvikle 
Hordalandssamfunnet. Vi gir videregående opplæring, 
tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane 
i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legger til rette 
for verdiskaping, regional utvikling, fritidsopplevingar og 
kultur. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkes- 
kommunen. Hordaland fylkeskommune har om lag  
4500 tilsette og 18 000 elevar. 
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Visjon: Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet. 
Hordaland fylkeskommune sitt viktigaste tiltak for 
lågutsleppssamfunnet er Klimaplan for Hordaland. 
Klimaplanen er ein regional plan som er bindande for 
fylkeskommunen og retningsgivande for kommunar  
og statleg verksemd i fylket.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Mål for fylket og eiga verksemd: 
• Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast 

med 22 % (basisår 1991) innan 2020 og 40 %  
innan 2030. 

• Energibruken i Hordaland skal effektiviserast med  
20 % (basisår 2007) innan 2020 og 30 % innan 2030.

Mål:
• Fossilfrie busser i Bergen frå 2020 og i resten av fylket 

frå 2025 (Fylkestinget, oktober 2017).
• Elektrifisering av alle fylkeskommunale fergesamband 

frå 2020.
• Anbod for rutebåt Bergen – Askøy vert førebudd med 

tanke på elektrifisering.
• Klima- og miljøbudsjett skal etablerast for alle store 

utbyggingsprosjekt i vegsektoren.
• Energibruken i bygningsmassen i Hordaland skal 

reduserast med 20 % innan 2020 i høve til energi- 
bruken i 2007, og 25 % i 2030.

• Hordaland fylkeskommune skal i 2018 utarbeida  
ein strategi for å redusera matsvinn og matkasting 
i fylkeskommunale verksemder (Fylkestinget,  
desember 2017). 

• Avfall er også årets kampanjetema som del av fylkes-
kommunen sitt interne miljøstyringsarbeid.

Plan for reduksjon av utslepp:
• Klimabudsjett integreres i fylkeskommunen sin 

budsjettprosess og årsmelding.
• Dei første elektriske ferjene blir satt i drift i 2018.
• Det er satt av 2 mill. kr i 2018 til null- og lågutslepps-

bilar til tenestekøyring.
• Redusere talet på flyreiser mellom anna gjennom auka 

bruk av elektroniske møter.
• 5 % rehabilitering og ENØK av bygningsmassen kvart år.
• Forbetra sykkelparkering ved 2 vidaregåande skular. 

Tilbud om sykkelservice og gratis deltaking i Sykle til 
jobben-aksjonen for alle tilsette.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

• Systematisk miljøstyring og årleg  
«miljøstyringsdag» for miljøkontaktar.

• Årleg miljøpris. 
• Tilskot til klimavennleg næringsutvikling.
• Miljøtilskot til kommunar, organisasjonar  

og lokale initiativ.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Handlingsprogrammet Klimaplan for Hordaland inneheld 
ei rekkje tiltak for å redusere klimagassutsleppa i fylket 
på kort og lengre sikt. Gjennom offentlege innkjøp er 
Hordaland fylkeskommune også ein pådrivar for å utvikle 
og ta i bruk miljø- og klimavennleg teknologi. 
78 av dei største leverandørane til Hordaland fylkes- 
kommune er miljøsertifiserte, ein auke på 8,3 % frå 2016. 
Fylkeskommunen deltek også i Nettverk for miljømerket 
innkjøp.

BESTE PRAKSIS

• Hordaland får miljøvennlege ferjer til samtlege av  
dei 17 fylkesferjestrekningane. Miljøsatsinga på ferjer 
medfører ei halvering av fylkeskommunen sitt samla 
klimagassutslepp. 

• Bruk av privat, fossildreven bil i tenesta vart redusert 
med ca. 180 000 km. Det er ein nedgang på 10 %.

• Til saman vart det nytta 58,4 millionar kWh til energi i 
bygg i Hordaland fylkeskommune. Dette er ein nedgang 
på 3 % frå året før. Det er 14 % fall i bruken av olje til 
oppvarming frå 2016 til 2017.

-

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 2 743,1 1 001,0 819,0 946,4 633,7 -33,0 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 501,5 411,9 430,4 624,7 416,1 -33,4 %

Fyringsolje 912,2 375,7 115,5 108,1 92,6 -14,3 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 1 329,4 213,4 273,1 213,6 125,0 -41,5 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 26 477,4 23 327,8 23 886,8 21 713,5 20 956,3 -3,5 %

Fjernvarme/-kjøling 1 031,7 215,0 233,5 140,1 232,3 65,8 %

Elektrisitet Markedsbasert 25 445,7 23 112,8 23 653,3 21 573,4 20 724,0 -3,9 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 1 082,7 1 330,4 1 470,5 3 419,8 1 561,8 6,9 %

Flyreiser 79,2 461,0 468,0 435,0 619,5 42,4 %

Restavfall til forbrenning 483,6 511,0 569,6 599,5 519,7 -13,3 %

Km-godtgjørelse 216,0 206,3 294,0 267,3 234,2 -12,4 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 292,8 138,8 162,4 132,0 93,8 -28,9 %

Avfall til gjenvinning 11,1 13,3 11,5 27,3 94,6 246,5 %

Pendling

Sum utslipp 30 303,2 25 659,2 26 211,3 24 121,0 23 151,8 -4,0 %

Prosentvis endring -15,3 % 2,2 % -8,0 % -4,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 4 180,0 4 199,0 4 292,0 4 133,0 4 046,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

71 322,8 56 901,7 60 760,7 59 362,9 58 233,6

Oppvarmet areal (m2) 357 419,0 373 638,0 387 242,0 384 196,0 375 983,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,3 3,4 2,8 3,0 2,5

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 7,2 6,1 6,1 5,8 5,7

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 194,1 148,0 152,6 147,8 150,1

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

HFK har mange anleggs- og landbruksmaskiner 
hvor fossilfrie alternativer i dag mangler. 

A

A
205 39 (35)

Første elektriske ferje i hordaland: «Møkstrafjord» skal trafikkere 

sambandet Krokeide–Hufthamar. (HFK.no) 

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  



44 45

OM VIRKSOMHETEN

Hotel Augustin er et historisk familieeid Bergenshotel 
med en over 400 år gammel vinbar og restaurant  
beliggende ved havnen i Bergen Sentrum. Hotellet inngår 
i «familien» De Bergenske som består av 4 andre hoteller 
i Bergen. Augustin tilbyr 130 rom og har en konferanse- 
kapasitet på opptil 100 personer.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Hotel Augustin har hele tiden som mål å være blant de 
beste i klassen innen klima- og miljø. Vi har gjort en  
rekke smarte grep som gjør at hotellet er et trygt og  
miljøvennlig valg for turister og tilreisende.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Hotel Augustin anser seg som Fossilfri men arbeidet med 
å energi-effektivisere fortsetter.
• Energi: Hotellet ble nylig EU-sertifisert etter å ha 

implementert og gjennomført en plan som gir en kraftig 
reduksjon av vannforbruket. Arbeidet rundt overgang til 
LED-belysning fortsetter.

• Transport: Vi anbefaler så vel våre kunder/gjester som 
egne ansatte om å bruke kollektive muligheter samt 
Bybanen. Vi henstiller våre leverandører til å slå av 
motoren ved alle leveringer.

• Innkjøp: Hotellet velger konsekvent miljøsertifiserte 
bedrifter såfremt dette er mulig, etterspør og oppfor-
drer leverandørene til å bli Miljøfyrtårn. Vi benytter ikke 
palmeolje og all mat som serveres i kaffepausene er 
hjemmelaget av ekte varer. Vi serverer økologisk, 
klimavennlig mat og unngår råvarer som skaper høye 
CO2-utslipp. Vår frokost- og lunsj buffet er i tillegg 
Debio-sertifisert.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Miljø- og klimaarbeidet er en del av agendaen på alle 
interne møter på lik linje som strategi og økonomi og er 
naturlig implementert i alle prosesser. Det har resultert i 
at alle medarbeidere har fått et større eierforhold til 
miljøarbeidet og bedre kompetanse innen fagområdet. 
Dette har styrket muligheten til å påvirke både kunder, 
leverandører og våre gjester i en mer miljøvennlig retning.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Hotel Augustin ble som første hotell i regionen sertifisert 
for Grønne Konferanser. Konseptet «Grønne konferanser» 
garanterer kunden at vi har gjennomtenkt tilbudet fra 
a–å med tanke på et minimalt klimaavtrykk. 

BESTE PRAKSIS

Alt matavfall blir kompostert. Fokus på matsvinn  
gir gode resultater.

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Hotel Augustin har vært Miljøfyrtårn helt siden 2001 som et av de 

første i bransjen. Videre er Debio-sertifisert og innehar sertifikat 

både for Grønne Konferanser og Grønt Punkt. Ble nylig også 

EU-sertifisert, dette er et sertifikat som bekrefter at vi har 

implementert en plan for reduksjon av vannforbruket. Vannforbruket 

på Augustin Hotel er lavere enn kravene hos miljømerket  

Blomsten og Svanen.

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 25,8 32,8 16,4 4,6 -100,0 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje 25,8 32,8 16,4 4,6 -100,0 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 679,7 615,3 0,0 448,5 473,2 5,5 %

Fjernvarme/-kjøling 5,5 8,7 58,2 %

Elektrisitet Markedsbasert 679,7 615,3 0,0 443,0 464,5 4,9 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 17,6 30,6 17,8 21,1 18,3 -13,3 %

Flyreiser

Restavfall til forbrenning 10,3 22,8 10,5 11,2 10,6 -5,4 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 7,0 7,6 6,8 9,2 7,5 -18,5 %

Avfall til gjenvinning 0,3 0,2 0,5 0,7 0,2 -71,4 %

Pendling

Sum utslipp 723,1 678,6 34,2 474,2 491,5 3,7 %

Prosentvis endring -6,1 % -95,0 % 1286,4 % 3,7 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 46,0 45,0 45,0 45,0 42,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 453,2 1 352,8 1 191,3 1 282,0 1 372,1

Oppvarmet areal (m2) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5000,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 16,5 14,8 0,8 10,5 10,9

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 15,7 15,1 0,8 10,5 11,7

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 290,6 270,5 238,3 202,3 274,4

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Ingen egne kjøretøy.A

A

 Fossilfri 

virksomhet!

0 0

Augustin Hotel ble tildelt Miljøfyrtårns hederspris i 2017, blant annet for 

satsingen på Grønne konferanser. Her fra prisutdelingen 9. januar 2018. 

F. v. Otto Lekve (HMS-sjef, Augustin Hotel), Ann-kristin Ytreberg  

(daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn) og Kjetil Smørås (hotelldirektør,  

De Bergenske). 

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Nei  

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Høgskolen på Vestlandet studiested Bergen har om lag  
8 600 studentar og 886 tilsette. Våre hovudcampusar ligg 
på Kronstad og i Møllendalsveien. 
Høgskolen i Bergen har fusjonert med Høgskulen Stord/
Haugesund (HsH) og Høgskulen i Sogn og Fjorande (HiSF) 
frå årsskifte 01.01.17, og er nå en del av Høgskulen på 
Vestlandet (HVL). 
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

For HVL er 2017/2018 et organisasjonsår, der faglig og 
administrativ organisering blir sentrale fokusområder. 
Høgskulen på Vestlandet vil ha en stor fagleg breidde og 
tilbyr etterspurd kunnskap og profesjonskompetanse.  
Vi har god dialog med samfunns- og næringsliv, og 
samarbeider godt med andre kunnskapsinstitusjonar.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi: Administrativt ligg det inne eit forslag om 
innkjøp av fossilfri energi innen 2025.

• Transport: For Nærregion Bergen er det beslutta at  
dei bilane som går på fossilt drivstoff skal utfasast,  
og erstattes med fossilfrie.

• Innkjøp: Det ligg ei føring for vekting av miljøkvaliteter  
i offentlige anbod og eit forslag om at dette skal  
vektast 20 %.

• Energieffektivisering.
• Fossilfri parkering: Klar strategi på sykling/løping etc. 

til jobben – svært begrensa parkeringsdekning.
• Reduksjon av flyreiser: Digitalisering og Skype har  

tatt over for mykje av reiseverksemda.
• Klimavenleg mat/reduksjon av matavfall: Sammen  

som er HVL sin leverandør for kantinetjenester har eit 
sterkt fokus på reduksjon av matavfall. Det som 
produserast av denne type avfall blir behandla  
i eit eige komposteringsanlegg.

 

 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Gjennom den faglege satsinga på miljø, utvikler vi 
studentar som er sitt ansvar bevist for eit grønt  
skifte med fokus på:
• Fornybare energiressursar.
• Vasskraft, bølge- og tidevasskraft, vindkraft,  

solenergi, geotermisk energi, bioenergi.
• Energiteknologi (produksjon, distribusjon  

og bruk av energi).
• Energibruk, spesielt i maritim sektor.
• Miljø, sikkerhet og HMS.
• Bærekraftige bygg.
• Geofare og klimatilpasning.
• Areal- og landskapsplanlegging. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Høgskolen på Vestlandet, studiested Bergen, har topp 
moderne teknologisk utstyr for å kunne forstå og utvikle 
ny teknologi til lågutsleppsamfunnet. 
Eit nytt høgspentlaboratorium er tatt i bruk og står 
sentralt når HVL satsar breitt på miljøvenleg energi- 
produksjon, distribusjon og forbruk. Også den nye 
bølgetanken blir viktig når ny havromsteknologi  
skal utviklast.  
Ei tverrfagleg satsing skal sjå på fornybar og miljøvenleg 
vasskraft, fornybare energikjelder, varmepumper og meir 
miljøvenleg utnytting av naturgass. 
Berekraftig utvikling og energieffektive bygg er også  
eit viktig satsingsområde. 

BESTE PRAKSIS

• Energibrønner som dekker 60 % av bygget sitt varme-
behov, og 4 kuldetanker for å ta unna for døgnvariasjon.

• Videre planlegg ein nybygg på ca. 14 300m2 som  
har miljømål ZEB-0-EQ (passivhus) og er  
Breeam-NOR excellent.

Begrenset anbudskonkurranse
1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1

EDENS HAGE  .  KRUSE SMITH  .  L2 Arkitekter AS3.6.1 . EKSTERIØRPERSPEKTIV - fra Kronstadplassen

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 19,5 18,8 17,6 -6,4 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 19,5 18,8 17,6 -6,4 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 2 781,2 3 093,1 3 412,7 10,3 %

Fjernvarme/-kjøling 230,3 149,1 26,2 -82,4 %

Elektrisitet Markedsbasert 2 550,9 2 944,0 3 386,5 15,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 130,6 413,6 525,3 27,0 %

Flyreiser 110,5 393,4 518,4 31,8 %

Restavfall til forbrenning 0,5 0,6 0,4 -33,3 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 17,8 17,8 5,8 -67,4 %

Avfall til gjenvinning 1,8 1,8 0,7 -61,1 %

Pendling

Sum utslipp 2 931,3 3 525,5 3 955,6 12,2 %

Prosentvis endring 20,3 % 12,2 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 830,0 886,0 850,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

12 935,2 13 946,9 8 700,0

Oppvarmet areal (m2) 53 076,0 53 699,0 67 149,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 2,7 3,1 0,2

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 3,5 4,0 4,7

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 343,6 381,2 130,3

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2 2

Høgskolens nybygg på Kronstad skal stå ferdig til skolestart 2020.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

ISO 14001   

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VERKSEMDA

IHM er eit interkommunalt avfallsselskap danna i 1994
av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang,
Ulvik og Voss. Selskapet har hovudsete på Voss og driv 
tilrettelegging av sorteringsløysingar, gjenvinning, 
energiutnytting og sluttbehandling av avfall. IHM samlar 
inn avfall frå rundt 9 000 hushald og  5 000 hytter.  
Til saman er det 22 000 innbyggjarar i kommunane.
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

IHM sin forretningsidé er å forvalte og ta vare på verdiane
i avfallet i eit ressurs- og klimaperspektiv – trygt, 
effektivt og økonomisk, med visjonen: På naturen si side.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

IHM er i gang med ein prosess som skal beskriva verk-
semda sine framtidsplanar med mål og strategiar. 
Sentrale tema frå dette arbeidet så langt er berekraft, 
ressursbruk og grøn verdiskaping. Selskapet ser det som 
ei av sine viktige roller å bidra til å redusera avfallsmeng-
dene. Ein knyttar berekraft og ressursbruk til mellom 
anna klimapåverknad. Det vidare arbeidet vil visa korleis 
dei konkrete måla knytt til klima vert utforma. Ei overordna 
målsetting om å vera fossilfri innan 2030 ligg fast. 

Vidareføring av fokus på reduksjon av diffuse utslepp av 
deponigass er viktig for å handtera selskapet si potensielt 
største utsleppskjelde. Vidare tiltak for reduksjon vert 
konkretisert i det pågåande arbeidet med mål. 

IHM har hatt eit auka forbruk av drivstoff grunna auka 
total køyrelengd. Dette heng saman med større grad  
av transport i eigen regi. IHM arbeidar både med  
drivstofforbruk men ôg med å optimalisera ruter  
for kutta køyrelengd. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Klima- og miljøutfordringane handlar om korleis vi 
menneske tek i bruk naturressursane. Sirkeløkonomi er å 
utnytte ressursane ved å halde dei i krinslaupet. Vi sparer 
energi og vi sparer naturen. Bodskapen vert kommunisert 
gjennom IHM sin profil m.a. på arrangement og festivalar, 

ved å tilretteleggje for avfallsreduksjon og ombruk, 
utvida sorteringsordningar, motivera til ryddeaksjonar, 
rådgjeving til abonnentar og næringskundar og  
samarbeid med våre eigarkommunar og forsknings-  
og utdanningsinstitusjonar. 
Internt vert bodskapen mellom anna kommunisert ved 
kantina, der det er merksemd på kortreist og økologisk 
mat, minimere forbruk av kjøt og minimering av  
matsvinn. Kompetanseheving i eigen organisasjon med 
22 tilsette som har bestått teoretisk eksamen til fagbrev  
i gjenvinningsfaget er og ein viktig del av haldnings- 
skapande arbeid internt.
 
PRODUKT OG TENESTER FOR LAVUTSLEPPSSAMFUNNET

Sortering og handsaming av avfall. Haldningsskapande
arbeid for redusert avfallsproduksjon. Høg gjenvinnings-
grad av innsamla avfall. IHM har mål om lokal utnytting 
av innsamla treverk og andre naturlege ressursar  
i regionen.

BESTE PRAKSIS

I 2017 sette IHM seg som mål å gjennomføra eit test- 
prosjekt for å auka uttak av deponigass. Ein oppnådde 
9,5% auke i behandla deponigass som tilsvarar års- 
utsleppet til 55 personbilar. Deponigassanlegget har 
sidan oppstart for 15 år sidan vore rigga for å levera 
varme til eige forbruk og straum til marknaden. 
IHM har ved medeigarskap i selskapet Hordaland 
Bioenergi vore ein lokal bidragsytar for utnytting av 
bioenergi i regionen. Hordaland Bioenergi etablerte i 
2017 eit fjernvarmeanlegg med ei effekt på 2 MW. 
Anlegget fyrar med avfallstreverk og kan levera varme til 
store delar av Voss sentrum. IHM starta i 2017 med 
kverning av avfallstreverk i eigen regi. Denne flisa vert  
no mellom anna levert til Hordaland Bioenergi  
sitt flisfyringsanlegg. 

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 5 263,6 4 988,4 -5,2 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 514,8 623,3 21,1 %

Fyringsolje

Prosessutslipp 4 748,8 4 365,1 -8,1 %

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 317,8 380,1 19,6 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 317,8 380,1 19,6 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 4,7 3,8 -19,1 %

Flyreiser 3,0 2,1 -30,0 %

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse 1,6 1,7 6,2 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,1 -100,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 5 586,1 5 372,3 -3,8 %

Prosentvis endring -3,8 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 28,0 32,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

2 759,9 3 429,2

Oppvarmet areal (m2) 970,0 970,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 90,2 82,7

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 29,9 31,5

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2030

1

17 (15)

Flisproduksjon til lokalt fjernvarmeanlegg.
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OM VIRKSOMHETEN

Kavli Norge AS er en matvarebedrift som består av 
selskapene O. Kavli AS og Q-Meieriene AS. Produktene 
markedsføres og selges under merker som Kavli®, HaPå, 
Korni® og Skyr®, og merket Q® innen meierikategorien.

Kavli Norge er en annerledes bedrift. Å skape verdier for 
gode formål er hele hensikten ved virksomheten. Den 
allmennyttige stiftelsen Kavlifondet eier Kavli Norge, og 
alt utbytte fra virksomheten går til sist til humanitært 
arbeid, forskning og kultur. I 2017 støttet Kavlifondet 
ulike prosjekter med 82,2 millioner kroner. Salget av alle 
Kavli Norges merkevarer bidrar på denne måten til å 
skape et bedre samfunn.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vi skaper verdier for gode formål på en bærekraftig måte. 
Kavli Norge skal være klimasmart og ressurseffektiv 
gjennom hele verdikjeden. Vi målsetter å minimere vår 
klimapåvirkning og å bruke råmaterialer og andre 
ressurser så effektivt som mulig. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Vi skal redusere våre klimautslipp med minst 5 % årlig  
i forhold til produsert volum. 

• Vi skal kutte matsvinnet i vår del av verdikjeden med  
30 % innen 2020 (målt mot 2015). 

• Innmeldingen i Klimapartner Hordaland skal gi  
oss inspirasjon til å sette oss nye mål i det  
videre klimaarbeidet.

Den største klimapåvirkningen knyttet til vår virksomhet 
er relatert til drift av våre to meierier og fabrikken i 
Bergen. I forbindelse med en utvidelse av meieriet på 
Klepp, som er vårt største anlegg, har vi søkt ENOVA om 
støtte til et forprosjekt for å bygge et fossilfritt meieri.
 
Krav til reduksjon av avfall er nedfelt i utslippstillatelsene 
til fabrikken i Bergen og begge meieriene. Det er fokus på 
å generere minst mulig avfall i alle ledd og kildesortere  
så langt det er mulig. Dette blir rapportert månedlig.  
Det pågår kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere 
matsvinn gjennom hele produksjonsprosessen fra råvare 
til ferdigvare. Dette ga en halvering av melkesvinn per kilo 
produsert vare fra 2016 til 2017. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Vi har løftet kampen mot matsvinn som en av de sakene 
vi fronter internt og eksternt, og har satt en mer offensiv 
fremdriftsplan i forhold til å nå FNs bærekraftsmål 12.3 
om å halvere matsvinnet. For at vi skal lykkes med å nå 
målet totalt, må vi ha med oss forbrukerne siden det er i 
husholdningene over 60 % av matsvinnet skjer. Derfor 
har vi kjørt kampanjer på melkekartongene og i media,  
i tillegg til å lære forbrukerne å bruke sansene ved å  
legge til «…men ikke dårlig etter» i forbindelse  
med datomerkingen.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Mange forbrukere har fått med seg tilleggsmerkingen til 
datostemplingen på produktene våre, og et stort flertall 
forstår at det er en oppfordring til å bruke sansene og 
ikke kaste mat ukritisk.

BESTE PRAKSIS

I 2017 reduserte vi melkesvinnet i egne anlegg med  
50 % per kilo produsert vare. CO2 fotavtrykket til denne 
melkemengden tilsvarer det det samme som rundt  
50 % av klimaregnskapet vårt i 2016. Vi er stolte av at  
systematisk arbeid har gitt resultater.  

Vi er også stolte over at hele matbransjen har jobbet 
sammen for å finne gode løsninger for tilleggsmerking og 
at det startet med Q-Meierienes «…men ikke dårlig 
etter».

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 132,9

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 149,9

Fyringsolje

Prosessutslipp 322,1

Parafin, propan og gass 2 660,9

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 4 740,9

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 4740,9

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 1 187,0

Flyreiser 191,3

Restavfall til forbrenning 103,8

Km-godtgjørelse 75,0

Andre reiser (tog/buss/taxi) 8,1

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 772,3

Avfall til gjenvinning 36,5

Pendling

Sum utslipp 9 060,8

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 311,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

Oppvarmet areal (m2)

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 5,0

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 29,1

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

I hovedsak leasingbiler 
i salgsorganisasjonen.
Varer blir hentet av kundene 
direkte på anleggene.

A

A
26

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Nei 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

Kamp mot matsvinn. Ved siden av datomerkingen på melkekartongene til 

Q-Meieriene står det nå «Best før, men ikke dårlig etter». Ny datomerking 

er en del av konsernets strategi for å bekjempe matsvinn.

Foto: Q-Meieriene.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  



52 53

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Kinect Energy Group er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til  

ISO9001 og ISO14001.   

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Kinect Energy Group EMEA kjøper klimakvoter for å kompensere de 

totale utslippene fra scope 3 på 336 tonn CO2e. Kontorene i Nord- 

Amerika kompensere for sine utslipp for første gang i 2017, etter at 

klimarapporteringen for 2016 var ferdigstilt.

OM VIRKSOMHETEN

Kinect Energy Group er et av de ledende selskapene 
internasjonalt innenfor bærekraft og energiforvaltning i 
offentlig og privat sektor.  Selskapet har 14 kontorer i 
Europa, og det største kontoret ligger i Bergen. Kinect 
Energy har også flere kontorer i Nord-Amerika, Sør 
Amerika, Asia og Australia. Regnskapet som blir  
presentert i denne rapporten gjelder Kinect Energy 
Group EMEA.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Visjonen til Kinect Energy Group er å fungere som «best 
practice» for både kunder og andre selskaper i energi-
bransjen. Dette gjør vi blant annet ved å sørge for at 
driften er i tråd med ISO sertifiseringen. Kinect Energy 
Group har hatt en klimastrategi om å være karbonnøytrale 
siden 2013. Dette blir oppnådd ved å kjøpe 100 prosent 
fornybar energi fra kraftverk med en sterk miljøprofil, 
samt at de totale utslippene blir kompensert gjennom 
kjøp av klimakvoter. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Kinect Energy Group EMEA har siden 2013 hatt en 
klimastrategi der 100 prosent av energiforbruket skal 
komme fra fornybare energikilder og at selskapet skal 
være karbonnøytralt. Kinect EMEA har implementert 
denne strategien siden 2013, men målet er at hele 
selskapet globalt vil ha det samme klimamålet. 

Kinect bruker følgende metode for å redusere utslipp. 
Først blir det utarbeidet et årlig klimaregnskap for at 
Kinect skal få oversikt over egen utslipp. Når oversikten 
er etablert blir spesifikke energi og effektiviserings tiltak 
som kan redusere utslippene til selskapet implementert. 
Deretter blir det kjøpt inn fornybar energi, dokumentert 
gjennom opprinnelsesgarantier for det globale elektrisi-
tetsforbruket. Etter at disse tiltakene er gjort for å 
redusere fotavtrykket blir det kjøpt inn klimakvoter  
for å kompensere for resterende utslipp. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

De siste to årene har Kinect Energy gjennomført en 
informasjonskampanje i etterkant av ferdigstillelsen av 
klimarapportering. Alle ansatte fikk utfyllende informasjon 
om metodikk rundt utarbeidelsen av klimaregnskapet og 
fordelene ved å lage et klimaregnskap. Det ble også gitt 
utfyllende informasjon om opprinnelsesgarantier og 
hvordan dette systemet fungerer. Alle ansatte fikk også 
en innføring i klimakvoter og hvordan klimakvotene gjør 
at selskapet kan være karbonnøytralt. Informasjons- 
kampanjene har bidratt til økt kunnskap og interesse 
blant Kinects ansatte. 
 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Kinect Energy Group lanserte TrackmyElectricity (TME) i 
2015. Dette er en global tjeneste som sikrer forbrukere 
100 prosent fornybar energi fra kraftverk med en sterk 

miljøprofil. Samtidig får kjøperne av TME en unik kom-
munikasjonspakke som gjør det mulig å fronte sin 
klimainnsats både eksternt og internt. Tjenesten er sitert 
i den siste veiledningen til Greenhouse Gas Protocol som 
en av de beste løsningene for å håndtere Scope 2  
utslipp globalt. 

BESTE PRAKSIS

Flyreiser er den største utslippskilden til Kinect Energy 
Group. Gjennom flere år med fokus på reisevanene til de 
ansatte ble utslippene relatert til flyreiser redusert fra 
244 tonn CO2 i 2016 til 205 tonn CO2 i 2017. Reduksjonen 
kommer som et resultat av en langvarig satsning for å 
redusere utslipp og kostander relatert til reisevirksomhet 
i Kinect. Utslippsreduksjonene er oppnådd ved å bruke 
videokonferansesystemet så ofte som mulig, og ved å 
oppfordre ansatte til å avveie sine reiser nøye. Dette 
arbeidet vil fortsette i 2018. 

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 364,0 236,8 348,9 374,1 338,9 -9,4 %

Flyreiser 223,0 123,2 208,0 244,0 205,0 -16,0 %

Restavfall til forbrenning 7,8 9,4 11,6 7,7 10,5 36,4 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,7 1,4 1,0 0,5 -50,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 62,6 51,5 59,0 42,0 41,0 -2,4 %

Avfall til gjenvinning 0,4 0,8 0,9 0,4 0,9 125,0 %

Pendling 70,2 51,2 68,0 79,0 81,0 2,5 %

Sum utslipp 364,0 236,8 348,9 374,1 338,9 -9,4 %

Prosentvis endring -34,9 % 47,3 % 7,2 % -9,4 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 150,0 145,0 136,0 178,0 250,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 258,4 1 196,2 1 272,9 1 292,0 1 292,8

Oppvarmet areal (m2) 5 663,0  5 538,7 5 876,0 6 191,0   6 191,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,2 0,7 0,7 0,3

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,4 1,6 2,6 2,1 1,4

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 222,2 216,0 216,6 208,8 208,8

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Karbonnøytral

virksomhet!

12 (4) 3

-

 

The electricity production 

international EECS (European 

standard and documented by 
the issue of Guarantees of Ori-
gin (GO). The GO system is the 
main attribute tracking system 
in Europe and is in compliance 
with the quality criteria set by 
the Greenhouse Gas Protocol 
in the latest Scope 2 guidance 
document. trackmyelectricity.com/customers/kinect

Supported direct impact project

SOLAR PANELS FOR SCHOOLS
THAI-BURMESE BORDER

Technology & plant

100% HYDRO 
BORGUND, NORWAY

  
100% RENEWABLE ELECTRICITY

                               Volume 1292 MWh       Year 2016 

Kinect Energy Group
EMEA 

is powered with

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  

TME-diplomet dokumenterer at Kinect Energy Group EMEA har kjøpt inn 

100 % fornybar energi fra Borgund kraftverk  i 2016. Som en integrert del 

av TME har en del av pengene gått til å støtte oppbyggingen av et lokalt 

småskala solcelleanlegg i Thailand. 
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Nei 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen
energi, miljø og sikkerhet med spesialkompetanse på
termiske energisystemer. Vi bistår offentlige og private
kunder i deres arbeid med å forbedre sin klimaprestasjon
gjennom blant annet energiledelse, energieffektivisering
og omlegging til fornybare energikilder.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Norsk Energi skal være den foretrukne samarbeidspartner 
innen termiske energianlegg, og i hvert prosjekt vi 
gjennomfører skal Norsk Energi ha fokus på energi- 
effektivitet, fornybar energi, miljø, klima og sikkerhet. 
Gjennom kontinuerlig fokus på reduksjon av aktiviteter 
med klimagassutslipp, og gjennom å fortsette å bistå 
kunder i deres arbeid med energieffektivisering og 
omlegging til fornybare energikilder bidrar Norsk Energi 
til bærekraftig utvikling for egen virksomhet og  
samfunnet for øvrig.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Norsk Energi sitt hovedkontor er Miljøfyrtårnsertifisert. 
Innen 2017 skal avdeling Bergen være sertifisert  
Miljøfyrtårn.
•  Transport: For å redusere utslipp fra transport skal
 Norsk Energi bruke egeneid elbil i møte med kunder,
 fremfor ansattes biler med fossil drivstoff, så langt det
 lar seg gjøre.
• Reduksjon av flyreiser: Norsk Energi prøver kontinuerlig
 å redusere flyreiser ved å bruke elektroniske møter.
• Arbeidsreiser /reisevaner: Norsk Energi subsidierer
 elsykler til ansatte, og har årlig kollektiv/sykle/ 

gå-til jobben-aksjon. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Norsk Energi deler historier om kunder som har redusert
sin energibruk og sine klimagassutslipp på hjemmesidene 
våre og i møter med nye oppdragsgivere. På den måten 
viser vi muligheter som finnes, og håper det kan inspirere 
andre aktører til å gjennomføre lignende tiltak.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Norsk Energi har gjennom rådgivning og prosjektering for 
sine kunder bidratt til signifikante reduksjoner av 
kundenes energibruk og klimagassutslipp. En stor del av 
Norsk Energis kundemasse er fjernvarmeselskap der 
Norsk Energi bidrar med alt fra prosjektering og prosjekt-
gjennomføring til tiltaksanalyse for energieffektivisering 
og reduksjon av klimagassutslipp. Gjennom vår rådgiving 
mot fjernvarmeselskap samt vår rådgiving direkte mot 
større byggeiere har vi vært med på å bidra til at industri, 
tjenesteytende næringer og større boligsameier har lagt 
om til fornybare energikilder. 
Gjennom energigjenvinningstiltak i norske og  
internasjonale industribedrifter bidrar Norsk Energi  
til energieffektiv og miljøvennlig industriproduksjon.

BESTE PRAKSIS

Av Enova finansierte energiledelsesprosjekter har vi vært 
samarbeidspartner i 38 %, der hvert av disse prosjektene 
har resultert i redusert energibruk i størrelsesordenen 
5–30 %.  Gjennom energigjenvinningstiltak i norske og 
internasjonale industribedrifter bidrar Norsk Energi til 
energieffektiv og miljøvennlig industriproduksjon.

Ingeniører på jakt etter enøktiltak.

Foto: Norsk Energi
SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 9,5 9,0 12,3 36,5 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 9,5 9,0 12,3 36,5 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 14,8 10,7 8,6 -19,6 %

Flyreiser 12,8 9,3 4,8 -48,4 %

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse 2,0 1,4 3,5 150,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,2

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,1

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 24,3 19,7 20,9 6,0 %

Prosentvis endring -18,8 % 6,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 10,6 11,0 10,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

20,0 20,2 27,8

Oppvarmet areal (m2) 336,0 336,0 336,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,6 1,2 1,4

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,3 1,8 2,1

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 59,7 60,1 82,7

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Norsk Energi har ingen 
egeneide fossile kjøretøy.

A

A

 Fossilfri 

virksomhet!

1

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

I 2017 ble Norsk klimastiftelse Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Ja

OM VIRKSOMHETEN

Norsk klimastiftelse, «Norges grønne tankesmie», er en 
ikke-kommersiell stiftelse som arbeider med kunnskaps- 
deling, debatter om viktige klima- og energispørsmål og 
konkrete tiltak som reduserer klimagassutslipp. Klima- 
stiftelsen er en nettverksorganisasjon for beslutnings- 
takere i politikk, næringsliv og akademia. I løpet av året 
har Klimastiftelsen flyttet hovedkontoret til  
Media City Bergen. 

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Stiftelsens allmennyttige formål er å bidra til tiltak som 
leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert 
energiforbruk gjennom egen virksomhet, herunder 
formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente  
kunnskapsmiljøer. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Bruk av skrivepapir reduseres med 30 % og papiravfall 
med 10 % i 2018. Stiftelsen benytter dobbeltsidig 
utskrift som standard og sikker utskriftsløsning. 

• Innkjøp: Stiftelsen har egen grønn plan for innkjøp og  
vil i løpet av 2018 utfordre alle hovedleverandører om 
miljøsertifisering og å sette seg mål om å bli fossilfri 
minimum innen 2030, i takt med Bergen kommune. 

• Antall miljømerkede leverandører/produkter økes med 
10 % i 2018. Engangsartikler og unødvendig emballasje 
unngås og ved matservering skal bruk av kjøtt begrenses. 
Vi benytter sertifiserte grønne konferansetilbud  
når mulig.

• Fossilfri transport: Klimastiftelsen har ingen egne 
kjøretøy og de ansatte benytter i stor grad private 
elbiler ved behov for biltransport. Vi oppfordrer alle 
ansatte og partnere til å ta toget og systematisk bruk  
av telefon- og videomøter. 

• Norsk klimastiftelse fører regnskap over egne utslipp 
og er deltaker i nettverket Klimapartnere Hordaland.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Stiftelsens allmennyttige formål er å formidle kunnskap, 
forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer og beste 
praksis. Dette gjør vi i stor grad gjennom våre produkt  og 
tjenester for lavutslippssamfunnet. Nettverket er med i 
en TV-serie i regi av TV-vest hvor budskapet om grønn by 
og lavutslippssamfunnet blir grundig formidlet.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Klimamagasinet 2°C gis ut av Norsk klimastiftelse og er 
laget i tett samarbeid med norske klimaforskere. 
Magasinet skal styrke kunnskapsgrunnlaget rundt 
klimaforskning.  

• I løpet av 2017 har det vært holdt seks frokostmøter 
med sentrale tema og debatter knyttet til klima-  
og energiomstillingen. 

• Klimapartnere Hordaland er et partnernettverk for å 
redusere klimagassutslipp, fremme grønn samfunns- 
og næringsutvikling og være et effektivt bidrag til en 
grønnere region. Klimapartner Hordaland har økt 
medlemstallet til 30 medlemmer siste året og har  
hatt 12 medlemsarrangement. 

BESTE PRAKSIS

Norsk klimastiftelse har spilt en sentral rolle i å løfte  
frem klima som finansiell risiko i lys av klima- og energi- 
omstillingen. Vi tror at økt oppmerksomhet mot økono-
miske og finansielle  forhold, trusler og muligheter bidrar 
til å akselerere det grønne skiftet.

Lars-Henrik Paarud Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse og redaksjonsmedlem i Energi og Klima. Foto: Cecilie Bannow

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 0,9 0,8 0,8 1,5 1,5 1,9 %

Fjernvarme/-kjøling 0,2 0,1 0,1

Elektrisitet Markedsbasert 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,9 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 6,7 11,3 6,6 7,7 9,4 22,1 %

Flyreiser 5,1 9,2 5,5 6,7 6,7 0,0 %

Restavfall til forbrenning 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 

Km-godtgjørelse 0,2 0,1 0,1

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,0 0,4 0,1 0,3 

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,3 1,5 0,7 1,0 2,4 140,0 %

Avfall til gjenvinning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pendling 0,0 

Sum utslipp 7,6 12,1 7,4 9,2 10,9 18,8 %

Prosentvis endring 59,6 % -38,8 % 23,9 % 18,8 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

3,4 3,4 4,0 3,3 3,3

Oppvarmet areal (m2) 15,3 15,0 17,0 20,0 20,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,9 2,4 1,5 1,9 1,8

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 3,8 4,0 2,5 3,1 2,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 222,2 226,7 235,4 165,0 165,0

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Fossilfri 

virksomhet!  Krav om fossilfrie 

leverandører!

00

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

Oseana Kunst og Kultursenter er en kulturell drivkraft i  
kommunen. I tillegg til å sette sammen et inspirerende og 
interessant årsprogram er det også et ønske å kunne 
være en drivkraft og møtepunkt mot både barn, ungdom.
Oseana huser til dagen Os Kulturskole,  Oseana kafé og 
Restaurant og Grieg sin private kunstsamling. Oseana er 
også fast spillested for Riksteateret, Bygdekinoen, samt 
innleide artister og frivillige lag. Velkommen til Oseana 
Kunst og Kultursenter.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

I Oseana ønsker vi å leve opp til Enova prisen som  
vi mottok i 2010 å være et forbilde innen miljø-  
og klimaarbeid.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• 2016 var første året Oseana registrerte klimautslipp 
Målet er å redusere disse tallen med 30 % innen 2020.

• Energi: Oseana har i 2016 hatt fokus på optimalisering 
av utstyr med stort hell og redusert strømforbruket 
med 22 %. Vi ønsker nå å videreføre denne satsingen til 
å gjelde bevisstgjøring av energiforbruk til publikum og 
brukere av bygget. 

• Når det skal forhandles ny strømavtale i 2019 ønsker vi 
å ha med opprinnelsesrett på strømmen.

• Oseana skal innen 2019 bytte ut lyspakken for scene  til 
LED-belysning der det er hensiktsmessig.

• Reise: Vi vil bygge et nytt videokonferanserom for å 
begrense antall jobbreiser.

• Transport: Vi ønsker å tilrettelegge for elbilparkering til 
ansatte og brukere av huset og innen 2019 skal vi ha 
prioriterte elbilplasser med lading.

• Vi vil også informere publikum om begrenset antall 
parkeringsplasser og oppfordre til å benytte kollektiv 
transport eller samkjøring.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Oseana har siste året hatt fokus på sertifisering for å 
synligjøre det arbeidet vi allerede gjør innen miljø- og 
klimaarbeid. I år skal Oseana huse Norsk Kulturhus- 
nettverk der klimasatsingen skal være en del av agendaen. 
Vi vil også dette året fokusere mer på å informere  
og oppfordre publikum til å hjelpe oss med å  
kildesortere avfall.

BESTE PRAKSIS

Da Oseana ble bygget var det fokus på å utnytte ressursene 
i lokasjonen ved å legge inn vannbåren varme fra sjøen og 
fri kjøling fra sjøvann. I tillegg er fronten av bygget kledd 
med solceller.
I forlengelse av arbeidet med kartlegging av byggets 
strømforbruk har Oseana som mål å redusere strøm- 
forbruket for fremtiden. Som et motiverende tiltak har vi  
i 2018 vedtatt at deler av de økonomiske besparelsene 
ved det redusert strømforbruket skal «gå tilbake» til de 
ansatte i form av helsebringende tiltak.
 

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 238,7

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet Markedsbasert 238,7

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 8,7

Flyreiser 2,3

Restavfall til forbrenning 5,4

Km-godtgjørelse 0,2

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,5

Avfall til gjenvinning 0,3

Pendling

Sum utslipp 247,4

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 8,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

711,0

Oppvarmet areal (m2)  5 800,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 12,2

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 30,9

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 122,6

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Fossilfri 

virksomhet!

0 0

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Miljøfyrtårn 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

Fronten av bygget er kledd med solceller. Foto: Nils Petter Eidem

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Miljøfyrtårn

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Studentsamskipnaden på Vestlandet ble etablert  
1. januar 2017 etter en fusjon mellom tre samskipnader 
som i tillegg omfatter Sogndal/Førde og Haugesund/
Stord. Vi er en velferdsorganisasjon for ca. 40 000 
studenter og driver med boliger/hybler, caféer, barnehager, 
treningstilbud og helsetjenester. Miljørapportering 
omfatter i år også virksomheten i Bergen for 2017.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vi har en ambisjon om fossilfri virksomhet innen utgangen 
av 2022. Vi har ambisjoner om å få miljøfyrtårn-sertifisert 
hele virksomheten innen 2020. I 2017 ble regionkontoret  
i Haugesund/Stord og barnehagen sertifisert, og det 
samme gjelder for Sogndal/Førde i 2018. Arbeidet vil 
fortsette med cafeen på HVL, ny barnehage på Fantoft  
og en del mindre avdelinger/«satelitter».

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Oljekjelene i studentbolig/barnehage i Øyjorden byttes 
ut innen utgangen av 2020.

• Rehabilitering av Fantoft studentby (pågår). Dette vil gi 
store utslag innen energieffektivisering.

• Vi bygger nye studentboliger i massiv tre.
• Vi har i dag 30 arbeidsbiler. Vi har en ambisjon om å 

erstatte alle disse med elbiler innen utgangen av 2022. 
Arbeidet har startet opp.

• Vi bruker videokonferanseutstyr og Skype for reduksjon 
av reisevirksomheten.

• Vi er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge og vi 
kartlegger regelmessig våre leverandører og deres 
miljøstatus. Dette har flere ganger resultert i at store 
leverandører selv har blir sertifisert og automatisk blitt 
medlem av Grønt punkt Norge.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Vi har egne miljøarbeidsgrupper innen virksomhets- 
områdene og årlige samlinger for miljøansvarlige.  
Vi informerer kunder, leverandører og samarbeids- 
partnere om vår miljøsatsing.

Vi har avsluttet en ny strategiprosess og miljø er nå 
fremhevet som et av åtte strategiske mål.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Boliger og barnehager bygges nå i massiv tre.

BESTE PRAKSIS

Norsk klimastiftelse har brukt Studentsamskipnaden 
(Sammen) som ett av 10 gode klimatiltak i 2017/beste 
praksis. Dette dreier seg om studentboligbygging og ny 
barnehage på Fantoft hvor materialvalget var massiv tre.

Overgang fra plastprodukter til resirkulerbare  
engangsprodukter i studentcaféene.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 493,7 456,9 -7,5 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 134,8 24,0 -82,2 %

Fyringsolje 358,9 432,9 20,6 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 225,6 287,7 27,5 %

Fjernvarme/-kjøling 225,6 287,7 27,5 %

Elektrisitet Markedsbasert 0,0 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 204,6 198,2 -3,1 %

Flyreiser 13,3 16,5 24,1 %

Restavfall til forbrenning 189,0 180,7 -4,4 %

Km-godtgjørelse 0,9 0,6 -33,3 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,1 0,1 0,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,6 -100,0 %

Avfall til gjenvinning 0,7 0,3 -57,1 %

Pendling

Sum utslipp 923,9 942,8 2,0 %

Prosentvis endring 2,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 305,0 312,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

31 515,3 28 390,0

Oppvarmet areal (m2) 129 700,0 132 000,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,9 1,9

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 3,0 3,0

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 238,7 214,4

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Kjøretøy byttes til 
nullutslipp fortløpende

A

A

2022 2022

25 5

Region Stord/Haugesund har fått Miljøfyrtårn-status. Både region- 

kontoret og studentbarnehagen fikk overrakt sertifikatet av ordfører i 

Haugesund Arne-Christian Mohn og varaordfører May Brit Vihovde.

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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OM VIRKSOMHETEN

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank
og er et komplett finanshus for mer enn 250.000 person 
og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig
finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en
sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer
på Vestlandet.
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

«Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på Vestlandet skal 
bli enda litt bedre.» Sparebanken Vest sin visjon er å 
bidra til å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre. 
Sparebanken Vest skal bidra gjennom våre egne prosesser, 
hvilke prosjekter og kunder vi finansierer, og hvordan vi 
opptrer overfor kunder, samfunn og miljø.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Sparebanken Vest har forpliktet seg gjennom UN Global 
Compact til å støtte et føre-var-prinsipp knyttet til 
miljøutfordringer, å ta initiativ for å fremme økt ansvarlig-
het for miljø og oppmuntre til utvikling og spredning av 
miljøvennlige teknologier. 
Sparebanken Vest jobber systematisk med miljøtiltak  
i hverdagen, og har satt i gang en rekke tiltak for å  
redusere egne direkte og indirekte klimagassutslipp.
 
Mål for 2018:
• Innkjøp: Vi skal miljøkartlegge og informere betydelige 

leverandører av produkter og tjenester om vår  
sertifisering og etterspørre deres miljøsertifisering  
og miljømerkede produkter. 

• Energi: All oppvarming skjer med fjernvarme i radiatorer 
og vannbåren gulvvarme. Kjøling skjer via ventilasjon 
med sjøvann som kjølemedium. Vi skal i 2018  
implementere system for energiovervåking, slik at 
vi kan sette gode mål for energireduksjon i 2019. 

 

• Transport: Vi skal implementere en ny policy for innkjøp 
og leasing av biler, herunder ta i bruk egen «nybilvelger», 
og foretrekke fossilfrie alternativ ved neste bilanskaffelse. 
Vi skal gjennomføre møter ved hjelp av Skype heller enn 
reising, dersom det er mulig. Vi arbeider mot en fossilfri 
bilpark i 2025 og vil da være en fossilfri virksomhet. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Samfunnsansvar er en viktig del av virksomhetens  
DNA og det arbeides med å styrke dette engasjementet
i hele organisasjonen også mht. klimamålsettinger. 

Sparebanken Vest innfører i 2018 et tverrfaglig dekkende 
dokument om prinsipper for samfunnsansvar. Dette 
dokumentet beskriver våre prinsipper og rutiner for 
utøvelse av etikk og samfunnsansvar i egen forretning,  
i møte med våre kunder, hvilke virksomheter vi investerer 
i, og hva vi legger vekt på for å oppnå bærekraft i drift, 
selskapsstyring og eierskap. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Sparebanken Vest er 75 % eid av vestlendingene, og vi 
deler derfor ut samfunnsutbytte til gode prosjekter over 
hele Vestlandet. Flere av prosjektene innenfor nærings-
utvikling, forskning og utdanning har en grønn profil – 
som omhandler arbeid med holdningsendringer hos  
barn og voksne, klimaforskning, arbeid med matsvinn,  
og plastrydding. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert

Sparebanken Vest er miljøfyrtårnsertifisert etter  

Hovedkontors-modellen. 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016* 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 20,6 14,2 13,7 -3,5 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 20,6 14,2 13,7 -3,5 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 1 791,2 2 001,3 1496,5 -25,2 %

Fjernvarme/-kjøling 5,0 13,8 18,1 31,2 %

Elektrisitet Markedsbasert 1786,2 1 987,5 1478,4 -25,6 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 197,0 176,1 124,7 -29,2 %

Flyreiser 50,0 51,0 44,1 -13,5 %

Restavfall til forbrenning 35,0 35,0 14,7 -58,0 %

Km-godtgjørelse 110,3 88,4 64,7 -26,8 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 1,7 1,7 1,2 -29,4 %

Pendling

Sum utslipp 2 008,8 2 191,6 1634,9 -25,4 %

Prosentvis endring 9,1 % -25,4 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 694,0 713,9 693,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

4019,0 5186,5 4070,9

Oppvarmet areal (m2)

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 2,9 3,1 2,4

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2025

115

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  

All oppvarming skjer med fjernvarme i radiatorer og vannbåren 

gulvvarme. Kjøling skjer via ventilasjon med sjøvann som kjølemedium.

Foto: Øystein Klakegg

* Året hvor Jonsvoll ble innflyttet.
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Ja, ISO 14001

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har 
som oppgave å sette i verk regjeringens bygge- og 
eigedomspolitikk. Vi har hovudkontor i Oslo og region- 
kontor i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Statsbygg har 902 tilsatte, og omlag halvparten av disse 
jobber innen eiendomsdrift og forvaltning. 
Statsbygg region vest forvalter ca. 500.000 m² bygninger  
i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane samt 
to fengsel i Møre og Romsdal. Regionen har ca. 80 ansatte  
som er spredt på eiendommene i regionen og på region-
kontoret i Bergen (17 pers). Det er Statsbygg region vest 
som er medlem av Klimapartner Hordaland.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

• Statsbygg skal være miljøledende. Innen 2030 skal vi 
kunne levere bærekraftige nullutslippsbygg. Vi sikter 
mot en klimanøytral eiendomsportefølje, som også er 
godt rustet mot klimaendringene. Gjennom vår  
rådgivning skal statens miljøfotavtrykk reduseres. 

• Klimagassutslippene fra Statsbyggs eiendommer skal 
reduseres med minimum 15 prosent. Vi skal unngå 
innkjøp av miljøskadelig materiell, og driften skal 
fremme bærekraftig ressursbruk. Våre eiendommer 
skal være et positivt bidrag til stedet, fremme miljø-
vennlig transport, ta hensyn til klimaendringer og 
ivareta biologisk mangfold.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Øke forbruk av fossilfri energi, slik at forvaltning av våre 
eiendommer på sikt blir klimanøytrale.

• Energieffektivisering – Vi skal drifte byggene våre på en 
slik måte at energiforbruket synker. I tillegg skal vi være 
våre kunders beste rådgivere innen energi og miljø for 
eiendommene våre.

• Statsbygg skal bidra til relevante miljøløsninger innen 
steds- og byutvikling. Miljøløsninger inkluderer gode 
transport- og energiløsninger, klimatilpasning og økt 
biologisk mangfold.

• Statsbyggs kontorer skal utgjøre et positivt bidrag til 
lokalmiljøet og fremme bevissthet om bærekraft.

a) Statsbygg skal redusere behovet for reiser og tilrette-
legge for økt bruk av miljøvennlige transportmidler for 
våre ansatte og besøkende.

b) Statsbygg skal synliggjøre og formidle betydningen av 
miljøvennlige tiltak for å øke ansattes miljøbevissthet.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Statsbygg bruker blant annet intranett  og internett 
(Statsbygg.no). Statsbygg er i tillegg med på kurs, 
konferanser og medlemskap i organisasjoner som 
inneholder kommunikasjon av klimaarbeid, som f.eks. 
Klimapartner Hordaland og Eiendomssektorens veikart 
mot 2050.
 

BESTE PRAKSIS

• Gamlehaugen har skjøtselsplaner som forutsetter full 
økologisk parkdrift. I den forbindelse har driften byttet 
ut to dieseltraktorer  med en helelektrisk hjullaster 
med nødvendig utstyr. 

• Region vest har Statsbyggs første plusshus, Vabakkjen 
på Stord, som er bygget fra grunnen av. Etter oppstarten 
høsten 2015,  produserer bygningen pr. 2016 mer energi 
enn det som blir kjøpt inn. 

• De større prosjektene som gjennomføres i vår region, er 
fulle av nybrottsarbeid. Vi har store ambisjoner om å få 
til fossilfrie byggeplasser og arbeider hardt med våre 
samarbeidspartnere med å oppfylle dette målet.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 7425,4

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 3,5

Fyringsolje 51,4

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 7370,5

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 131,4

Fjernvarme/-kjøling 131,4

Elektrisitet Markedsbasert 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 16,4

Flyreiser 16,4

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 7573,2

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 80,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

111 418,4

Oppvarmet areal (m2)

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,5

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 94,7

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

10 2

Gulating Lagmannsrett i Bergen.  

Visualisering: Terje Grønmo

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

Ja. ISO 14001  

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

Nei

OM VIRKSOMHETEN

Sweco er et internasjonalt selskap med hovedkontor
i Sverige som tilbyr rådgivningstjenester innen et bredt
faglig spekter og leverer løsninger som forener teknikk,
estetikk, økonomi og miljø.
I Norge driver Sweco rådgivervirksomhet innen markeds-
områdene energi, vann og miljø, bygg og konstruksjoner,
areal- og transport, tekniske installasjoner, prosjekt- 
administrasjon og flerfaglig prosjektering. I Bergen 
jobber rundt 250 ansatte.

VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Sweco støtter FNs bærekraftmål, Agenda 2030, og legger
de til grunn for sitt langsiktige arbeid med bærekraft.
Sweco har fra og med 2017 satt seg mål om å redusere 
utslipp fra tjenestereiser og reiser til/fra jobb.

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi: Sweco har et stort fokus på å følge opp energi-
forbruket i Swecobygget på Fantoft. Dette har flere 
viktige synergieffekter. For det første er bygget et av 
Norges mest energieffektive bygg, og analysering av 
resultater er verdifullt for bransjen som demonstra-
sjonsprosjekt og for Sweco som markedsføring av 
flerfaglige energiløsninger. For det andre gir det Swecos 
ansatte økt erfaring og kompetanse innen reelle målte 
resultater for energieffektive nybygg og sammensatte 
energisystemer. For det tredje analyseres målt forbruk 
for å finne avvik og forbedringspotensial, noe som både 
skal gi reduserte energiutgifter samt økt erfaring innen 
energioppfølging av komplekse bygg og systemer. 

• Transport: Det skal ikke kjøpes inn nye fossile
 kjøretøy ved utskifting av bilparken fremover. Eksis-

terende hybridbiler skal ha mulighet for lading. 
• Fossilfri parkering: I forbindelse med BREEAM  

Excellent-sertifisering av Swecobygget på Fantoft er 
antall parkeringsplasser begrenset da det er fokus på 
omlegging til bruk av sykkel, el-sykler, bybane og 
samkjøring. Flere parkeringsplasser er også dedikert  
til elbiler. 

• Arbeidsreiser/ reisevaner: Vår miljøerklæring spesifiserer 
at tjenestereiser skal skje på mest mulig miljøriktig 
måte, for eksempel ved å benytte effektiv kollektiv 
transport eller samkjøring, og at reiser i prosjekter 
etterstrebes å erstattes med video- eller Skypemøter.

• Det skal utarbeides klimagassregnskap for direkte 
utslipp fra drift (utslipp fra tjenestereiser). Videre skal

 det arbeides for totalt 10 % reduksjon av klimagass- 
utslipp fra tjenestereiser og reiser til/fra jobb i tråd 
med målene til «Næring for klima» og  
«Klimapartner Hordaland».

• Klimavennlig mat og reduksjon av matavfall: Kantinen 
praktiserer kjøttfri mandag og ellers mye bruk av fisk 
og grønnsaker. Det er også sortering av matavfall fra 
papir- og restavfall. 

• Innkjøp: Swecos innkjøpspolicy gjelder for alle Swecos
 forretningsenheter i Norge. Policyen omfatter alle
 innkjøp av varer og tjenester samt krav til leverandører
 av disse.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Som et ledd i vår miljøsertifisering skjer det kontinuerlig
opplæring og bevisstgjøring. I tillegg utarbeider vi jevnlig
interne rapporter om aktuelle bærekrafttemaer. På mange 
av våre kontorer i Norge har Sweco innført ukentlige 
visninger av en TED talk i lunchen med bærekraft som 
tema. Prosjekt og grupper har også tilbud om bære-
kraftsrådgiving fra interne eksperter. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Bærekraftige løsninger skal prege alle Swecos leveranser, 
men den største effekten på reduserte klimagassutslipp 
oppnår vi gjennom de prosjektene vi er involverte i.
Her kan vi blant annet nevne Bybanen byggetrinn 4,
Høgskolen i Bergen og Varden Skole, kontorbygget
Skipet og områdeutvikling av Spelhaugen.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 20,6 10,1 11,5 13,9 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 20,6 10,1 11,5 13,9 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 2 949,2 434,6 235,3 -45,9 %

Fjernvarme/-kjøling 5,0 1,3

Elektrisitet Markedsbasert 2944,2 434,6 234,0 -46,2 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 197,0 236,3 251,0 6,2 %

Flyreiser 50,0 64,2 88,0 37,1 %

Restavfall til forbrenning 35,0 1,0 6,5 550,0 %

Km-godtgjørelse 110,3 29,3 24,6 -16,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 1,2 1,3 8,3 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,0 0,8 -20,0 %

Avfall til gjenvinning 1,7 0,1 0,3 200,0 %

Pendling 139,5 129,5 -7,2 %

Sum utslipp 3 166,8 681,0 497,8 -26,9 %

Prosentvis endring -27,6 % -31,2 % -26,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 694,0 220,4 229,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

6 467,4 1 016,3 670,1

Oppvarmet areal (m2) 48 728,0 6 500,0 7 000,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) N/A 0,4 1,8

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 4,6 3,1 2,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 131,1 149,9 88,9

BESTE PRAKSIS. Sweco flyttet november 2016 inn som leietaker i nytt

kontorbygg i Fantoftveien 14 P i Bergen, fra Storetveitveien 96–98. 

Bygget har oppnådd BREEAM Excellent-klassifisering, med energimerke 

A og med 80 prosent redusert energiforbruk sammenlignet med et 

standard TEK10-bygg, ned til 35 kWh/m2 oppvarmet BRA.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

6 (5) 3

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Miljøsertifisering og %-sertifisert

UiB er sertifisert som Miljøfyrtårn 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti

UiB kjøper ikke klimakvoter, men kjøper opprinnelsesgarantier  

på all elektrisitet.

OM VIRKSOMHETEN

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 900 studenter 
og vel 3 800 ansatte et mellomstort europeisk universitet. 
UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon som 
dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter 
og rundt 54 institutter og faglige sentre. UiB omfatter 
også Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet  
med sine universitetshager. 
 
VISJON & AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

UiB har satt seg mål om å være et nyskapende universitet 
som viser vei mot et bærekraftig globalt samfunn. Vårt 
største bidrag for å hindre klimaendringer og løse globale 
samfunnsutfordringer er gjennom fremragende 
forskning, utdanning, formidling og innovasjon, og  
Klima og energiomstilling er en av UiBs tre faglige 
hovedsatsinger. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi: UiB benytter ikke fossil fyringsolje til  
oppvarming av bygg.

• Energieffektivisering: UiB har som mål å redusere 
energiforbruket med 20 % innen 2020. Det jobbes  
aktivt med energieffektiviseringstiltak.

• Transport: Ved innkjøp av nye biler kjøper UiB bare 
elbiler, bortsett fra i spesielle tilfeller der det ikke 
finnes elektriske alternativ.

• Arbeidsreiser/reisevaner: Det jobbes aktivt med å  
tilrettelegge for miljøvennlige arbeidsreiser ved å  
bygge ut sykkelparkeringshus over hele campus, samt 
garderober og dusjfasiliteter. Reisevaneundersøkelse 
viser at andelen som kjører bil har gått ned fra 30 %  
i 2009 til 13 % i 2017.

 

 

 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

UiB har en sentral miljøkoordinator og miljøkontakter  
på alle fakulteter og enheter. Disse følger opp UiBs miljø- 
satsing. Informasjon om miljøsatsingen publiseres på 
HMS-portalen.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Klimaomstilling:
Fysisk og samfunnsmessig klimatilpasning, inkludert 
rammebetingelser, avtaleverk, klimaservice. Omstilling til 
et mindre sårbart samfunn med lave klimagassutslipp  
og lav samfunnsmessig og finansiell klimarisiko. 
Grønn byutvikling, lavutslipp transportsystemer.  
Menneskers og organisasjoners holdninger, livsstil  
og endringskapasitet.

Energiomstilling:
Energiforsyning, energisystemer, energibruk og omstilling 
til et samfunn med lave klimagassutslipp, inkludert 
transport, urban energibruk, helse og menneskers 
livsstil. Rammevilkår for energiomstilling ved regulering
og virkninger på og fra nasjonale og internasjonale 
markedsforhold.

BESTE PRAKSIS

UiB har et eget «nærvarmenett» som henter opp sjøvann 
fra 100 meters dyp i Byfjorden og produserer energi via en 
varmepumpe. I tillegg satser UiB på utbygging av trygg 
sykkelparkering, og utvidet med 114 plasser i 2016.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 ENDRING 
2016–2017

Sum direkte utslipp (Scope 1) 519,1 574,9 578,1 18,5 43,1 133,0 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 24,4 23,3 22,2 18,5 43,1 133,0 %

Fyringsolje 494,7 551,6 555,9

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 32 461,1 29 229,4 726,0 493,4 598,8 21,4 %

Fjernvarme/-kjøling 3 038,1 710,4 726,0 493,4 598,8 21,4 %

Elektrisitet Markedsbasert 29 423,0 28 519,0 0,0 0,0 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 3 176,9 2 736,2 2 859,0 2 709,0 2 589,9 -4,4 %

Flyreiser 2 665,0 1 975,0 2 154,0  2 058,0 2 011,0 -2,3 %

Restavfall til forbrenning 386,6 553,1 440,4 404,8 425,1 5,0 %

Km-godtgjørelse 57,9 56,7 53,8 52,3 50,9 -2,7 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 55,4 137,9 151,1 151,1 89,0 -41,1 %

Avfall til gjenvinning 12,0 13,5 59,7 42,8 13,9 -67,5 %

Pendling

Sum utslipp 36 157,1 32 540,5 4 163,1 3 220,9 3 231,8 0,3 %

Prosentvis endring -10,0 % -87,2 % -22,6 % 0,3 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 3 457,0 3 566,0 3 625,0 3 683,0 3830,0

Totalt energiforbruk - MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

88 230,8 82 016,0 80 630,8 82 273,4 81 800,4

Oppvarmet areal (m2) 299 303,0 299 303,0 326 420,0 327 770,0 342 386,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp per omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,7 8,9 1,1 0,7 0,7

Totalt utslipp per årsverk ekskl. prosessutslipp (tCO2e/ÅV) 10,5 9,1 1,1 0,9 0,8

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 294,5 273,7 246,7 222,3 238,5

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Traktorer  fra Universitetsmuseet og Arboretet

A

A

415

5

* Vi bruker symboler for å bedre synliggjøre status for arbeid med systematisk klimagassreduksjon i hver virksomhet.  
Ved grønn farge på symbolene har klimamål blitt satt og gjennomført, ved orange farge er det under gjennomføring, 
mens ved rødt mangler konkrete mål eller påbegynte tiltak for dette området, i tråd med fossilfri virksomhet innen 2030.  
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Elektrisitetens klimapåvirkning 
sett fra et fysisk perspektiv  
og et markedsbasert perspektiv

I praksis betyr det at virksomheter som rapporterer sine 
klimagassutslipp skal synliggjøre både reelle klimagass-
utslipp som stammer fra produksjonen av elektrisitet, 
 og de markedsbaserte utslippene knyttet til kjøp av 
opprinnelsesgarantier. Hensikten med denne endringer er 
på den ene siden å vise effekten av energieffektivisering 
og sparetiltak (fysisk), og på den annen siden å vise 
effekten av å inngå kjøp av fornybar elektrisitet gjennom 
opprinnelsesgaranti (marked). Dermed belyses effekten 
av samtlige tiltak som en virksomhet kan gjennomføre 
knyttet til forbruk av elektrisitet. 

KLIMAPÅVIRKNING FRA ELEKTRISITETSFORBRUK  

– ULIKE UTSLIPPSFAKTORER

Fysisk perspektiv  
(lokasjonsbasert metode)
Denne utslippsfaktoren er basert på faktiske utslipp 
knyttet til elektrisitetsproduksjon innenfor et spesifikt 
område. Innenfor dette området er det ulike energi- 
produsenter som benytter en miks av energibærere, der 
de fossile energibærerne (kull, gass, olje) medfører direkte 
utslipp av klimagasser. Disse klimagassene reflekteres 
gjennom utslippsfaktoren og fordeles dermed til hver 
enkelt forbruker. 
 
Klimapartner Hordaland benytter Norsk NVE produksjons- 
miks faktor for elektrisitet, som i 2013, 2014 og 2015 
tilsvarte 11 gram CO2e per kWh, 17 gram CO2e per kWh i 
2016 og 16 gram CO2e per kWh i 2017.  

Markedsbasert perspektiv
Beregningen av utslippsfaktor baseres på om virksomheten 
velger å kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke. Ved kjøp 
av opprinnelsesgarantier dokumenterer leverandøren at 
kjøpt elektrisitet kommer fra kun fornybare kilder, som gir 
en utslippsfaktor på 0 gram CO2e per kWh. 
 
Elektrisitet som ikke er knyttet til opprinnelsesgarantier 
får en utslippsfaktor basert på produksjonen som er igjen 
etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar andel er 
solgt. Dette kalles residual miks. Norsk elektrisitets rest-/
residualmiks har en utslippsfaktor på 502 gram CO2e per 
kWh i 2014, 473 kg CO2e per kWh i 2015, 446 kg CO2e per 
kWh i 2016 og 442 kg CO2e per kWh i 2017. (referanse: 
RE-DISS). Grunnen til at denne er så høy er fordi Norge 
selger hoved andelen av opprinnelsesgarantier til 
utenlandske forbrukere. Det innebærer markedsmessig  
at norsk vannkraft blir erstattet med en miks av  
fossil energi. 

Referanser: NVE (2017) Varedeklarasjon 2016. https://www.nve.no/

reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/

varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2016/

WBCSD/WRI (2004). The greenhouse gas protocol. A corporate 

accounting and reporting standard (revised edition). World Business 

Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /

World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 116 pp.

WBCSD/WRI (2015). GHG protocol Scope 2 guidance: An amendment 

to the GHG protocol corportate standard. World Business Council on 

Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World 

Resource Institute (WRI), Washington DC, USA, 117 pp.

RE-DISS (2017). Reliable disclosure systems for Europe – Phase 2: 

European residual mixes.

I januar 2015 ble GHG Protokollens (2015) nye retningslinjer for 
beregning av utslipp fra elektrisitetsforbruk publisert. Her åpnes det  
for todelt rapportering av elektrisitetsforbruk.   

1: En opprinnelsesgaranti er et bevis på hvilke kilder en gitt mengde 

strøm er produsert fra. Ordningen ble innført med EUs første 

fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 og er videreført  

det reviderte fornybardirektivet (Direktiv 2009/28/EC) i 2009.  

Det engelske ordet for opprinnelsesgaranti er Guarantee of Origin, 

ofte forkortet som GO (kilde: Østfoldforskning 2013)

LOKASJONSBASERT SAMMENDRAG PER VIRKSOMHET (TONN CO2 EKVIVALENTER)

Totalt årlig utslipp Endring totalt 
utslipp 

Endring totalt 
utslipp 

2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017 2016–2017

Angarde 128,7 65,1 63,8 92,3 68,5  - 47 % - 25,8 %

Asko Vest 3 212,8 1 824,4 1 604,4 -12,1 %

Asplan Viak 49,2 31,7 97,0 75,2 82,2 67 % 9,4 %

Atea 196,4 162,8 148,6 116,3 105,5 - 46 % - 9,3 %

Avinor 1 351,3 1 376,1 1 415,0 2,8 %

Bergen Energi 364,0 236,8 348,9 374,1 359,6 -1 % - 3,9 %

Bergen Kommune 7 547,8 7 674,4 9 100,5 9 245,0 11 518,6 53 % 24,6 %

BIR 65 973,4 84 446,2 80 802,3 80 310,5 78 548,2 19 % - 2,2 %

BKK 2 358,3 2 621,8 2 704,2 2 871,3 2 893,9 23 % 0,8 %

Emisoft 24,8 20,9 7,2 6,9 3,8 - 85 %  - 44,9 %

Fjordkraft 179,1 168,5 193,6 14,9 %

Fløyen 11,9 34,7

Fylkesmannen i 
Hordaland 

236,0 110,5 107,5 111,6 102,7 -56 % - 7,9 %

Greenstat 5,1 6,0 19,2 %

Helse Bergen HF 12 644,9 9 127,2 9 870,7 10 179,6 9 460,4 - 25 % - 7,1 %

Hordaland  
Fylkeskommune

5 415,1 3 052,9 3 108,1 3 369,9 3 178,0 - 41 % - 5,7 %

Hotell Augustin 58,3 76,9 46,6 48,1 43,8 - 25 % - 8,9 %

Hotell Terminus 167,4 65,5 71,1 61,4 102,8 - 39 % 67,4 %

Høgskolen i Bergen 439,7 693,7 691,7 - 0,3 %

IHM 5 280,4 5 006,0 - 5,2 %

Kavli 4 491,5

Klimastiftelsen 6,9 11,4 6,7 7,8 9,5 37 % 21,9 %

Oseana 9,0 - 18,1 %

Norsk Energi 15,0 11,0 17,3

Sparebanken Vest 222,6 204,1 210,0 2,9 %

Statsbygg 8 607,7

Sammen 1 238,4 1 197,1 - 3,3 %

Sweco 263,0 272,3 3,5 %

Universitetet i Bergen 7 378,8 4 646,4 4 163,1 3 220,9 4 136,0 - 44 % 28,4 %

Sum utslipp 102 561,9 112 350,6 116 066,7 121 155,4 134 369,7 31 % 10,9 %

Sum utslipp  
uten de nye partnere

121 218,6 0,1 %

Totalt utslipp per årsverk 
ekskl. prosessutslipp, nye 
partnere og pendling (tCO2e/ÅV).

Totalt utslipp per omsetning 
ekskl. nye partnere og pendling
(tCO2e/mill NOK).

Endring i energiforbruk  
til oppvarming av areal 
(kWh/m2).

Gjennomsnittlig sum per nøkkeltall 2016—2017

28,8 % 6,9 % - 6,2 %

Sammendrag (lokasjonsbasert)

Samlet utslipp
ekskl. nye partnere  
og pendling.

0,1 %
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PARTNERE TCO2e VED FYSISK (LOKASJONSBASERT) METODE TCO2e  VED MARKEDSBASERT METODE FORBRUK

Elektrisitet NVE miks (11gram CO2/kWh i 2013–2015,  
17gram CO2/kWh i 2017)

O.G. ( 0 gram/kWh), Ikke O.G. (502gram/kWh i 2014, 473gram/
kWh i 2015, 446gram/kwh i 2016 442gram/kWh i 2017)

 MWh

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Angarde 27,3 14,1 8,0 17,4 16,2 1 244,6 644,1 344,8 457,1 448,3 2 479,2 1 283,1 729,0 1 024,8 1 014,2

Asplan Viak 2,2 2,2 2,3 3,6 3,2 102,6 102,2 99,1 93,5 88,8 204,3 203,6 209,5 209,6 200,8

Atea Hordaland 5,0 5,4 5,2 8,0 5,2 228,4 248,5 224,7 209,2 144,9 454,9 495,0 475,0 469,0 468,4

Bergen Energi 13,8 13,2 14,0 22,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 258,4 1 196,2 1 272,9 1 292,8 1 292,8

Bergen Kommune 954,9 1 144,7 1 450,9 2 341,7 3 312,7 43 579,6 52 251,3 62 386,7 61 435,9 91 513,4 86 812,0 104 086,3 131 895,7 137 748,7 207 043,9

BIR 45,0 37,0 52,1 83,5 68,7 2 053,5 1 690,6 2 238,7 2 191,6 1 897,0 4 090,6 3 367,8 4 732,8 4 913,9 4 291,8

BKK 229,9 124,3 123,2 158,1 182,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 900,0 11 300,0 11 200,0 9 300,0 11 400,0

Emisoft 1,7 0,7 1,2 2,2 1,5 76,8 33,4 0,0 0,0 0,0 152,9 66,5 110,5 128,9 95,2

Fløyen 11,9 328,0 742,1

Fylkesmannen i  Hordaland 6,7 8,4 8,3 12,4 17,9 304,2 383,6 357,0 324,1 494,9 606,0 764,2 754,8 726,6 1 119,7

Helse Bergen HF 858,5 857,8 810,6 1 286,0 1 344,7 39 180,0 39 145,0 34 856,0 33 738,0 37 146,3 78 047,8 77 978,1 73 691,4 75 645,8 84 041,4

Hordaland Fylkeskommune 557,6 506,5 550,1 822,3 750,2 25 445,7 23 112,8 23 653,3 21 573,5 20 724,0 50 688,6 46 041,4 50 007,0 48 371,0 46 886,8

Hotell Augustin 14,9 13,5 12,4 16,9 16,8 679,7 615,3 0,0 443,0 464,5 1 353,9 1 225,6 1 128,1 993,2 1 051,0

Hotell Terminus 11,5 11,2 11,6 17,9 17,1 525,1 0,0 0,0 0,0 471,7 1 046,0 1 017,6 1 052,1 1 052,1 1 067,3

Klimastiftelsen 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 3,3 3,3

Sparebanken Vest 68,5 75,8 53,5 4 263,6 4 090,8 2 944,2 1 987,5 1 478,4 8 493,2 8 149,1 6 224,6 4 456,2 3 344,7

Universitetet i Bergen 644,7 624,9 604,0 959,2 904,2 29 423,0 28 519,0 0,0 0,0 0,0 58 611,5 56 810,8 54 906,0 56 424,4 56 510,9

Fjordkraft 5,5 8,6 8,7 0,0 0,0 0,0 498,0 503,9 543,0

Norsk Energi 0,2 0,3 0,4 9,5 9,0 12,3 20,0 20,2 27,8

Asko Vest 82,8 144,7 122,1 3 559,8 3 796,2 3 390,0 7 525,9 8 511,7 8 205,3

Avinor 190,3 290,3 374,3 8 182,9 7 615,1 0,0 17 300,0 17 074,2 23 394,4

Høgskolen Vestlandet 59,3 112,2 122,6 2 550,9 2 944,0 3 386,6 5 393,0 6 600,9 7 661,9

Greenstat 0,8 0,6 20,1 17,7 45,1 40,0

IHM 12,1 13,8 317,8 380,1 712,5 860,0

Kavli 171,6 4 740,9 10 726,0

Oseana 8,6 238,7 711,0

Sammen 314,5 254,3 0,0 0,0 18 500,0 15 896,1

Statsbygg 1 034,5 0,0 64 653,3

Sweco 16,6 8,5 434,6 234,0 974,5 572,3

Totalt alle partnere 3 373,8 3 364,2 4 060,4 6 727,0 8 847,0 142 843,6 146 746,5 141 408,2 137 591,5 167 601,8 306 707,4 305 837,5 369 127,8 395 703,3 553 865,4

Prosentvis endring alle partnere - 0,3 % 20,7 % 65,7 % 31,5 % 2,7 % -3,6 % -2,7 % 21,8 % - 0,3 % 20,7 % 7,2 % 40,0 %

Totalt uten 4 nye partnere 6 383,0 7 620,4 136 819,0 162 294,2 375 471,2 477 033,0

Prosentvis endring uten 4 nye partnere 57,2 %  13,3 % -3,2 % 18,0 % 1,7 % 20,6 %

Elektrisitetens klimapåvirkningTABELL
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Grunnlag for pendlertall  
fra 2016 
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I 2016 ble det gjennomført en elektronisk reisevaneundersøkelse  
for 12 av klimapartnervirksomhetene. Det kom inn 2666 svar og
svarprosenten er på 27,9 %. Reisemiddelfordelingen for de tilsatte
i de 12 virksomhetene er vist under. (Det har ikke blitt gjennomført  
ny undersøkelse for 2017).
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Vinter
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