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Det har vært et begivenhetsrikt år! Ungdommen er på 
barrikadene og klima har kommet på agendaen for 
fullt, både politisk og hos folk flest, med Greta 
Thunberg i spissen. Klimapartnere er også i sterk 
vekst over hele landet. Vi opplever stadig økende 
interesse for grønn forretningsutvikling og klimagass- 
reduksjon og i dette bildet er klimaregnskap et 
utrolig viktig verktøy.
      I løpet av et hektisk første halvår i 2019 har det 
dukket opp Klimapartner-organisasjoner i tre nye 
fylker og vi er nå tilstede i hele åtte fylker i landet. 
Trolig vil det være Klimapartnere regioner oppe og 
stå i så godt som hele landet før sommeren 2020. 
Mange har søkt om klimasatsmidler for å få fart på 
etableringen, og Sogn og Fjordane har fått tilskudd til 
prosjektlederstilling for å etablere klimapartnere 
under et felles Klimapartnere Vestland.
      Klimapartnere har våren 2019 arrangert 
konferansen «Mobilisering for grønn verdiskaping» i 
hele fem regioner i samarbeid med Miljødirek-
toratet, og det må sies å ha vært en stor suksess og 
viktig løft for en tettere dialog mellom akademia, 
næringsliv og politikere. Takk til alle som har bidratt 
og som deltok! Helene er tilbake og har tatt tilbake 
stafettpinnen etter at Anne-Kathrine har vært inne 
som vikar siste året.
      Vi er nå over 40 partnere i denne regionen, og vi 
håper at modellen sprer om seg og blir en naturlig 
del av klimaarbeidet i hele landet. Vi står sterkere 
sammen!
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INTRODUKSJON

Djerve målsettinger for 
Klimapartnere Vestland

Det sjette klimaregnskapet er nå klart for Klimapartnere 
Vestland. 2018 ble året da vi fikk kartlagt enda nøyere, og 
dette er grunnlaget for å sette seg mål om ytterligere 
reduksjoner av klimagassutslipp og styrke bevissthet 
innad i organisasjonen. Som kjent vil mer nøyaktig 
rapportering ofte føre til økte utslippstall de første årene. 
Da er det viktig å ikke se seg blind på tallene, men holde 
stødig kurs på de målene som er satt. Vi oppfordrer alle 
våre partnere til å bruke rapporteringen til å aktivt 
systematisere mulige kostnadskutt og samtidig øke 
kunnskap og holdningsendringer innad og styrke sitt 
omdømme innen grønn konkurransekraft.
      Det er hele 31 partnere som er fossilfri eller har satt 
seg mål om fossilfri virksomhet innen 2030 eller tidligere.
Det er kjempebra! Vi leverer på det ambisiøse målet som 
Bergen Kommune har satt seg om å bli Norges grønneste 

by, og stadig flere melder seg på. Det er veldig gledelig! 
Fyringsolje er den største økningen, og forklaringen ligger 
mye hos en aktør som alene har økt 65 % av sitt forbruk 
her grunnet lokaler som har stått ledige, og som nå er tatt 
i bruk. Innen transport har det for noen av aktørene vært 
utfordringer med tilgang på bærekraftig biodiesel. Flere 
av aktørene har også avsluttet kjøp av opprinnelses-
garanti på strøm, noe som igjen gir utslag på økte utslipp 
under markedsbasert metode. For parafin, propan og 
gass er det noen få virksomheter som har stort forbruk. I 
tillegg så har fjernvarme generelt gått ned i totalen, men 
fyringsolje har økt som også kan ha en korrelasjon forbud 
som inntrer i 2020 og at man nå bruker opp restlager. Vi 
ser at spesielt hos nye partnere så tar det tid å 
rapportere på alt, så en økning betyr ofte bedre rapport- 
eringsrutiner. Godt jobbet alle sammen!

Samlet utslipp*

+12,2 %

*Markedsbasert metode, 
eks. nye partnere

Samlet utslipp*

+12,7 %

*Lokasjonsbasert metode, 
eks. nye partnere

+5,5 %

Utslipp drivstoff Utslipp fyringsolje

+39,3 %

Energiforbruk til  
oppvarming av areal*

*Kwh/m2

+10,7 %

Fossilfrie klimapartnere9

Klimapartnere med mål om 
fossilfri virksomhet22

Klimapartnere ikke målsatt 
fossilfri virksomhet

3

+7,0 %

Propan/natur-/lystgass

NØKKELRESULTATER KLIMAPARTNERE HORDALAND 2017–2018

22 klimapartnere har mål om å bli 
fossilfri innen 2030

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

6 klimapartnere er klimanøytrale

2 klimapartnere stiller krav til 
leverandører om klimanøytralitet

9 fossilfrie klimapartnere

6 klimapartnere har mål om 
halvering av matsvinn

3 klimapartnere stiller krav om 
fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet
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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 Greenhouse 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 osv.). 
Videre inkluderes eventuelle direkte prosessutslipp. 

METODE

Metode for klimaregnskap

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. I følge GHG-protokollen kan man 
inkludere gjenvunnet energi i faktor beregningen. Faktoren 
tatt i bruk for fjernvarme for Klimapartnerne Vestland 
beregner at 89 % er omgjort energi fra restavfall i 2018. 
      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 80, 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, avfall, 
logistikk/transport av varer, forbruk av ulike råstoff osv.
      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 forbrenningspro-
sessen. Denne metodeforandringen reflekterer ny 
LCA-standard og viser den totale effekten av avfallsbe-
handlingen hvor reduserte utslipp fra bruken av ressursen 
som gjenvinnes ikke er inkludert (forskjell fra tidligere 
benyttet metode). Det kan noteres her at selve produk-
sjonsutslippet av det som er blitt avfall ikke er inkludert. 

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.

Bedriften har en 
grønn innkjøpsplan.

Bedriften har plan 
og tiltak for avfall.

Bedriften er 
miljøsertifisert.

Fossilfri virksomhet
Scope 1 – direkte utslipp er tømt (transport og energi). 

Mål om fossilfri virksomhet 2030
Har satt mål/årstall om når scope 1 skal være tømt .

Stiller krav til leverandører om å bli fossilfri innen 2030
Mål om å tømme scope 1. 

Klimanøytral virksomhet
Reduserer alle utslipp i alle scope så mye som mulig og kjøpe kvoter for 
restutslipp. (En kan være klimanøytral uten å ha tømt alle scopene.)

Stiller krav til leverandører om klimanøytralitet
Se over.

Mål om halvering av matsvinn
Har en plan for å redusere matsvinn og måler dette.

Stiller krav om fossilfri bygg- og anleggsvirksomhet
Stiller krav om at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske 
eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.
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3 025,4

Samlet utslipp 2018

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

12 754,4

84 318,9

8 728,2

2 180,2

11 580,8 5 215,5

1 126,8

206,1 2 171,6

362,9

MARKEDSBASERT LOKASJONSBASERT

12 754,4

3 025,4

84 318,9

8 728,2

2 180,2

7 318,9

11 580,8 5 215,5

1 126,8

206,1 2 171,6

362,9

20 049,5 
tonn CO2e

TOTALT, 6 NYE  
VIRKSOMHETER 

PENDLER- 
UNDERSØKELSE

GRAF

187 427,7

138 989,7
tonn CO2e

TOTALT

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. Opplys-
ningsrådet 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.

3 617,4 
tonn CO2e

TOTALT

319 098,5
tonn CO2e

Tallene i de øverste sirklene inkluderer ikke de seks 
nye partnerne eller pendlerundersøkelse 2019.
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5,5 %

Utslipp drivstoff Utslipp fyringsolje

39,3 %

Sammendrag (markedsbasert)

SAMMENDRAG PER UTSLIPPSKILDE (TONN CO2 EKVIVALENTER)

SUMMER AV TCO²E 2013 2014 2015 2016 2017
2018

PROSENTVIS ENDRING 2017–2018, UTEN NYE PARTNERE
MED NYE UTEN NYE

Scope 1 78 145,1 95 569,3 95 936,0 98 970,2 100 312,4 111 757,1 108 826,9 8,5 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 7 693,5 9 459,7 12 728,7 12 030,9 12 084,3 15 029,0 12 754,4 5,5 %

Fyringsolje 3 695,5 2 854,2 2 903,4 2 337,5 2 171,9 3 028,3 3 025,4 39,3 %

Prosessutslipp 60 688,0 78 330,7 75 205,6 79 354,7 77 900,3 84 971,6 84 318,9 8,2 %

Propan/natur-/lystgass 6 068,1 4 924,7 5 098,3 5 247,1 8 155,9 8 728,2 8 728,2 7,0 %

Scope 2 152 758,4 149 136,5 143 182,2 139 790,3 170 558,3 206 118,6 189 607,9 11,2 %

Fjernvarme/-kjøling 9 914,8 2 390,0 2 932,0 2 198,8 2 956,4 2 366,0 2 180,2 −26,3 %

Elektrisitet Markedsbasert 142 843,6 146 746,5 140 250,2 137 591,5 167 601,9 203 752,6 187 427,7 11,8 %

Scope 3 9 026,7 10 800,4 13 393,7 16 534,5 16 251,8 24 396,2 20 663,7 29,8 %

Flyreiser 4 739,4 4 335,3 5 161,0 6 043,6 6 360,3 11 586,8 11 580,8 82,1 %

Restavfall til forbrenning 3 240,9 3 846,0 4 253,2 4 562,8 4 924,8 5 296,8 5 215,5 5,9 %

Km-godtgjørelse 977,5 1 157,5 1 297,2 1 183,7 1 210,0 1 141,3 1 126,8 -6,9 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,4 1,4 0,8 3,0 886,2 206,2 206,1 −76,7 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 228,9 631,1 1 000,9 933,2 1 714,4 2 180,3 2 171,6 26,7 %

Avfall til gjenvinning -161,5 827,6 1 462,7 937,0 819,6 367,4 362,9 −55,7 %

Pendling 1,1 1,5 217,9 2 871,2 336,5 3 617,4 319 098,5 11,3 %

Totalsum 241 486 255 506,2 252 511,9 255 295,0 287 113 342 271,9 322 222,4 12,2 %

Propan/natur-/lystgass

7,0 %
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Sammendrag (markedsbasert)

Samlet utslipp*

*Markedsbasert metode, 
eks. nye partnere og pendling

11,3 %

Totalt utslipp per årsverk 
eks. nye partnere, pendling og 

prosessutslipp (tCO2e/ÅV)

Totalt utslipp pr. omsetning 
eks. nye partnere og pendling 

(tCO2e/mill NOK)

Energiforbruk til oppvarming 
av areal (kWh/m2)

Gjennomsnittlig sum per nøkkeltall 2017–2018

12,4 % 12,4 % 10,7 %

SAMMENDRAG PER VIRKSOMHET (TONN CO2 EKVIVALENTER)

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

Endring utslipp per omsetning 
ekskl. prosessutslipp i %

Endring energiforbruk til 
oppvarming av areal i % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013–2018 2017–2018 2017–2018 2017–2018 2017–2018

Angarde  1 346  695  409  532  501  584 −57 % 16,7 % 16,7 % −3,8 % 6,9 %

Asko Vest  6 773  5 621  4 872  5 582 14,6 % 13,0 % 11,0 %

Asplan Viak  150  132  194  165  168  159 6 % −5,4 % −10,0 % −6,2 % 0,2 %

Atea  420  406  368  317  245  212 −49 % −13,5 % −13,5 % −13,5 % −57,4 %

Avinor  9 321  8 741  1 374  13 165 857,9 % 1 271,7 % 784,2 % 11,9 %

Bergen kommune  50 173  58 781  70 036  68 339  99 719  102 516 104 % 2,8 % 0,8 % −3,7 %

BIR 67 569  86 100  82 989  82 419  80 377  89 200 35 % 11,0 % 352,0 % −10,4 % 21,4 %

BKK  2 358  2 622  2 581  2 713  2 712  2 740 16 % 1,1 % 0,9 % −14,7 % 7,3 %

Bybanen  7 418

Emisoft  100  54  7  7  2  4 −96 % 52,2 % 60,2 % 24,0 % −22,0 %

Entra  5 965

Fjordkraft  174  160  185  177 −4,1 % −18,3 % −36,4 % −1,5 %

Fløyen  354  35 −90,2 % −90,2 % −91,7 % 0,5 %

Fylkesmannen i Hordaland  534  486  456  423  580  413 −23 % −28,8 % −29,8 % −28,2 % −34,1 %

Grand Terminus  681  66  71  61  557  588 −14 % 5,5 % 28,4 % 8,8 % −0,7 %

Greenstat  24  23  9 −61,0 % −83,3 % −52,4 % 73,5 %

Haltenbanken  3

Helse Bergen HF 50 966  47 414  43 916  45 099  45 262  52 593 3,2 % 16,2 % 15,5 % 15,2 % −5,2 %

Hordaland fylkeskommune  30 303  25 659  26 211  24 121  23 472  25 236 −17 % 7,9 % 7,9 % 21,4 % −8,4 %

Hotel Augustin  723  679  34  474  492  506 −30 % 2,9 % −3,9 % 10,8 % −4,5 %

Høgskolen på Vestlandet  2 931  3 526  3 956  371 −90,6 % −24,2 % −90,7 % 5,4 %

IHM  5 586  5 372  4 839 −9,9 % −6,6 % 1,0 %

Kavli  9 400  10 551 12,2 % 35,8 % −4,5 %

NorEngros  472

Norsk Energi  24  20  21  42 101,4 % 101,4 % 88,8 % 43,3 %

Norsk klimastiftelse  8  12  7  9  11  11 45 % 0,9 % −13,0 % −26,2 %

Oseana  247  268 8,4 % 8,4 % 21,7 % −4,1 %

Osterøy kommune  5 849

Sammen  924  943  1 909 102,5 % −31,8 % 56,9 % −60,8 %

Sparebanken Vest  2 009  2 192  1 635  1 836 12,3 % 11,0 % 11,0 %

Statsbygg  998  1 017 1,9 % −0,6 % 35,9 % 9,8 %

Svein Boasson  342

Sweco  733  498  782  57,1 % 38,4 % 4,8 % 1,9 %

Universitetet i Bergen  36 157  32 541  4 163  3 221  3 232  8 757 −76 % 171,0 % 163,1 % 154,4 % −2,7 %

Sum utslipp 241 486  255 506  252 512  255 295 287 113  342 272 41,7 % 19,2 % 9,2 % 16,1 % 16,5 %

Totalt uten de 6 nye og pendling 319 098,5 7 % 11,3 % 12,4 % 12,4 % 10,7 %
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OM VIRKSOMHETEN

Angarde AS driver utleie av næringseiendom og 
eiendomsutvikling i Fyllingsdalen, Bergen. Selskapet har 
som visjon å utvikle Spelhaugen til en «Grønn by i byen».

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Angarde AS har som mål å skape en bærekraftig bydel som 
i stor grad er selvforsynt med energi og vi skal ha fokus på 
miljøvennlige byggeprosesser og energieffektive bygg. 
Samtidig er det viktig med gjenbruk og ombruk ved 
rehabilitering. Ellers vil delingsøkonomi med både sambruk 
og bilordning være viktige momenter i vår nye bydel.

KLIMAMÅL

• Angarde AS har eget fjernvarmeanlegg og konsesjon på 
leveranser i Spelhaugen.

• Videokonferanseutstyr er tatt i bruk og skal nyttes 
økende grad.

• Fokus på fremtidig utbygging og mulighetene som 
ligger til rette for helhetlige og klimavennlige løsninger.

• Tilrettelagt torg for utlån til de som vil selge kortreist 
mat og produkter.

• Fossilfri byggeplass når utbyggingen starter.
• Bevisstgjøre leietakerne på sortering av matavfall.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Fokus på gjenbruk og ombruk av materiell.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

• Angarde kommuniserer at en skal bygge et grønt Bergen 
og at det skal utvikles en grønn by i byen. Logo og 

markedsrettet informasjon bærer preg av natur og det 
grønne. Angarde har aktiv nettside, Facebook og LinkedIn.

• Artikler og nyheter legges ut fortløpende.
• Internt er vi en liten organisasjon med kort beslut-

ningsvei og god dialog

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Angarde AS har laget en utredning på hvordan en kan 
være selvforsynt med energi og levere CO2-nøytral 
fjernvarme til en grønn by i Spelhaugen med 4 400 
bosatte og 2 000 ansatte. Dette er en svært fremtidsrettet 
løsning, der samfunnet kan spare store kostnader for 
fremtidig oppgradering og nyetablering av linjenett. Enova 
valgte i 2019 å ikke gi støtte til programmet. Prosjektets 
fremtid og satsing er i skrivende stund uavklart.

BESTE PRAKSIS

Gjenbruk av container som i dag er plassert på torget og 
som brukes til kunstutstilling. Torget er også møblert 
med gjenbruks utemøbler, malt i fine farger. Ombruk av to 
hestevogner til salgsvogner.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Nei 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Spelhaugen – innsyn fra sør.

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.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1 bil, 1 traktor, 1 kostemaskin 

A

A

2023

2 (1) 3 (2)

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 7,6 20,5 3,8 2,9 −23,7 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 7,6 20,5 3,8 2,9 −23,7 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 1 303,4 677,7 371,9 478,4 480,6 548,1 14,0 %

Fjernvarme/-kjøling 58,8 33,6 27,1 21,3 32,3 13,0 −59,8 %

Elektrisitet markedsbasert 1 244,6 644,1 344,8 457,1 448,3 535,1 19,4 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 42,6 17,4 29,1 33,1 16,2 33,2 104,9 %

Flyreiser 0,4 1,3 2,9 123,1 %

Restavfall til forbrenning 16,5 14,2 25,0 15,4 9,5 25,9 172,6 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,2 1,1 2,7 145,5 %

Avfall til gjenvinning 26,1 3,2 4,1 16,1 4,3 0,9 −79,1 %

Pendling 0,8 

Sum utslipp 1 346,0 695,1 408,6 532,0 500,6 584,2 16,7 %

Prosentvis endring −48,4 % −41,2 % 30,2 % −5,9 % 16,7 %

NØKKELTALL

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

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

3 013,5 2 369,5 1 637,1 2 145,5 2 221,1 1733,7 −21,9 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 30,2 11,0 3,5 11,6 11,1 13,3 19,4 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

- N/A 81,7 133,0 125,2 146,1 16,7 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 85,5 67,3 63,4 68,7 73,5 57,4 −21,9 %
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OM VIRKSOMHETEN

ASKO VEST er regionens største engrosbedrift. Markeds-
området til ASKO VEST AS er fra Kvinnherad/Stord i sør til 
Florø i nord. Vi forsyner ca. 50 % av innbyggerne i 
Hordaland og Sogn og Fjordane med mat. Vi distribuerer til 
dagligvarebutikker og storhusholdnings- og servicehan-
delskunder (hoteller, restauranter, kiosk/bensin, offentlig 
osv.). I vårt sortiment inngår tørrvarer, frysevarer og 
kjølevarer samt at vi transporterer frukt og grønt for Bama.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

ASKO sin ambisjon er å bli bærekraftig og klimanøytral. 
Ambisjonen er nådd når:
• Vi er netto selvforsynt med 100 % fornybar energi.
• Vi benytter 100 % fornybart drivstoff i vår distribusjon, 

inkludert leietransport.
• Våre innkjøp av varer og tjenester til eget bruk er 

bærekraftig.
• Vi har optimalisert emballasje på alle varer vi 

distribuerer. 

KLIMAMÅL

• Andel fornybart drivstoff: 75 %
• Egenproduksjon avfall: 905 tonn
• Andel av selskapets organiske avfall som omdannes til 

biogass: 100 %
• Energi: 8 002 763 kWh
• Egenprodusert energi fra solceller: 1 442 069 kWh
• CO2 pr. m3 transportert volum: 2 kg
• Kildesortering: 97 %
• Totalt CO2-utslipp (transport/strøm/avfall): 1 207 tonn
• Energi pr. m2: 179 kWh/m2

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

ASKO VEST skal kun benytte fornybart drivstoff på egne 
biler innen utgangen av 2020.
      Utslipp og reduksjon av utslipp måles i kg CO2 pr. 
fraktet m3 varer/retur/emballasje o.l. ASKO VEST hadde 
et utslipp på 3,18 kg CO2 pr. m3 transportert vare i 2018. 
Mål for 2019 er 2 kg CO2 pr. m3 transportert vare.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEIDET

Det kommuniseres internt fra direktør og mellomledere 
om ulike tiltak som gjøres og hvorfor. 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. Vi er aktivt 
medlem i Klimapartner og deler gjerne både mål og 
ambisjoner med alle partnere. En rekke samarbeids-
partnere har fått informasjon og inspirasjon i forhold til 
ASKO sin måte å jobbe med klima.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

NorgesGruppens miljøfond 2019 er på 7 millioner – 
ansatte kan søke midler fra fondet for å redusere egne 
miljøpåvirkninger.
      Tiltakene som støttes inkluderer blant annet isolering, 
sentralstyring av oppvarming, varmepumper og andre 
tiltak knyttet til fornybare energikilder. Ansatte i Norges-
Gruppen 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 kollektivtransport.

BESTE PRAKSIS

ASKO VEST har redusert utslippet fra fossilt drivstoff på 
sine biler med 63 % fra 2008 til 2018 (kg CO2/m3 
transportert vare). Vi har etablert fyllestasjon for HVO 
100 og bioetanol på vårt eget terminalområde. 
      ASKO VEST sitt solcelleanlegg er forventet å produsere 
1 442 069 kWh i 2019.

ASKO VEST har etablert egen 
fyllestasjon for HVO 100 og bioetanol 
på eget terminalområde.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Kjøper ikke klimakvoter, men velger heller å redusere utslipp og 
investere i energibesparende tiltak, samt produsere egen strøm

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020

A

A

2020

56 (59)2 (4)

41 HVO 100, 4 bioetanol, 11 innleide HVO 100

Vi har p.t. ikke tilgang til biodiesel i månedene desember
til februar – alle dieselbiler kjører da på vanlig diesel. 
Det arbeides med tiltak for å redusere dette tidsrommet 

 Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 104,3 1 713,1 1 402,7 1 810,7 29,1 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 3 104,3 1713,1 1402,7 1810,7 29,1 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 3 559,8 3 796,2 3 390,0 3 700,0 9,1 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 3 559,8 3 796,2 3 390,0 3 700,0 9,1 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 108,5 111,3 79,6 71,3 −10,4 %

Flyreiser 40,8 40,5 31,2 36,3 16,3 %

Restavfall til forbrenning 20,9 29,7 12,4 11,6 −6,5 %

Km-godtgjørelse 4,6 5,6 4,7 2,1 −55,3 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 4,5 1,3 4,4 238,5 %

Avfall til gjenvinning 37,7 35,5 30,0 16,9 −43,7 %

Pendling

Sum utslipp 6 772,6 5 620,6 4 872,3 5 582,0 14,6 %

Prosentvis endring −17,0 % −13,3 % 14,6 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 321,0 311,0 359,0 364,0 1,4 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

19 638,7 21 516,1 22 670,5 24 454,3 7,9 %

Oppvarmet areal (m2) 37 779,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,1 0,8 0,6 0,7 11,0 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

21,1 18,1 13,6 15,3 13,0 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 37,3
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OM VIRKSOMHETEN

Asplan Viak er blant Norges største rådgivende ingeniør- 
og arkitektfirmaer med 120 medarbeidere i Bergen innen 
Plan, Energi og miljø, Arkitektur, Landskap, Bygg, 
Samferdsel, Vann og miljø, VVS og Elektro.
      Asplan Viak følger prosjektene hele veien fra tidlig 
fase utredninger og overordnet planlegging, via prosjek-
tering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdrags-
givers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers 
tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vår visjon for miljøarbeidet: «Asplan Viak skal tilby 
bærekraftige løsninger i alle oppdrag.»
      Vår ledelseserklæring og miljøpolitikk: Tilrettelegge for 
god miljøkvalitet i prosjektene. Ledelsen har prioritert 
vesentlige miljøaspekter for fire områder: integrert 
design, materialvalg, arealplanlegging og vann.
       Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap for 
egen drift etter FNs GHG-protokoll siden 2008 og 
rapporterer til FNs Global Compact.

KLIMAMÅL

• 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.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Avgiftsbelagt parkering og reduksjon i p-plasser.
• Sponsing av sykkelservice.
• Bytte ut firmabiler med elbil og medlemskap i 

bildeleringen.
• Gjennomføre frokostseminar med miljøtema. 
• Fokus på energibruk i bygg, bl.a. nytt 

ventilasjonsanlegg.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

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

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

• 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.
• Miljøvaredeklarasjon for produkter EPD.
• EPC-energitiltak med sparegaranti 

(Energispare-kontrakter).
• 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 har i flere år jobbet aktivt med bossnett i 
Bergen for BIR. Arbeidet er både innenfor prosjektering 
av ledningsnett og nedkastpunkter, byggeledelse og 
tidligfaseplanlegging/kundegrunnlag. Bossnett er et 
nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved 
hjelp av luft. Dette systemet erstatter bosspann, og er det 
størst av sitt slag i verda. Bossnet har store miljømessige 
fordeler, bl.a. at en får redusert tungtrafikk i sentrum 
siden bossbilene ikke trenger å hente bosset i gatene. En 
får også et mer rent og ryddig sentrum, mindre lukt og 
færre skadedyr. Bossnett har bl.a vunnet pris for årets 
internasjonale infrastrukturprosjekt i IFME (International 
Federation of Municipal Engineering).

Asplan Viak har i flere år jobbet aktivt med bossnett i Bergen for BIR. 
Bossnett er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken 
ved hjelp av luft. Foto: Ingrid Holm Andersen

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020

3 (3) 2 (1)  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 15,3 3,9 5,0 6,7 5,2 8,2 57,7 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 15,3 3,9 5,0 6,7 5,2 8,2 57,7 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 109,5 104,9 101,2 95,1 90,3 102,3 13,3 %

Fjernvarme/-kjøling 6,9 2,7 2,1 1,6 1,5 1,1 −26,7 %

Elektrisitet markedsbasert 102,6 102,2 99,1 93,5 88,8 101,2 14,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 24,8 22,9 87,6 63,3 72,3 48,3 −33,2 %

Flyreiser 24,5 12,9 30,4 27,0 20,8 25,5 22,6 %

Restavfall til forbrenning 0,3 0,3 1,6 1,7 1,6 1,7 6,2 %

Km-godtgjørelse 9,7 6,4 9,8 7,0 4,5 −35,7 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 −33,3 %

Pendling 49,0 24,6 42,6 16,4 −61,5 %

Sum utslipp 149,6 131,7 193,8 165,1 167,8 158,8 −5,4 %

Prosentvis endring −11,9 % 47,1 % −14,8 % 1,6 % −5,4 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 73,0 76,0 78,0 80,0 78,0 82,0 5,1 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

327,0 305,4 296,9 313,3 276,5 255,5 −7,6 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,5 2,1 1,9 1,6 1,5 1,4 -6,2 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

2,0 1,7 2,5 2,1 2,2 1,9 -10,0 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 120,4 131,0 124,6 210,5 115,1 115,3 0,2 %
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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 OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Atea AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. 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 miljøbe-
visstheten 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 møtevirk-
somhet, transport, energiforbruk og avfallssortering.
      Gjennom et stort antall transaksjoner, vare- og 
tjenesteleveranser, 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 miljøpåvirkninger 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 KLIMAARBEID

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.

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. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2025
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* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 106,0 90,4 88,6 75,9 25,6 24,8 −3,1 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 106,0 90,4 88,6 75,9 25,6 24,8 −3,1 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 228,4 248,5 224,7 209,2 144,9 129,4 −10,7 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 228,4 248,5 224,7 209,2 144,9 129,4 −10,7 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 85,4 67,0 54,7 32,4 74,7 58,0 −22,4 %

Flyreiser 72,8 60,3 41,2 28,4 30,3 29,7 −2,0 %

Restavfall til forbrenning 12,3 6,5 13,2 3,8 2,3 5,2 126,1 %

Km-godtgjørelse 41,9 23,0 −45,1 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 −50,0 %

Pendling

Sum utslipp 419,9 405,9 368,0 317,5 245,2 212,2 −13,5 %

Prosentvis endring −3,3 % −9,3 % −13,7 % −22,8 % −13,5 %

NØKKELTALL

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

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

871,3 849,6 822,3 775,1 575,1 365,6 −36,4 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 −13,5 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

2,6 2,4 2,1 2,1 1,6 1,4 −13,5 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 190,2 206,9 198,6 196,1 254,6 108,4 −57,4 %
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OM VIRKSOMHETEN

Avinor AS er et 100 % statseid aksjeselskap med ansvar 
for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for 
sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder 
Norge sammen – og Norge sammen med verden.
      Avinor har en strategiplan der miljø inngår med egne 
målekort fordelt mellom lufthavnene. Struktureringen 
fordeler ansvar og setter krav til oppfølging. Flesland er 
Norges nest største lufthavn med over 91 800 
flybevegelser i 2018. 
      Vi ønsker våre reisende velkommen til en klimanøytral 
lufthavn, en god reiseopplevelse og at reisen blir så 
bærekraftig som mulig. 

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

• Miljøpolicy 2016–2020: Avinor skal forbedre egen 
miljøprestasjon og være en drivkraft i miljøarbeidet i 
luftfartsbransjen.

• Langsiktige klimamål og visjoner: Fra 2030 skal 30 % av 
alt flydrivstoff solgt på Avinors lufthavner være 
bærekraftig biodrivstoff. Avinors visjon er at all 
innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040.

KLIMAMÅL

Konsernmål klima:
• Avinor skal innen 2022 halvere egne totale kontrol-

lerbare klimagassutslipp sammenlignet med 2012, og 
bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertje-
nesten og flytrafikken. 

Lufthavnens klimamål:
• Flesland skal bidra til reduserte utslipp fra tilbringer-

tjeneste og en kollektivandel > 50 % i 2020.
• Egne utslipp type 1 < 460 tonn i 2019.
• Avinor skal redusere innkjøpt energi med 25 % innen 

2020 sammenlignet med energiforbruket på bygg og 
anlegg i 2012.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Flesland erstatter fossil diesel til biodiesel. Elektriske 
kjøretøy vurderes ved nyinnkjøp og utskifting. For egne 
bygg er det fokus på energiledelse og fortsatt optimering.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Lufthavnen viser vår klimanøytralitet på tilgjengelige 
flater ved lufthavnen og vi sprer miljønyheter via 
lufthavnens Intranett, Ekstranett, egen nettside og i 
sosiale medier. I terminalen vises en animering om 
miljøarbeidet ved lufthavnen der klima er hovedpunkt og 
vi får laget t-skjorter for Flyplassløpet og til Avinor-laget 
for Stoltzekleiven opp.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Avinor arbeider for tilgang til bærekraftig flybrensel og 
elektrifisering av luftfarten. 

• Bergen lufthavn jobber med tilrettelegging for en 
fossilfri tilbringertjeneste der bybanens integrering i ny 
terminal er et viktig bidrag. Lufthavnen har også krav til 
fossilfri brensel ved utførelse av flybusstjenester. 

• For privatbilister tilbyr lufthavnen ladepunkter på 
parkering.

• Flesland tilrettelegger med en hurtigladestasjon og 
køsystem for en taxinæring med nullutslipp. 

BESTE PRAKSIS

Det skal være enkelt å drive miljøvennlig. Lufthavnen 
tilrettelegger derfor for økt bruk av biodiesel gjennom det 
nye tankanlegget, som enkelt kan brukes av alle aktører 
på flyside.
      Lufthavnen har kraftig redusert tidligere utslipp fra 
kjøleanlegg. Gjennom vedlikehold og utskifting av eldre 
utstyr er sikte på nullutslipp fra kuldemedier. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Airport Carbon Accreditation på høyeste nivå: ACA3+ Nøytralitet. 
ISO 14001 gjelder hele Avinor. Sertifikat inkluderer 44 lufthavner 
og hovedkontor 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Avinor AS kjøper klimakvoter for hele konsernet tilsvarende 
driften av alle lufthavner

Åpning av nytt biotankanlegg og 
hurtigladestasjon på lufthavnen 
sammen med kollegaer fra 
Klimapartnere Hordaland 
(september 2018). Foto: Avinor

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

8 (5) 40 (40)  Klimanøytral

virksomhet!

4 (4)4 (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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 601,7 647,5 656,6 681,0 21,2 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 386,8 377,6 366,5 416,9 70,9 %

Fyringsolje 21,1 27,0 59,8 12,0 −55,4 %

Prosessutslipp 169,9 228,0 163,7 239,8 −100,0 %

Parafin, propan og gass 23,9 14,9 66,6 12,3 −63,1 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 8 182,9 7 615,1 86,3 12 062,2 13 877,1 %

Fjernvarme/-kjøling 86,3 45,3 −47,5 %

Elektrisitet markedsbasert 8 182,9 7615,1 0,0 12 016,9 100,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 536,0 478,4 631,5 422,0 −54,7 %

Flyreiser 191,4 59,2 52,0 62,5 20,2 %

Restavfall til forbrenning 174,8 164,4 408,5 218,8 −46,4 %

Km-godtgjørelse 1,9 7,0 1,8 3,6 100,0 %

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

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,9 8,5 7,2 1,1 −84,7 %

Pendling 167,0 239,2 162,0 136,0 −100,0 %

Sum utslipp 9 320,6 8 741,0 1 374,4 13 165,2 901,5 %

Prosentvis endring −6,2 % −84,3 % 857,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 231,0 245,0 177,0 149,0 −15,8 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

19 607,4 18 750,5 28 518,2 28 412,5 −0,4 %

Oppvarmet areal (m2) 30 000,0 30 000,0 96 520,0 95 520,0 −1,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 8,6 8,2 1,1 11,1 784,2 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

39,6 34,7 6,8 86,7 1 271,7 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 582,4 574,9 247,3 276,8 11,9 %

Kommentar til klimaregnskapet
Avinor AS kjøper klimakvoter for hele konsernet 
tilsvarende driften av alle lufthavner, men har 
sluttet å kjøpe opprinnelsesgaranti.
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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.

VISJON OG 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 kommunens plan som viser hvordan 
byen kan bli fossilfri i 2030. Vi skal bygge framtidens 
Bergen der det ikke brukes fossil energi. Byen der det er 
attraktivt å gå og sykle, 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 ressursene 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.
       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 
2015. I samme periode skal utslipp fra transport 
reduseres med 75 %, og innen 2030 skal energibruken 
reduseres med 25 %. 
      Det er også laget mål og tiltak for transport, energief-
fektivisering, miljøkvalitet i bygg, innkjøp, reduksjon av 
matsvinn, bedre opplæring og informasjon til 
kommunens ansatte og det skal fokuseres på bedre 
miljøinformasjon og rapportering. 
      I 2018 vedtok Bergen kommune en tiltaksplan mot 
plast og marin forsøpling.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Hovedmålet med kommunens kommunikasjon om klima 
er å bidra til adferdsendringer som gir kutt i utslipp. I 2018 
startet vi et arbeid med å lage en egen kommunikasjons-
strategi for klima. En del av dette strategiarbeidet er å 
samordne kommunikasjonen om klima enda bedre internt.
      Vi prøver å knytte klima til folks hverdagsliv. Historier om 
gode forbilder kan øke motivasjonen for å gjøre endringer. 
Et annet hovedmål er å øke innbyggernes kunnskap. Det 
kan gjøre det enklere å gjennomføre kontroversielle tiltak.
      Konkret blir dette gjort blant annet ved å lage artikler og 
videoer til eksterne og interne nettsider, spre innhold i 
sosiale medier, gjennom deltagelse på ulike arrange-
menter og ved å jobbe aktivt med å få medieomtale. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Mobilpunkter: Med mobilpunkter ønsker Bergen 
kommune å gjøre de smarte, miljøvennlige transport-
formene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt 
å gjøre miljøvennlige transportvalg i Bergen.

• Bysykler: Siden ordningen hadde oppstart 29. juni 2018 
har det vært gjennomført ca. 136 000 turer. Utplas-
sering av nye sykler startet 18. mars. Målet er å ha en 
helhetlig dekning over hele byen, med maks 200 meter 
mellom stasjonene. Syklene er tilgjengelige hele året.

• Landstrøm: Bergen tredobler antall punkter for 
landstrøm. Hurtigruten alene vil kutte 27 tonn NOx når 
samtlige av Hurtigrutens 10 skip er utstyrt med 
landstrømplugger. Landstrøm tilbys nå både til 
supplyskip, Hurtigruten og cruise.

BESTE PRAKSIS

Flere elbiler og mindre kø på veiene gir store utslag i 
byens klimaregnskap. Bergenserne kuttet utslipp av 
nesten 90 000 tonn CO2 fra 2016 til 2017. Det tilsvarer en 
nedgang på 9,5 %. Tallene for 2018 kommer først neste 
år. Mindre utslipp fra veitrafikken er den viktigste 
årsaken til nedgangen. Bergen er Norges (og verdens) 
elbilhovedstad. Til tross for befolkningsvekst har det vært 
en trafikkreduksjon på Bergens veier i 2017. Dette har 
bidratt til ikke bare spart tid for de som må kjøre, men 
også 12 % lavere utslipp.
      Fra 2017 til 2018 har antall reisende med kollektiv-
transport i Hordaland steget drastisk. Størst er 
stigningen i reisende med Bybanen i Bergen, den har hatt 
en økning på 18 %, fra 12,6 millioner reisende til 14,9 
millioner reisende.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Rådhuset er hovedkontor i Miljøfyrtårn-ordningen 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

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Norges første mobilpunkt er på Møllendal. Her kan du velge mellom 
elektriske bildelingsbiler fra tre ulike aktører. Punktet har også 
bussholdeplass for linje 12, sykkelvei og sykkelparkering, egen 
interaktiv skjerm med transportinformasjon og bysykler.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP
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 Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 017,2 3 057,2 3 567,2 2 802,9 3 353,5 3 327,8 −0,8 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 1 451,2 1 734,2 1 772,6 1 398,7 1 850,8 1 860,8 0,5 %

Fyringsolje 796,5 506,3 493,2 500,0 347,7 147,2 −57,7 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 769,5 816,7 1 301,4 904,2 1 155,0 1 319,8 14,3 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 44 787,8 52 610,6 62 862,8 61 807,2 91 999,0 95 181,3 3,5 %

Fjernvarme/-kjøling 1 208,2 359,3 476,1 371,3 485,6 359,1 −26,1 %

Elektrisitet markedsbasert 43 579,6 52 251,3 62 386,7 61 435,9 91 513,4 94 822,2 3,6 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2 367,5 3 113,2 3 606,3 3 729,1 4 366,8 4 007,2 −8,2 %

Flyreiser 445,3 457,0 496,2 511,0 556,0 489,0 −12,1 %

Restavfall til forbrenning 1 448,3 1 748,2 1 964,7 2 087,0 2 049,2 1 880,9 −8,2 %

Km-godtgjørelse 414,0 550,1 492,4 459,9 425,4 394,6 −7,2 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,4 1,0 646,4 134,0 −79,3 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 288,6 606,9 535,3 608,4 1 077,5 77,1 %

Avfall til gjenvinning 59,5 68,3 46,1 135,9 81,4 31,2 −61,7 %

Pendling

Sum utslipp 50 172,5 58 781,0 70 036,3 68 339,2 99 719,3 102 516,3 2,8 %

Prosentvis endring 17,2 % 19,1 % −2,4 % 45,9 % 2,8 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 10 300,0 13 747,0 13 925,0 13 925,0 14 906,0 15 209,0 2,0 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

109 585,9 127 683,4 161 272,3 168 087,9 239 457,3 222 615,0 −7,0 %

Oppvarmet areal (m2) 548 284,0 582 905,0 908 678,0 768 382,0 747 675,0 706 656,0 −5,5 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,0 3,2 3,7 3,5 4,9 4,7 −3,7 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

4,9 4,3 5,0 4,9 6,7 6,7 0,8 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 178,4 198,5 162,1 202,8 300,9 294,3 −2,2 %



26 27

OM VIRKSOMHETEN

BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen til innbyggerne i 
BIRs ni eierkommuner. Vi tilbyr også avfallsløsninger for 
næringslivet.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

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

KLIMAMÅL

• Fjernvarmen i Bergen 100 % fornybar innen 2023.
• BIR skal bygge nytt hovedkontor som skal miljøklassi-

fiseres iht. BREEAM-NOR Excellent og et nytt bygg for 
logistikk, verksteder og lager som skal klassifiseres iht. 
BREEM-NOR Very good.

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

• Energianlegget skal redusere SO2 i rågassen med 50 % i 
forhold til 2015 innen 2020.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Jobbe aktivt med sirkulærøkonomi og bidra til å skape 
avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvarepro-
duksjon (melbillelarver til menneskeføde og dyrefôr).

• Ligge i front og investere i bedre teknologi som 
reduserer utslipp av klimagasser.

• Bygge ut bossnettet.
• Eliminiere bruken av fossil energi ved energianlegget.
• Effektivisere innsamlingsruter.
• Optimalisere hentefrekvensen på returpunkt og 

nedgravde løsninger ved å ta i bruk sensorer som gir 
opplysninger om fyllingsgraden.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Internt bruker vi intranett og møter til å informere og 
engasjere. Vi jobber med holdningsskapende arbeid i 
skolen. 4. klassinger blir invitert til miljøopplæring ved 
energianlegget. Vi har arrangert flere kampanjer: 
vårdugnad, strandryddedag og «Redd et møbel». Ulike 
sosiale medier brukes for å nå ut med budskapet. BIR har 
20 000 følgere på Facebook hvor det gis tips for en mer 
miljøvennlig hverdag.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Fjernvarme er basert på fornybar energi fra energian-
legget i Rådalen. Fjernvarme erstatter bruk av 
fyringsolje.

• I takt med at Bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres 
behovet for å kjøre med bossbiler i 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.
      Den første elektriske bossbilen kom til BIR i 2018. Det 
er den første i sitt slag i Norge. De neste elektriske 
bossbilene er i bestilling. Målet er at vi innen 2020 kan 
samle inn boss fossilfritt i Bergen sentrum.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
BIR AS er Miljøfyrtårn. BIR Bedrift AS er ISO 14001-sertifisert

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Ja, 59,1 tonn

Den første elektriske bossbilen kom til BIR i 2018. Det er den første i sitt slag i Norge. De neste elektriske bossbilene er i bestilling. 
Innen 2020 kan BIR samle inn boss fossilfritt i sentrum.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP
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 Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

93 renovasjonsbilerA

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 64 814,5 83 739,8 80 016,3 79 568,7 77 854,7 85 572,0 9,9 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 2 918,1 4 280,6 3 965,4 4 125,0 3 743,2 3 789,7 1,2 %

Fyringsolje 1 208,4 1 293,2 1 220,5 1 243,4 1 116,8 1 845,5 65,2 %

Prosessutslipp 60 688,0 78 166,0 74 828,0 74 197,0 72 991,0 79 935,0 9,5 %

Parafin, propan og gass 2,4 3,3 3,7 1,8 −51,4 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 2 124,4 1 705,7 2 259,9 2 203,3 1 910,2 2 978,9 55,9 %

Fjernvarme/-kjøling 70,9 15,1 21,3 11,7 13,2 13,9 5,3 %

Elektrisitet markedsbasert 2 053,5 1 690,6 2 238,6 2 191,6 1 897,0 2 965,0 56,3 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 629,9 654,3 712,6 646,6 611,6 649,5 6,2 %

Flyreiser 48,0 54,0 51,7 59,0 48,0 59,0 22,9 %

Restavfall til forbrenning 29,7 30,8 17,8 21,0 20,9 42,0 101,0 %

Km-godtgjørelse 13,8 13,8 15,9 13,5 18,4 14,7 −20,1 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,7 1,0 1,3 1,2 −7,7 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 2,9 48,2 48,9 46,6 52,2 12,0 %

Avfall til gjenvinning 538,4 552,8 578,3 503,2 476,4 201,4 −57,7 %

Pendling 279,0 

Sum utslipp 67 568,8 86 099,8 82 988,8 82 418,6 80 376,5 89 200,4 11,0 %

Prosentvis endring 27,4 % −3,6 % −0,7 % −2,5 % 11,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 322,0 352,0 358,0 369,0 384,0 398 3,6 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

41 353,1 46 057,6 46 666,4 45 537,6 43 141,5 48 504,4 12,4 %

Oppvarmet areal (m2) 12 868 13 651 1 3651 15 572 14,1 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,0103 0,0115 0,0115 0,0112 0,0099 0,0118 18,6 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

21,4 22,5 22,8 22,3 19,2 23,3 21,0 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 332,9 360,0 314,4 381,6 21,4 %

Kommentar til klimaregnskapet
BIR har tatt i bruk lokaler som tidligere 
ikke var i bruk og der har det for 2018 
blitt benyttet fyringsolje og derav en 
økning i dette.



28 29

OM VIRKSOMHETEN

BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, 
omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til 
hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entrepre-
nørtjenester. BKK tilbyr dessuten telekomtjenester, 
fjernvarme, kjøling, hurtiglading, lokale energiløsninger, 
fellesmåling av energi, tjenester innenfor elektrifisering 
av transport, havner, oppdrettsanlegg m.m.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

BKK jobber for å skape en mer bærekraftig framtid. I 
verdens klimautfordring er energiomstilling vårt viktigste 
virkemiddel. Med fleksibel, fornybar vannkraft, en 
kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, samt sikre, 
stabile og kunderettede digitale løsninger har BKK en 
nøkkelrolle i overgangen fra fossilt til fornybart.

KLIMAMÅL

• Energi: Målet er å redusere total energibruk i kontor, 
lager og verksted med 20 % innen utgangen av 2019. 
Dette utgjør en besparelse på totalt 2,1 GWh. 

• Transport: Fossilfri tjenestekjøring og all kjøring med 
BKK-biler 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. 

• Avfallshåndtering: Vi oppnådde en sorteringsgrad på 
87 % i 2018.

• Matavfall: Mål om å redusere matsvinnet med 20 % 
innen 2020.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

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 samarbeid 
på tvers av etablerte strukturer og tilrettelegge for at 
fornybar elektrisitet blir tatt i bruk fremfor fossile løsninger.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• BKK har en ambisjon om å være størst i Norge på 
elektrifisering. Vi skal utvikle, bygge og drifte 
infrastruktur og ladeløsninger som gjør at biler, busser, 
ferjer, cruiseskip, fiskeoppdrettsanlegg og fly kan gå på 
strøm. Gjennom det felleseide selskapet Plug AS, 
planlegger vi sammen med Bergen Havn, å sette i drift 
Europas største landstrømanlegg for cruiseskip.

• BKKs vannkraftverk produserer fornybar strøm 
tilsvarende forbruket hos 417 000 husstander. Dersom 
tilsvarende mengder strøm skulle bli produsert i fossile 
kraftverk ville det medført 4 millioner tonn CO2-utslipp.

• BKK eier og driver et effektivt strømnett som muliggjør 
bruk at fornybar elektrisitet. 

• BKKs fjernvarme har erstattet forurensende oljekjeler 
og er et betydelig bidrag til renere luft i Bergen. 

• BKK Spring er BKKs ventureselskap som samarbeider 
med oppstartsselskaper som utvikler teknologi og 
forretningsmodeller som vil spille en nøkkelrolle i det 
fremtidige fornybare samfunnet. 

BESTE PRAKSIS

BKK bygger ut hurtigladestasjoner for elbiler over hele 
landet. Ved utgangen av 2018 eier og drifter vi 120 
hurtigladere over hele Sør-Norge og bygger kontinuerlig 
ut nye lokasjoner. BKK har en markedsandel på 11 % 
målt i antall ladere i det åpne markedet for hurtiglading. 
Vi har en ambisjon om å øke vår markedsandel, og anser 
satsingen for å ha gode muligheter for lønnsomhet.
      Sammen med Hordaland Fylkeskommune bygger BKK 
ladestasjoner for drosjenæringen i Bergen. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
BKK Digitek er Miljøfyrtårn. BKK Produksjon er ISO 
14001-sertifisert

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
BKK kjøper opprinnelsesgarantier for hele vårt strømforbruk og 
klimakvoter for å kompensere klimagassutslipp knyttet til 
transport og gassforbruk. Kvotene BKK kjøper er standard EUA 
(EU-kvoter) som vi handler på Nasdaq. BKK er klimanøytral 
gjennom kvotekjøpene.Gjennom det felleseide selskapet Plug AS planlegger BKK, sammen med 

Bergen Havn, å sette i drift Europas største landstrømanlegg for cruiseskip.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2030

505 (457) 8

 Klimanøytral

virksomhet!0 23 (14)  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 1 827,9 2 067,8 2 054,9 2 169,8 2 214,5 2 221,5 2,5 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 1 824,3 2 064,9 2 051,9 2 138,9 2 183,6 2 190,7 0,3 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 3,6 2,9 3,0 30,9 30,9 30,8 −0,3 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 77,0 21,6 64,9 12,3 10,8 17,6 63,0 %

Fjernvarme/-kjøling 77,0 21,6 64,9 12,3 10,8 17,6 63,0 %

Elektrisitet markedsbasert 0,0 

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 453,4 532,4 461,2 531,1 486,2 501,1 3,1 %

Flyreiser 197,0 179,0 163,0 159,0 151,0 202,0 33,8 %

Restavfall til forbrenning 85,9 131,0 93,9 125,7 113,4 120,0 5,8 %

Km-godtgjørelse 161,6 210,0 166,4 121,2 121,4 132,9 9,5 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 8,9 12,4 37,9 125,2 100,4 46,2 −54,0 %

Pendling

Sum utslipp 2 358,3 2 621,8 2 581,0 2 713,2 2 711,5 2 740,2 1,1 %

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

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 1 099,0 1 089,0 1 084,0 1 041,0 1 034,0 1 036,0 0,2 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

28 760,3 20 098,0 21 323,0 18 603,4 21 032,8 21 381,5 1,7 %

Oppvarmet areal (m2) 68 007,0 68 007,0 57 980,0 57 980,0 57 980,0 54 116,0 −6,7 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 −13,1 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

2,1 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 317,8 176,6 229,6 173,6 206,0 217,3 7,3 %
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OM VIRKSOMHETEN

Bybanen AS har ansvar for forvaltning, drift og 
vedlikehold av Bybanen i Bergens infrastruktur og 
rullende materiell. Bybanen i Bergen er ryggraden i 
Bergens kollektivtransport og består av 28 sporvogner på 
42 meter som frakter passasjerer på 20 kilometer 
dobbeltspor fra Byparken til Bergen Lufthavn. I 2018 
transporterte Bybanen i Bergen 14,9 millioner 
passasjerer, noe som utgjør i overkant av 24 % av alle 
kollektivreisende i hele bergensområdet. 

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Bybanen leverer attraktiv, smart og bærekraftig transport 
til Bergens befolkning. Bybanen bidrar til at flere 
innbyggere og besøkende reiser kollektivt for at Bergen 
skal bli en mer bærekraftig og klimavennlig by. 
      Bybanen AS har en pågående strategiprosess hvor 
FNs bærekraftmål er lagt til grunn for vårt det langsiktige 
arbeidet. Bybanen AS har mulighet til å bidra til regional 
bærekraftig vekst gjennom å sikre optimalisert 
utnyttelse av infrastruktur og legge til rette for et 
rutetilbud som får flere til å reise kollektivt.

KLIMAMÅL

Bybanen AS jobber systematisk med å senke klimagass-
utslipp og med å bli klimanøytral. For Bybanen AS er alle 
FNs bærekraftmål viktige. For å sikre at ressurser brukes 
mest mulig effektivt vil selskapet spesielt prioritere de av 
FNs bærekraftmål som er tettest på kjernevirksomheten. 
Bybanen AS har en sentral mulighet til å gjøre en forskjell 
for samfunnet på følgende mål: 
• Innovasjon og infrastruktur 9)
• Bærekraftige byer og samfunn 11)
• Ansvarlig forbruk og produksjon 12)
• Stoppe klimaendringene 13)
      Bybanen AS sitt viktigste bidrag er legge til rette for at 
flere reisende velger å benytte Bybanen i Bergen.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• For 2018 blir det laget klimaregnskap som inkluderer 
alle direkte og indirekte utslipp. Regnskapet vil bli brukt 

som grunnlag for videre reduksjoner, og det pågår nå et 
arbeid om å tallfeste konkrete mål for utslippsreduksjon.

•  Bybanen AS jobber med å redusere energiforbruket til 
Bybanen i Bergen gjennom å optimalisere akselerasjon 
og retardasjon. Bybanens verksted og depot på Kokstad 
er i hovedsak oppvarmet gjennom fjernvarme og 
driftskjøretøyene som anskaffes er i hovedsak elektriske.

• Bybanen AS har som mål å inngå en avtale om å 
anskaffe ren energi med opprinnelsesgaranti i løpet av 
2019. I 2019 har Bybanen AS som mål å inngå en avtale 
om å anskaffe ren energi med opprinnelsesgaranti.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Bybanen AS sitt kontinuerlige klimaarbeid består blant 
annet av å monitorere avfall og klimautslipp. Det er fokus 
på internt kulturarbeid for å optimalisere energifor-
bruket, spesielt blant vognførerne.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Bybanen i Bergen transporterer daglig ca. 60 000 
passasjerer fordelt på ca. 330 avganger mellom sentrum 
og Bergen Lufthavn. Bybanens kapasitet til å håndtere 
store mengder reisende i rushtrafikk tilsvarer ca. 90 
busser eller 2000 privatbiler.
Bybanen bruker 750 volt likestrøm (det samme som 
trolleybuss). Bybanen er svært energieffektiv. 25 % av 
strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og 
benyttes direkte av andre bybanevogner på linjen.
Bybanen bidrar til at ca. 25 % av kollektivreisene i 
Bergensområdet er elektriske.
      Bybanen AS arbeider med å øke antall avganger pr. 
time slik at enda flere busser erstattes og at flere 
privatbilister velger å reise kollektivt.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Bybanen AS er ikke miljøsertifisert, men har igangsatt arbeidet 
med å innføre et kvalitetssystem som vil legge til grunn for 
sertifisering av ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Bybanen transporterer ca. 60 000 
passasjerer i Bergen daglig.

* 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.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP
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SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 696,9

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 44,2

Fyringsolje

Prosessutslipp 652,7

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 6 716,1

Fjernvarme/-kjøling 30,2

Elektrisitet markedsbasert 6 685,9

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 4,5

Flyreiser

Restavfall til forbrenning 3,9

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,2

Avfall til gjenvinning 0,4

Pendling

Sum utslipp 7 417,5

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 28,0

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

15 097,6

Oppvarmet areal (m2) 11 600,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 41,8

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

241,6

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 1 285,1
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OM VIRKSOMHETEN

Emisoft AS er en totalleverandør av rapporteringsløs-
ninger og rådgivningstjenester innen klima- og 
miljøledelse og samfunnsansvar, med hovedkontor i 
Bergen og over 25-års erfaring med å levere programva-
reløsninger for klima- og miljørapportering. Våre 
løsninger og tjenester benyttes av ledende nasjonale og 
internasjonale aktører over hele verden.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Emisoft fører komplett klimaregnskap, er klimanøytrale 
og har som kontorbedrift et lavt klimafotavtrykk. Vi har 
ikke egne kjøretøy og derfor ikke utslipp i Scope 1. Vi skal 
fortsatt være klimanøytrale, og vil jobbe videre med å 
redusere vårt klimafotavtrykk.

KLIMAMÅL

• Scope 1: Null utslipp er realisert.
• Scope 2 – energi: Vi er leietaker i et større kontorbygg 

som varmes opp elektrisk. Vårt mål er å holde samme 
eller redusere totalt energiforbruk.

• Scope 3: Vi ønsker å redusere utslipp relatert til 
reisevirksomhet.

• Annet avfall – utstrakt kildesortering: Samme nivå eller 
høyere andel resirkuleres i forhold til 2018.

• Innkjøp: Vi velger miljøsertifiserte leverandører og 
produkt dersom mulig.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Vi fokuserer på Scope 3-reduksjoner for å oppnå 
resultater. Konkret investerer vi i bedre møteroms- 
fasiliteter (lyd og bilde), for å kunne redusere vår 
reisevirksomhet ytterligere, og velger tog som alternativ 
til fly om mulig.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Vår klimarapport presenteres og diskuteres i allmøter og 
styremøter på arbeidsplassen. Innkjøps- og reisepolicy 
presenteres som en del av vår plan for å nå reduksjonsmål.

      Eksternt inkluderer vår rådgivningsvirksomhet 
veiledning rundt klimaregnskap og støtte til å sette mål og 
lage strategi for reduksjon av kunders utslipp, samt at vi 
tilbyr konsulent for Miljøfyrtårn-sertifisering. Deltar i flere 
fora som eksperter.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Emisoft leverer programvare og tjenester innen klima- og 
miljørapportering og samfunnsansvar. Vår programvare-
løsning overvåker og rapporterer kvalitetssikrede 
klima- og miljøtall (CO2-utslipp, avfallsmengder, energi-
forbruk osv.) på tvers av organisasjonen. Slik kan man 
måle faktisk påvirkning opp mot målsetninger, 
sammenligne 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. Vi tilbyr også 
konsulenttjenester innen klima, miljø og bærekraftighet, 
både operativt og strategisk, blant annet som 
Miljøfyrtårn-konsulent 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. Vår programvare og rådgivnings-
tjeneste bidrar direkte til motivasjon for reduksjoner i 
utslipp.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn siden 2014 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Vi kjøper opprinnelsesgarantier for hele vårt strømforbruk og 
klimakvoter for resten av våre CO2-utslipp

Våre konsulenter hjelper kundene 
med å innføre og operasjonalisere 
miljøledelse, og med analyse og 
rapportering av sine miljødata. 
Foto: Cecilie Bannow

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Fossilfri 

virksomhet!0 0  Klimanøytral

virksomhet!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

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

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 76,8 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 23,1 20,2 7,2 6,9 2,3 3,5 52,2 %

Flyreiser 21,7 19,7 6,7 6,5 2,0 3,3 65,0 %

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

Km-godtgjørelse 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 −100,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,0

Pendling

Sum utslipp 99,9 53,6 7,2 6,9 2,3 3,5 52,2 %

Prosentvis endring −46,3 % −86,6 % −4,2 % −66,7 % 52,2 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 23,0 25,0 24,0 18,0 20,0 19,0

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

152,9 66,5 110,5 128,9 95,2 74,2

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,8 2,2 0,3 0,3 0,1 0,1 24 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

4,3 2,1 0,3 0,4 0,1 0,2 60,2 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 388,1 289,1 311,3 329,7 243,4 189,8 −22 %
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OM VIRKSOMHETEN

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte 
attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv 
porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. 
Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på 
kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være 
miljøledende i bransjen. Entras strategiske satsnings-
områder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og 
Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i 
Bergen og Trondheim.
      Entras eiendomsportefølje har en markedsverdi på 45 
milliarder kroner. Vi eier og drifter ca. 1,3 millioner m2 i 92 
eiendommer. I Bergen har Entra 11 ansatte, og eier og 
drifter flere store bygg som Media City Bergen, Allehel-
gensgate 6, Nonnesetergate 4 og Kaigaten 9.

Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor 
og jobber der. Vi har som mål å bidra til å skape 
byområder i våre strategiske satsningsområder som er 
attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne:
• Ved nye prosjekter og bygninger står byutvikling, miljø 

og hyggelig atmosfære sentralt i planleggingen.
• Ved rehabilitering av eksisterende bygg arbeider vi 

både ut fra bevarings- og fornyingsperspektiv.
• Entra er en viktig pådriver for at det i byområdene 

tilrettelegges for effektiv utvikling av kollektivtilbud og 
økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere.

• Kulturminneverdiene i Entras bygninger ivaretas i 
samsvar med gjeldende lover og regler.

• Entra har god dialog med samarbeidspartnere og 
konkurrenter i områdene hvor det arbeides med 
byutvikling.

• Vi er opptatt av lokalmiljøet og involverer naboer, 
lokalpolitikere og andre som bor eller arbeider i 
konsernets byutviklingsområder i forbindelse med 
nybygg og rehabiliteringer. Involveringen kan dreie seg 
om nabomøter, nabobrev, folkemøter, informasjon til 
lokalpresse og én til én dialog med utvalgte målgrupper.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen 
og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg 
står for ca. 40 % av verdens energiforbruk. Ved å redusere 
energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av 
utfordringen til å bli en del av løsningen.
      Energiforbruk er den viktigste faktoren i miljøbelast-
ningen fra næringsbygg. Energiforbruk står for 94 % av 
Entras samlede karbonfotavtrykk, og i flere år har Entra 
jobbet systematisk for å redusere energiforbruket i sin 
eiendomsportefølje. I 2015 var energiforbruket i Entras 
eiendomsportefølje på 155 kWh/kvm. Til sammenligning 
viser energitall fra Enova at det gjennomsnittlige 
energiforbruket i bransjen var på 212 kWh/kvm i 2014.
Miljøkrav til leverandører
      Entra krever i sine avtaleforhold at viktige 
leverandører skal være miljøsertifisert eller ha en 
etablert miljøstrategi. De leverandører som ikke har dette 

forplikter seg til å etablere en miljøstrategi innen seks 
måneder fra begynnelsen av et avtaleforhold. Entra 
vurderer løpende avvikling av leverandørforhold der dette 
kravet ikke tilfredsstilles.

KLIMAMÅL

• Sorteringsgrad – mål på våre bygg i Bergen: 65%
• Vannforbruk – forbruk pr. kvm for våre bygg i Bergen: 

0,036 kubikkmeter
• Energiforbruk: 139 kWh/kvm

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Vi jobber aktivt med kommunikasjon av miljøarbeidet ut 
til kundene våre igjennom flere årlige kundemøter. Her 
informerer vi om alle miljøparametere som måles på våre 
bygg. I kommunikasjonsarbeidet er det viktig at vi 
sammen med våre leietakere bygger en kultur for 
klimaarbeid. Vi har bistått en rekke av våre leietakere i 
arbeidet med å bli Miljøfyrtårn, og vi informerer igjennom 
informasjonsskjermer og APP om tiltak som er 
gjennomført på bygg og resultater det har gitt. 
      En viktig del av arbeidet er å vise at kulturendringer 
knyttet til miljømål også i mange sammenhenger kan gi 
økonomisk gevinst. F.eks. gir overgang fra avfall på hver 
arbeidsstasjon til en felles miljøstasjon i etasjen betydelige 
besparelser på renholdskostnadene for leietakeren.

BESTE PRAKSIS

• Svært lavt energiforbruk på alle bygg. Alle bygg i 
Bergensporteføljen er nå fossilfrie. 

• Etablering av sjøvannskjøling til MCB.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Hovedkontoret er Miljøfyrtårn

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Lars Hillesgate 25 vil bli et miljøbygg i verdensklasse, midt i Bergen 
sentrum. Illustrasjon: MIR og B+B Arkitekter

* 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.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Tilbyr gratis bruk av sykler for leietakere

A

A

0 1

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 2,9

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje 2,9

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 5 879,2

Fjernvarme/-kjøling 155,6

Elektrisitet markedsbasert 5 723,6

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 83,1

Flyreiser

Restavfall til forbrenning 70,8

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 8,5

Avfall til gjenvinning 3,8

Pendling

Sum utslipp 5 965,2

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

20 185,2

Oppvarmet areal (m2)

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)
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OM VIRKSOMHETEN

Fjordkraft-konsernet består av Fjordkraft AS og Trønde-
lagKraft AS. Vi har hovedkontor i Bergen og kontorer i 
Trondheim, Sandefjord, Oslo og Stavanger. Vår hovedvirk-
somhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm. 
Vi tilbyr også mobilabonnement. Fjordkraft Holding ASA 
ble børsnotert i 2018.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Fjordkraft skal være en klimanøytral virksomhet. Vi 
krever at våre leverandører skal være klimanøytrale, og 
har som ambisjon at virksomheter utenfor vår verdikjede 
skal stille det samme kravet

KLIMAMÅL

• FNs bærekraftsmål nr. 13.
• Fjordkraft skal være en klimanøytral virksomhet med 

klimanøytrale leverandører.
• Skape en klimanøytral dominoeffekt ved å bidra til at 

andre virksomheter stiller det samme leverandørkravet.
• Skape et marked der klimanøytralitet er standard.
• Redusere plastbruk og forurensing.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Fjordkraft er i vekst og virksomhetens klimafotavtrykk vil 
påvirkes av dette. Utslippsreduksjon må derfor beregnes 
i snitt per medarbeider. Tiltak:
• Redusere reisevirksomhet: I 2018 oppdaterte vi 20 

videokonferanserom.
• Økonomisk kompensasjon til de som lar bilen stå.
• Tilrettelegging for elbil-lading.
• Sykle til jobben-aksjon og Fjordkraft-trimmen.
• Krav om klimanøytrale leverandører.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Vi har laget informasjonsfilmer, nettsider og brosjyrer 
som forklarer klimainitiativet Klimanjaro. I 2018 ble 
Fjordkraft tildelt FNs klimatiltakspris for Klimanjaro. Det 
bidro til internt engasjement og stolthet. Vi har en gruppe 
på Workplace forbeholdt klimaarbeid. Vi deler våre 
erfaringer med andre virksomheter i foredrag og 
arbeidsmøter.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• 1 000 pilotkunder tester Enova-støttede Fjordkraft 
Puls, en app som henter data fra smartmålere og gir 
mulighet til å overvåke eget strømforbruk.

• I februar 2018 lanserte Fjordkraft hjemmelader for 
elbil. Fjordkraft drifter også ladestasjoner.no.

• Fjordkraft selger solcellepanel, og privatkunder kan 
selge overskuddsstrøm til Fjordkraft.

• I tillegg tilbyr vi:
- Rådgivning og energistyringsverktøy
- Energimerking og -kartlegging
- Klimaregnskap 
- Opprinnelsesgarantier

BESTE PRAKSIS

Klimanjaro-kravet fører til at det i 2019 kuttes eller 
kompenseres for 60 000 tonn CO2-ekvivalenter. Hvis flere 
stiller det samme kravet vil det gi en dominoeffekt som 
overgår alle andre klimatiltak.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
For 2018 har vi kjøpt EUA- og CER-kvoter tilsvarende vårt restutslipp

«Klimanjaro» er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Å bestige Kilimanjaro er en ambisiøs oppgave, men med de rette forberedelsene lar det 
seg gjennomføre. På samme måte er «Klimanjaro» et ambisiøst, men fullt gjennomførbart klimatiltak for alle typer virksomheter. Foto: Aleksander Svanøe

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2022

 Krav om klimanøytrale 

leverandører! Klimanøytral

virksomhet!4 (4) 0  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

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 0,1

Fjernvarme/-kjøling 0,1 0,1

Elektrisitet markedsbasert 0,0 0,0 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 173,6 159,8 184,9 177,3 −4,1 %

Flyreiser 128,0 125,0 152,0 144,0 −5,3 %

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse 45,6 34,2 32,9 33,3 1,2 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,6

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 173,6 159,9 184,9 177,4 −4,1 %

Prosentvis endring −7,9 % 15,6 % −4,1 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 147,0 172,0 212,0 249,0 17,5 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

498,0 508,9 543,0 534,9 −1,5 %

Oppvarmet areal (m2) 3 301,0 4 024,0  4 024,0 4 025,0 0,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,05 0,03 0,04 0,03 −36,4 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

1,2 0,9 0,9 0,7 −18,3 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 150,9 126,5 134,9 132,9 −1,5 %
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OM VIRKSOMHETEN

Fløibanen er en skinnegående kabelbane som tar deg opp 
til destinasjon Fløyen. I over 100 år har Fløibanen fraktet 
besøkende til folkefjellet hvor rekreasjon, friluftsliv og 
variert aktivitet både sommer og vinter er hovedfokuset. 
Destinasjon Fløyen består av Fløistuen butikk og kafé, 
Fløyen Aktiv og Fløien Folkerestaurant. Fløibanen eier 
Fløien Folkerestaurant, men leier ut driften. I 2018 
passerte Fløibanen 2 millioner påstiginger, i tillegg til alle 
de besøkende som benyttet turstiene til Fløyen. 

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

«Fløyen skal være den ledende destinasjon for 
bærekraftig natur og kulturopplevelser.»

KLIMAMÅL

• Fossilfri energi: Til oppvarming av vognførerkupé 
benyttes diesel i små mengder. I 2021/22 får vi nye 
Fløibaner som er 100 % fossilfrie.

• Energieffektivisering: Vår ambisjon er å redusere vårt 
energiforbruk med 5 % mot forbruk i 2018.

• Fossilfri transport: Fløibanen som transportmiddel 
drives på elektrisitet med opprinnelsesgaranti.

• Transport: Fløibanen har ingen egne kjøretøy utover en 
EL–UTW som er innkjøpt for å levere varer til våre 
aktiviteter og ny varmestue ved Skomakerdiket. Vi 
oppfordrer ellers våre ansatte om å sykle til jobb, og har 
kun fem parkeringsplasser tilknyttet arbeidsplassen. 

• Miljøvennlig og resirkulerbar engangsemballasje: Vi har 
arbeidet mye med dette målet i 2018, og har oppnådd 
et resultat om at 80 % av alt vi benytter i vår servering 
er av 100 % resirkulerbart materiale. Ved innførsel av 

poseavgift i 2018 har vi hatt en 50 % nedgang i plastpo-
sebruk – dette målet skal opprettholdes for 2019. 

• Papirforbruk: Redusere papirforbruket inkl. trykk og 
produksjon av brosjyrer med 20 %.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Eksternt jobber vi via nettverket i Klimapartner, på våre 
nettsider og i sosiale medier. Internt har vi egen 
kommunikasjonsplan, hvor blant annet ukentlige tips og 
hint deles i nyhetsbrev til ansatte. Vi har to interne 
miljøambassadører ute i driften som løfter miljø tema 
frem i alle sammenhenger, og som utfordrer.
      Våre ansatte er våre viktigste ambassadører. Vi 
kommuniserer tydelig hvilket ansvar Fløyen har fra de 
ansettes, via personalhåndbok og en egen «Spilleregler»- 
bok som ansatte får revidert hvert år.

BESTE PRAKSIS

Innkjøp av EL-UTW for transport av varer, verktøy og 
rekvisita til våre aktiviteter på Fløyen. Tidligere har vi her 
benyttet en bensindrevet, liten traktor. 
      På Fløibanens tre mellomstasjoner har vi fått 
termostatstyring for varmekabler i alle trapper. De 
justeres automatisk etter temperaturen, før stod de 
«alltid» på gjennom vinterne. Fra høsten 2018 kjøper vi 
strøm med opprinnelses garanti fra BKK.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Vi har jobbet med ISO 14001 gjennom 2018 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Ja, opprinnelsesgaranti

I over 100 år har Fløibanen fraktet byens befolkning og turister til folkefjellet 
hvor de nyter godt av rekreasjon og friluftsliv både sommer og vinter.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

0 1  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 7,8 6,6 −15,4 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 7,8 6,6 −15,4 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 328,0 0,0 −100,0 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 328,0 0,0 −100,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 18,3 28,1 53,6 %

Flyreiser 0,3 0,5 66,7 %

Restavfall til forbrenning 13,4 19,8 47,8 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi) 3,2

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

Avfall til gjenvinning 0,2 0,1 −50,0 %

Pendling

Sum utslipp 354,1 34,7 −90,2 %

Prosentvis endring −90,2 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 32,0 32,0 0,0 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

773,1 774,6 0,2 %

Oppvarmet areal (m2) 600,0 600,0 0,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 4,2 0,4 −91,7 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

11,1 1,1 −90,2 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 1236,8 1 243,5 0,5 %
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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 
utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av mange 
direktorat og departement.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Bidra til klimaomstilling og samtidig utføre samfunns-
oppdraget vårt som forvaltningsmyndighet, veileder og 
informasjonsformidler.

KLIMAMÅL

Miljøstyring innen energi, transport og avfallshåndtering 
er en kontinuerlig del av vår virksomhet. Det er 
gjennomført 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 energibruk ved å slukke lys og slå av PC.
• Redusere jobbreiser med fly.
• Ingen parkeringsplasser.
• Tilrettelagt for sykle til jobb.
• Velge miljøvennlig reisemåte.
• Økt bruk av videokonferanseutstyr.
• Miljøvennlige innkjøp.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• 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 videomøter og strømming av 
konferanser. Det er satt et generelt mål om å redusere 
transportarbeidet. Fylkesmannen disponerte i 2018 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 KLIMAARBEID

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 trua arter. 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 tilskuddsord-
ningen Klimasats.

BESTE PRAKSIS

Vi arbeider med å kartlegge og gjennomføre tiltak slik at 
vi med digitale verktøy kan utføre digital arbeidsflyt på en 
mer effektiv måte uten omfattende transportarbeid. Vi 
ble slått sammen med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
til Fylkesmannen i Vestland fra 1. januar 2019, og dette er 
en viktig premiss fra 2019.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn-sertifisert, har grønn fordelsavtale med Entra 
og deltar i Grønt Punkt

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Klimaendringer forsterker trusselen 
mot en allerede truet kaldtvannsart 
som elvemuslingen. Foto: Magnus 
Johan Steinsvåg

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 32,6 17,8 20,2 13,5 2,1 13,7 552,4 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 32,6 17,8 20,2 13,5 2,1 13,7 552,4 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 353,1 395,2 370,1 334,0 507,2 346,2 −31,7 %

Fjernvarme/-kjøling 48,9 11,6 13,1 9,9 12,3 9,2 −25,2 %

Elektrisitet markedsbasert 304,2 383,6 357,0 324,1 494,9 337,0 −31,9 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 147,8 72,7 65,9 75,8 70,4 53,0 −24,7 %

Flyreiser 136,9 56,6 57,9 51,7 52,6 44,7 −15,0 %

Restavfall til forbrenning 6,2 11,4 6,9 6,5 4,4 6,6 50,0 %

Km-godtgjørelse 13,4 11,6 −100,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,5 0,3 0,4 33,3 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 4,4 4,3 3,2 1,2 1,0 −16,7 %

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

Pendling

Sum utslipp 533,5 485,7 456,2 423,3 579,7 412,9 −28,8 %

Prosentvis endring −9,0 % −6,1 % −7,2 % 37,0 % −28,8 % −177,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 200,0 200,0 198,0 200,0 197,0 200,0 1,5 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 178,9 1 211,2 1 256,4 1 266,0 1 581,7 1 193,8 −24,5 %

Oppvarmet areal (m2) 7 615,0 9 860,0 9 860,0 9 000,0 9 000,0 9 860,0 9,6 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 5,1 4,6 4,2 3,7 4,5 3,2 −28,2 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

2,7 2,4 2,3 2,1 2,9 2,1 −29,8 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 138,0 115,7 119,4 134,5 174,8 115,2 −34,1 %
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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 (18 rom).

VISJON OG 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 kommuni-
kasjon internt og eksternt om temaet tror vi vil føre til
redusering av matsvinnet.

KLIMAMÅL

• 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 motivere våre ansatte til å forbedre sorterings-
graden 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 KLIMAARBEID

Miljø- og klimaarbeidet er en del av agendaen på alle 
interne møter, både i avdelinger og AMU.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Grand Terminus er sertifisert for Grønne Konferanser. 
Konseptet garanterer et minimalt klimaavtrykk, samtidig 
er vi Miljøfyrtårn sertifisert. 

BESTE PRAKSIS

Alt matavfall blir kompostert. Kompetanseheving for 
egne ansatte innen kildesortering, dette har resultert i en 
bedre sorteringsgrad. 
      Nærmere 90 % av belysning er blitt byttet ut med 
LED-pærer. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009, Debio-sertifisert, Grønne 
konferanser-sertifikat

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

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

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

1 1  Mål om halvering

av matsvinn!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 1,1 5,8 1,3 1,3 15,5 15,9 2,6 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 0,5 1,3 1,3 1,3 0,8 1,2 50,0 %

Fyringsolje 0,3 

Prosessutslipp

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

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 644,0 27,1 29,1 19,3 495,4 531,4 7,3 %

Fjernvarme/-kjøling 118,9 27,1 29,1 19,3 23,7 18,0 −24,1 %

Elektrisitet markedsbasert 525,1 0,0 0,0 0,0 471,7 513,4 8,8 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 35,9 32,6 40,7 40,8 46,5 40,7 −12,5 %

Flyreiser 5,5 0,4 3,7 3,6 1,3 1,3 0,0 %

Restavfall til forbrenning 20,1 21,3 28,3 28,3 36,1 29,1 −19,4 %

Km-godtgjørelse 0,6 

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 10,1 8,7 7,9 7,9 7,9 9,2 16,5 %

Avfall til gjenvinning 0,2 2,2 0,8 1,0 1,2 0,5 −58,3 %

Pendling

Sum utslipp 681,0 65,5 71,1 61,4 557,4 588,0 5,5 %

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

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 62,0 72,0 77,3 77,3 82,8 68,0 −17,9 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

2 131,2 1 917,1 2 000,1 2 000,2 2013,2 2001,6 −0,6 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,0 0,9 1,0 0,9 6,4 7,0 8,8 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

11,0 0,9 0,9 0,8 6,7 8,6 28,4 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 249,1 223,8 233,6 233,6 201,0 199,6 −0,7 %
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OM VIRKSOMHETEN

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

VISJON OG 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

• Nullutslipp i forbindelse med jobbrelatert transport. 
• Utslippsfri energibruk. 
• Det er etablert rutiner for kildesortering i 

kontorlokalene. 
• Redusere mengden usortert avfall til et minimum. 
• Oppfordre 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 eller 
annet egnet kjøretøy. Flyreiser benyttes i tilfeller hvor 
andre transportmidler ikke er tilfredsstillende. 

• De ansatte gis tilbud om å benytte hydrogenbil også til 
privat bruk.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Greenstat deltar med innlegg på konferanser og 
seminarer over hele Norge og holder også mange innlegg 
for skoler og universiteter. Ansatte i Greenstat og datter- 
selskapene 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

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 jJanuar 2018 åpnet den første hydrogen-
stasjonen i Åsane i Bergen. Dette er et prosjekt som er 
initiert og ledet av Greenstat. 

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

• Etableringen av bGreen, som bringer sammen grønne 
aktører i fra ulike bransjer. 

• Grønne investorer: Greenstat gjør det mulig for folk flest 
å investere grønt gjennom flittig bruk av «crowd 
investment» kampanjer.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Ja, Greenstat og alle datterselskapene er Miljøfyrtårn 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Vestlandets første hydrogenfyllestasjon ligger i Åsane. Foto: Cecilie Bannow

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP
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* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

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 0,0 −100,0 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 20,1 17,7 0,0 −100,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 4,3 5,4 9,0 66,7 %

Flyreiser 3,1 3,4 8,8 158,8 %

Restavfall til forbrenning 0,1

Km-godtgjørelse 0,3 0,3 0,1 −66,7 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling 0,9 1,7 −100,0 %

Sum utslipp 24,4 23,1 9,0 −61,0 %

Prosentvis endring −5,5 % −61,0 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 3,1 6,0 14,0 133,3 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

45,1 40,0 69,4 73,5 %

Oppvarmet areal (m2) 317,0 317,0 317,0 0,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,0 4,2 2,0 −52,4 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

7,9 3,9 0,6 −83,3 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 142,4 126,2 218,9 73,5 %
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OM VIRKSOMHETEN

Haltenbanken er et designbyrå basert i Bergen med en 
mer enn 15-års lang historie. I dag har selskapet 11 
ansatte med kompetanse og erfaring innenfor strategi og 
rådgivning for kommunikasjons- og designprosjekter, 
grafisk design, UX-design, interiørarkitektur og 
produktutvikling.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Haltenbanken jobber aktivt med å bidra til nye løsninger 
for samfunnet vårt, både gjennom egen initierte 
prosjekter og gjennom våre oppdrag.

KLIMAMÅL

Vi har forpliktet oss til å både bli miljøsertifisert, fase ut 
all direkte bruk av fossil energi innen 2025, samt stille 
klimakrav til våre underleverandører. I tillegg legger vi inn 
«nudging» mot mer klimavennlige og bærekraftige 
løsninger i alle våre prosjekter.

Gjennomførte tiltak:
• Bildelering: Haltenbanken har felles medlemsskap i 

Bildeleringen, alle ansatte har tilgang til et vidt spekter 
av biler. Alle ansatte kan benytte seg av medlems-
skapet til private reiser i tillegg til arbeidsreiser. Dette 
gjør at 7 av 10 ansatte klarer seg uten å eie egen bil. 

• Lunsjkollektivet: Vi har abonnementsløsning på lunsj 
gjennom Lunsjkollektivet. Gjennom dette reduserer vi 
både matsvinn og matavfall.

• Vi er lokalisert i Bergen sentrum, 9 av 10 går, sykler eller 
reiser kollektivt til og fra arbeid.

• Møterom er tilrettelagt for videokonferanser, slik at 
man reduserer behovet for reiser.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

I 2019 flyttet vi til nye lokaler. Der er vi hovedleietaker og 
får bedre kontroll på avfallshåndtering og kjøp av strøm. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Haltenbanken vektlegger at vi er klimapartner i alle 
anbud vi leverer, både til offentlige og private oppdrags-
givere, selv om dette per i dag ikke er etterspurt.
      Engasjementet for Haltenbankens klimaarbeid er 
stort blant våre ansatte. Vi tar aktive valg for oss selv, og 
på vegne av våre kunder. Vi har en uttalt målsetning om å 
dytte alle våre kunder i en mer bærekraftig retning. 
Strategiske spørsmål om hvordan oppdragene våre 
svarer på bærekraftsutfordringer er integrert i vårt 
metodikk. På denne måten forsøker vi å gi den enkelte 
ansatte mulighet til påvirke der de kan.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Nei 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Vi deltok på strandryddedagen 5. mai 2018. Det gav oss innsikt til et 
innovasjonsprosjekt om hvordan få flere til å delta i strandrydding, 
som vi gjør i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd.

* 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.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Medlem i bildeleringen
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SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2)

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 3,3

Flyreiser 3,1

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse 0,1

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

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 3,3

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 10,0

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

Oppvarmet areal (m2) 75,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,3

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

0,3

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)
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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 OG 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, ved å:
• Arbeide aktivt innenfor de områdene som gir størst 

miljøgevinster.
• Informere og mobilisere medarbeidere og samarbeids-

partnere til miljøansvarlig adferd.
• Sette strengere miljøkrav enn myndighetenes 

minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig.
• Ta i bruk tekniske og organisatoriske løsninger som er 

positive for det ytre miljø.
• Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter 

opp om organisasjonens miljøpolitikk.

KLIMAMÅL

Haukeland universitetssjukehus har fire overordnede 
miljømål:
• Ha miljøbevisste medarbeidere.
• Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer.
• Redusere miljø- og klimapåvirkningen fra anskaffelser.
• Redusere forbruket av naturressurser.
      Under de overordna miljømålene er det flere delmål.
Eksempel på delmål:
• Delmål – Redusere energiforbruket med 10 % innen 

2020 (basisår 2013): Helse Bergen arbeider med 
energiledelse og har en egen energihandlingsplan for 
eksisterende bygningsmasse. Det nye Barne- og 
ungdomssjukehuset trinn II blir det andre passivhuset 
på haukelandsområdet. På det nye Barne- og 
ungdomssjukehuset blir det også 1400 kvadratmeter 
med gjennomsiktige solceller som er integrert i 
vinduene. Barne- og ungdomssjukehuset byggetrinn II 
får rundt 39 millioner i ENOVA-støtte. 

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Det arbeides kontinuerlig med miljøforbedringer, men 
sykehuset har ikke satt seg konkrete mål i forhold til 
klimagassutslippene tilknyttet sykehusdriften. I midlertid 
har vi satt oss mål om 30 % reduksjon i klimagassutslipp 
sammenlignet med referanseberegninger i nybyggene 
våre. Dette målet er oppfylt for de siste byggene som er 
bygget på haukelandsområdet.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

• Miljø- og klimaarbeidet er tema i ledergruppen på 
sykehuset to ganger i året. Videre utarbeides det en 
årlig miljørapport.

• Miljøarbeidet er blant annet en del av HMS- og nyansatte 
kurset. I tillegg arrangeres det hvert år to miljøseminarer 
for miljøkoordinatorene og det er utarbeidet et eget 
e-læringskurs som omhandler ytre miljø. 

• Intranettet til sykehuset brukes som informasjonskanal 
i miljøsaker som er av interesse for alle medarbeidere.

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 gjennomsik-
tighet. Dette er et ENOVA-støttet prosjekt som skal være 
såkalt showroom fem 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 vil berggrunnen brukes 
til lagring av varme og kulde, og solen til produksjon av 
strøm gjennom solceller i vinduene. Det nye Barne- og 
ungdomsykehuset vil produsere mye varme. Når bygget 
er i drift vil det overføres rundt 500 000 kWh til sentral-
blokken på sykehuset.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei  

 

 

Det nye Barne- og ungdomssjukehuset 
trinn II.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP
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   * 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

** I 2018 har Helse Bergen hatt bedre grunnlag for innhenting av avfall fraksjoner og dermed inkludert en større mengde data under Restavfall til forbrenning. Dette 
er årsaken til økt utslipp under denne kategorien.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 5 042,5 4 977,9 5 015,3 5 180,4 4 301,7 4 612,2 7,2 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 819,6 831,4 832,3 823,8 869,0 835,2 −3,9 %

Fyringsolje 257,6 94,6 480,8 95,5 70,7 225,7 219,2 %

Prosessutslipp 164,7 207,7 180,9 58,4 89,5 53,3 %

Parafin, propan og gass 3 965,3 3 887,2 3 494,5 4 080,2 3 303,6 3 461,8 4,8 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 43 435,2 40 138,5 35 959,5 34 461,8 38 132,5 42 497,5 11,4 %

Fjernvarme/-kjøling 4 255,2 993,5 1 103,4 723,8 986,2 714,8 −27,5 %

Elektrisitet markedsbasert 39 180,0 39 145,0 34 856,1 33 738,0 37 146,3 41 782,7 12,5 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2 488,7 2 298,0 2 941,4 5 456,4 2 827,8 5 483,2 93,9 %

Flyreiser 1 038,4 1 050,2 1 149,2 1 883,0 1 737,0 1 803,0 3,8 %

Restavfall til forbrenning 740,5 795,1 849,7 838,0 810,2 1 578,3 94,8 %

Km-godtgjørelse 113,1 110,5 103,5 77,4 89,1 69,4 −22,1 %

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

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 150,7 179,6 157,0 155,4 165,1 148,5 −10,1 %

Avfall til gjenvinning 444,9 161,1 680,1 35,6 25,7 21,7 −15,6 %

Pendling 1,1 1,5 1,9 2 467,0 0,7 1 862,3 265 942,9 %

Sum utslipp 50 966,4 47 414,4 43 916,2 45 098,6 45 262,0 52 592,9 16,2 %

Prosentvis endring −7,0 % −7,4 % 2,7 % 0,4 % 16,2 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 8 267,0 8 614,0 8927,0 9 042,0 9 244,0 9 299,0 0,6 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

138 901,8 131 873,5 130 924,3 136 032,3 141 484,9 140 851,9 −0,4 %

Oppvarmet areal (m2) 411 922,0 409 600,0 409 600,0 452 550,0 435 613,0 457 368,0 5,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 5,2 4,8 3,9 4,0 4,0 4,6 15,1 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

6,2 5,5 4,9 5,0 4,9 5,6 15,5 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 333,0 329,0 311,7 293,3 316,5 300,2 −5,2 %

https://helse-vest.no/
https://helse-vest.no/
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OM VIRKSOMHETEN

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle 
Hordalandssamfunnet. Vi gir videregående opplæring, 
tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane 
i fylket, har ansvar for vegsamband og legg til rette for 
verdiskaping, regional utvikling, fritidsopplevingar og 
kultur. Fylkestinget er øvste politiske organ. Hordaland 
fylkeskommune har om lag 4 500 tilsette og 18 000 
elevar. Vestland fylkeskommune vert gjeldande frå 
1. januar 2020.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Klimaplan for Hordaland er ein regional plan som er 
bindande for fylkeskommunen og retningsgivande for 
kommunar og statleg verksemd i fylket. Visjon for fylket 
er «Hordaland på veg mot lågutsleppssamfunnet».

KLIMAMÅL

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.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Fossilfrie busser innan 2025 og elektrifisering av alle 
fylkeskommunale fergesamband frå 2020.

• Anbod for rutebåt Bergen – Askøy vert førebudd med 
tanke på elektrifisering.

• Tilrettelegging for låg- og nullutsleppsdrosjar.
• 5 % rehabilitering og ENØK av bygningsmassen årlig.
• Forbetra sykkelparkering og solcellepanel ved vidare-

gåande skular og andre nybygg.
• Fossilfri bygg- og anleggsverksemd.
• Redusere talet på flyreiser mellom anna ved auka bruk 

av digitale møter.
• Tilbud om sykkelservice og gratis deltaking i Sykle til 

jobben-aksjonen for alle tilsette.
• Det er sett av 2 millioner kr i 2019 til null- og 

lågutsleppsbilar til tenestekøyring.
• Tilskot til klimavennleg næringsutvikling.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Klimaarbeidet er årleg tema i toppleiargruppa og klima- 
og miljørapport blir presentert for alle tilsette. Miljøkon-
taktar deltek på årleg «miljøstyringsdag» og miljøsty-
ringsarbeidet er tema på kurs for nytilsette og HMS 
Grunnkurs. Andre tiltak er interne kampanjar, 
frukostmøter og tilskotsordningar til næringsliv, 
kommunar, organisasjonar og lokale initiativ. Vi deler ut 
årleg miljøpris og fortel om arbeidet i nyheitsbrev, 
intranett, sosiale media og nettside.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Handlingsprogrammet til Klimaplan for Hordaland 
inneheld ei rekkje tiltak for å redusere klimagassut-
sleppa 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. 
Fylkeskommunen deltek i Nettverk for miljømerket innkjøp.

BESTE PRAKSIS

• Hordaland får miljøvennlege ferjer til samtlege av dei 
17 fylkesferjestrekningane frå 2020. Satsinga medfører 
ei halvering av fylkeskommunen sitt samla 
klimagassutslepp.

• Fossilfrie busser i Bergen frå 2020 og i resten av fylket 
frå 2025 (Fylkestinget, oktober 2017).

• Nye Vestland fylkeskommune samarbeider med EU for 
å gjere europeisk batteriproduksjon leiande i verda. 
Vestland vil ta ei leiarrolle i den nasjonale satsinga og 
koordinere dette på vegne av alle fylka.

• 8 % energieffektivisering i eiga verksemd frå 2017 til 2018.
• Arna vidaregåande er første skule ut til å lage sin eigen 

straum. Etter kvart vil fleire nybygg få solceller på taket.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Fylkeskommunen har 62 einingar og av desse er 85 % miljø- 
sertifisert, 2/3 Miljøfyrtårn og 1/3 Grønt Flagg 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Tett i tett: Arna vidaregåande skule 
har 560 solcellepanel på taket, som 
skal slikke i seg solenergi og gjere 
det om til straum.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

Inkluderer 2 hydrogenbiler

Økningen i fossile kjøretøy skyldes traktorer og andre
maskiner hvor fossile alternativ i dag mangler

A

A

212
(205)

48
(39)  Mål om halvering

av matsvinn!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 2 743,1 1 001,0 819,0 946,4 954,2 966,7 1,3 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 501,5 411,9 430,4 624,7 736,6 747,7 1,5 %

Fyringsolje 912,2 375,7 115,5 108,1 92,6 96,7 4,4 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 1 329,4 213,4 273,1 213,6 125,0 122,3 −2,2 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 26 477,4 23 327,8 23 886,8 21 713,5 20 956,3 20 841,1 −0,5 %

Fjernvarme/-kjøling 1 031,7 215,0 233,5 140,1 232,3 199,8 −14,0 %

Elektrisitet markedsbasert 25 445,7 23 112,8 23 653,3 21 573,4 20 724,0 20 641,3 −0,4 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 1 082,7 1 330,4 1 470,5 3 419,8 1 561,8 3 428,5 119,5 %

Flyreiser 79,2 461,0 468,0 435,0 619,5 752,0 21,4 %

Restavfall til forbrenning 483,6 511,0 569,6 599,5 591,7 537,9 3,5 %

Km-godtgjørelse 216,0 206,3 294,0 267,3 234,2 249,4 6,5 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 11,1 13,3 11,5 27,3 94,6 8,5 −91,0 %

Pendling

Sum utslipp 30 303,2 25 659,2 26 211,3 24 121,0 23 472,3 25 236,3 7,5 %

Prosentvis endring −15,3 % 2,2 % −8,0 % −2,7 % 7,5 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 4 180,0 4 199,0 4 292,0 4 133,0 4 046,0 4 049,0 0,1 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

71 322,8 56 901,7 60 760,7 59 362,9 58 233,6 5 5611,1 −4,5 %

Oppvarmet areal (m2) 357 419,0 373 638,0 387 242,0 384 196,0 375 983,0 381 111,0 1,4 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,3 3,4 2,8 3,0 2,5 3,1 12,3 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

7,2 6,1 6,1 5,8 5,8 6,2 −0,2 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 194,1 148,0 152,6 147,8 150,1 137,5 −8,4 %
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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 De Bergenske som består av 4 andre hoteller i Bergen. 
Augustin tilbyr 130 rom og har en konferansekapasitet på 
opptil 100 personer.

VISJON OG 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, tilreisende og ansatte. 

KLIMAMÅL OG PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Hotel Augustin anser seg som fossilfri, men arbeidet med 
å energi-effektivisere fortsetter:
• Energi: Hotellet er EU-sertifisert etter å implementert 

og gjennomført en plan som gir en kraftig reduksjon i 
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 
oppfordrer leverandørene til å bli Miljøfyrtårn. Vi 
serverer økologisk, klimavennlig mat og unngår råvarer 
som skaper høye CO2-utslipp. Vår frokost og lunsjbuffet 
er i tillegg Debio-sertifisert.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

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 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 komprimert.
• Handlingsplan for reduksjon av Matsvinn.
• Reduksjon av vannforbruket (EU-sertifisert).

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn siden 2001 som et av de første i bransjen. Videre er 
vi Debio-sertifisert og innehar sertifikat både for Grønne 
Konferanser og grønt Punkt. Er også EU-sertifisert innen 
reduksjon av vannforbruket. Vannforbruket på Hotel Augustin er 
lavere enn kravene hos miljømerket Blomsten og Svanen. 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Lunsjbuffet ved Augustin Hotell hvor fokuset på matsvinn er høyt. 
Foto: Augustin Hotell

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Fossilfri 

virksomhet!0 0  Mål om halvering

av matsvinn!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

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

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

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

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 679,7 615,3 0,0 448,5 473,2 492,7 4,1 %

Fjernvarme/-kjøling 5,5 8,7 6,7 −23,0 %

Elektrisitet markedsbasert 679,7 615,3 0,0 443,0 464,5 486,0 4,6 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 17,6 30,6 17,8 21,1 18,3 13,2 −27,9 %

Flyreiser

Restavfall til forbrenning 10,3 22,8 10,5 11,2 10,6 9,5 −10,4 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 7,0 7,6 6,8 9,2 7,5 3,6 −52,0 %

Avfall til gjenvinning 0,3 0,2 0,5 0,7 0,2 0,1 −50,0 %

Pendling

Sum utslipp 723,1 678,6 34,2 474,2 491,5 505,9 2,9 %

Prosentvis endring −6,1 % −95,0 % 1286,4 % 3,7 % 2,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 46,0 45,0 45,0 45,0 42,0 45,0 7,1 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 453,2 1 352,8 1 191,3 1 282,0 1 372,1 1 310,3 −4,5 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 16,5 14,8 0,8 10,5 10,9 12,0 10,8 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

15,7 15,1 0,8 10,5 11,7 11,2 −3,9 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 290,6 270,5 238,3 202,3 274,4 262,1 −4,5 %
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OM VIRKSOMHETEN

Høgskolen på Vestlandet, studiested Bergen, har om lag 
8 800 studentar og 892 tilsette. Våre hovudcampusar ligg 
på Kronstad og i Møllendalsveien. Høgskulen på 
Vestlandet har en stor faglig bredde og tilbyr etterspurt 
kunnskap og profesjonskompetanse. Vi har god dialog 
med samfunns- og næringsliv, og samarbeider godt med 
andre kunnskapsinstitusjoner.
      Høgskolen i Bergen har fusjonert med Høgskulen 
Stord/Haugesund (HsH) og Høgskulen i Sogn og Fjorande 
(HiSF) frå årsskifte 2017, og er nå en del av Høgskulen på 
Vestlandet (HVL). For HVL er 2017/2018 et organisa-
sjonsår, der faglig og administrativ organisering blir 
sentrale fokusområder.
      Administrativ organisering var på plass frå 1. januar 
2019, og det er ennå en del oppgaver og ansvarsområder 
som ikkje er helt på plass.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Dette betyr at de lange linjene for miljøeffektive tiltak for 
hele HVL ennå ikke er trukket, men at dette arbeidet vil få 
et sterkere fokus fra 2018/2019. De enkelte studie-
stedene jobber med sine lokale tiltak som ble beskrevet i 
2016 rapporteringen.

KLIMAMÅL

• 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 %.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

HVL jobber sammen med Statsbygg, som gårdeier, for å 
få ned energiforbruk og utslipp.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

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 har topp moderne teknologisk 
utstyr for å kunne forstå og utvikle ny teknologi til 
lavutslippsamfunnet:
• Eit nytt høyspentlaboratorium er tatt i bruk og står 

sentralt når HVL satser bredt på miljøvennlige energi-
produksjon, distribusjon og forbruk. Også den nye 
bølgetanken blir viktig når ny havromsteknologi skal 
utviklest.

• Ei tverrfaglig satsning skal se på fornybar og 
miljøvennlig vasskraft, fornybare energikjelder, 
varmepumper og mer miljøvennlig utnytting av 
naturgass.

• Bærekraftig utvikling og energieffektive bygg er også et 
viktig satsingsområde. 

BESTE PRAKSIS

Tekst
Miljøsertifisering og %-sertifisert
Haugesund og Sogndal er Miljøfyrtårn. Det var lagt ned en god 
del arbeid med miljøsertifisering for eiendommene i Bergen, før 
fusjoneringen. Arbeidet vil bil tatt opp igjen i løpet av året, og 
håper å ha dette på plass i løpet av 2020 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Høgskolens nybygg på Kronstad skal stå ferdig til skolestart 2020 og blir et passivhus med BREEAM-NOR Excellent-sertifisering.

Begrenset anbudskonkurranse
1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1

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

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2020 2020

Alle nyanskaffelser er elbiler

En mindre dieselbil vil bli skiftet i løpet av 2019/2020 

A

A

3 (2) 3 (2)  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030! Mål om halvering

av matsvinn!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 19,5 18,8 17,6 15,1 −14,2 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 19,5 18,8 17,6 15,1 −14,2 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 2 781,2 3 093,1 3 412,7 29,8 −99,1 %

Fjernvarme/-kjøling 230,3 149,1 26,2 29,8 13,7 %

Elektrisitet markedsbasert 2 550,9 2 944,0 3 386,5 0,0 −100,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 130,6 413,6 525,3 325,9 −38,0 %

Flyreiser 110,5 393,4 518,4 318,8 −38,5 %

Restavfall til forbrenning 0,5 0,6 0,4 0,9 125,0 %

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 17,8 17,8 5,8 5,8 0,0 %

Avfall til gjenvinning 1,8 1,8 0,7 0,4 −42,9 %

Pendling

Sum utslipp 2 931,3 3 525,5 3 955,6 370,8 −90,6 %

Prosentvis endring 20,3 % 12,2 % −90,6 %

NØKKELTALL

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

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

12 935,2 13 946,9 8 700,0 9152,0 5,2 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 2,7 3,1 1,9 0,2 −90,7 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

3,5 4,0 4,7 0,0 −90,6 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 242,0 258,3 128,5 135,4 5,4 %
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OM VIRKSOMHETEN

IHM er eit interkommunalt avfallsselskap danna i 1994 
med kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, 
Ulvik og Voss. Selskapet har hovudsete på Voss. 
Selskapet arbeider med innsamling, tilrettelegging av 
sorteringsløysingar, gjenvinning, energiutnytting og 
sluttbehandling av avfall. 

VISJON OG 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. Vår visjon er «På naturen si side».

KLIMAMÅL

• IHM har sett seg som mål at ein innan 2022 skal 
redusere klimagassutslepp frå eigen drift med 20 % i 
CO2eq/tonn avfall handsama. 

• Innan 2020 skal IHM kartlegge alle prosessar sin 
energibruk, og skal innan 2022 redusere energifor-
bruken med 10 % per tonn avfall handsama. Til dette 
skal ein nytta system for energileiing. 

• Ei overordna målsetnad om å vera fossilfri innan 2030 
ligg fast.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Vidareføring av arbeid med ytterlegare reduksjon av 
diffuse utslepp av deponigass er viktig for å handtera 
selskapet si potensielt største utslipskjelde. 

• Innføring av system for energileiing er eit vesentleg 
tiltak for å kutta energibruken. Dette skal vera på plass 
i 2019. 

• Optimalisering av innsamlingsruter er eit satsings-
område for å oppnå kutt av unødige utslepp. Vidare er 
arbeid med køyrestil og reduksjon av tomgangskøyring 
også viktige faktorar. IHM skal i den komande perioden 
fornya delar av køyretøyparken. Dette skal bidra til 
utsleppskutt. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

IHM har som mål å styrkje avfallsfagleg kompetanse hjå 
eksterne interessepartar. Auka satsing på omvising av 
skuleklassar er ein viktig aktivitet for å kommunisere 
kunnskap om klima.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

IHM har i samarbeid med Voss Kommune i 2018 sett i 
gang med eit prosjekt som skal utreda moglegheitar for 
eit biogassanlegg på Voss. Dette prosjektet er finansiert 
med midlar frå Klimasats, Voss Kommune, Fylkes-
mannen i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune og IHM. 
Prosjektet skal gje nok informasjon til å kunne ta ein godt 
fundert avgjersle om ei mogleg etablering av biogass-
anlegg på Voss. Prosjektet er forankra i Voss Kommune 
sin klima- og energiplan og stettar opp under den 
nasjonale målsettinga om at 30 % av husdyrgjødsla skal 
behandlast i eit biogassanlegg. Matavfallet er ein 
nøkkelfaktor for å gjera metanfangst frå husdyrgjødsel 

lønnsamt. I tillegg til at ein produserer drivstoff og 
reduserer metanutslepp ved tradisjonell handtering av 
gjødsla, så kan ein her vera med å løysa utfordringar i 
landbruket knytt til transport og lagerkapasitet for 
husdyrgjødsel. Ved utsortering av matavfall kan innbyg-
gjarane bidra til bærekraftig matproduksjon lokalt. 
Prosjektet er snart halvvegs og tilbakemeldingane frå 
bøndene så langt er eintydige på at dette er noko ein 
ynskjer å vera med på.

BESTE PRAKSIS

IHM innførte i 2018 henteordning for glas- og metallem-
ballasje. Ordninga erstatta tidlegare bringepunkt. No kan 
innbyggarane ta glas- og metallemballasjen sin ut i eigen 
dunk som vert henta kvar åttande veke. Bruk av 
gjenvunne glas og metall har ein vesentleg klimagevinst i 
tillegg til at ein kuttar uttak av jomfruelege ressursar. 
Aluminium kan gjenbrukast i det uendelege og ein sparar 
90 % av energibruken ved å gjenvinna samanlikna med 
bruk av jomfrueleg råstoff. 
      Sjølv om ordninga berre var i drift siste kvartal av 2018 
har IHM for året som heilheit oppnådd 10 % auke i mengd 
innsamla glas- og metallemballasje. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

IHM har oppnådd betydeleg auke i mengd innsamla glas- og 
metallemballasje med ei ordning kor innbyggarane tar glas- og 
metallemballasjen sin ut i eigen dunk som vert henta kvar 8. veke.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2030

 Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!1
17 (17)

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 5 263,6 4 988,4 4 434,0 -11,1 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 514,8 623,3 666,0 6,9 %

Fyringsolje

Prosessutslipp 4 748,8 4 365,1 3 768,0 −13,7 %

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 317,8 380,1 390,7 2,8 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 317,8 380,1 390,7 2,8 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 4,7 3,8 13,8 263,2 %

Flyreiser 3,0 2,1 1,9 −9,5 %

Restavfall til forbrenning 0,6

Km-godtgjørelse 1,6 1,7 1,3 −23,5 %

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

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling 10,0

Sum utslipp 5 586,1 5 372,3 4 838,5 −9,9 %

Prosentvis endring −3,8 % −9,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 28,0 32,0 38,0 18,8 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

2 759,9 3 429,2 3 583,4 4,5 %

Oppvarmet areal (m2) 970,0 970,0 1 204,0 24,1 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 13,5 9,6 1,3 1,0 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

29,9 31,5 28,2 −6,6 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 327,6 734,5 714,3 −2,8 %



58 59

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 
utbytte fra virksomheten går til humanitært arbeid, 
forskning og kultur. I 2018 støttet Kavlifondet ulike 
prosjekter med 131 millioner kroner. Salget av alle Kavli 
Norges merkevarer bidrar på denne måten til å skape et 
bedre samfunn.

VISJON OG 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

• Energieffektivitet økes årlig med 5 % pr. tonn 
produsert vare.

• Fossilfri innen 2025.
• Reduksjon av drivhusgassutslipp (GHG) på 3 % årlig 

pr. tonn produsert vare (egen transport fra fabrikk og 
til grossist).

• 3 % årlig reduksjon av klimautslipp fra 
forretningsreiser.

• 15 % redusert transport av luft innen 2025.
• All emballasje (primær og sekundær) skal være reelt 

materialgjenvinnbar innen 2025.
• Vi skal kutte matsvinnet i vår del av verdikjeden med 

30 % innen 2020 (målt mot 2015).
• 3 % årlig reduksjon av avfall på hver fabrikk.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

• 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.

• I november 2018 delte vi ut vår første «Q-matred-
derpris». Hver måned overrekker vi en utmerkelse til en 
organisasjon, privatperson eller andre som gjør det lille 
ekstra i kampen mot matsvinn.

• Fra mars 2019 vil vi hvert år arrangere «Q-Matred-
derdagen» med foredragsholdere fra inn- og utland. Ca. 
900 personer fordelt på to bolker for både skolelever og 
forbrukere. Målet er å bidra til mindre matsvinn og 
engasjere videre i kampen. Arrangementet og vår kamp 

mot matsvinn kommuniseres bredt og vi har bl.a. større 
kampanjer i VG og på sosiale medier m.m.

• Internt har vi MatVinn, som er et tverrfaglig prosjekt der 
vi jobber med å redusere matsvinnet internt i 
virksomheten.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Q-meieriene var den første produsenten i verden med 
tilleggsmerking «…men ikke dårlig etter» til 
datostempling og mange forbrukere har fått med seg 
dette. Et stort flertall forstår at det er en oppfordring til å 
bruke sansene og ikke kaste mat ukritisk.
      I 2018 forbedret vi returmerkingen på tubeproduktene 
våre til å inkludere kildesortering av plastkorken. «Tuben 
gjenvinnes som metall og korken som plast». Vi hadde 
også en kampanje i sosiale medier for å informere 
forbruker om at tuben kan sorteres i metallavfallet uten å 
skylles først.

BESTE PRAKSIS

Vi er 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».

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Vi er ikke miljøsertifisert, men det jobbes mot det. Det er 
planlagt en GAP-analyse i løpet av Q3 2019

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Kavli delte ut til Matredderprisen til barnehagen Kidsa Løvåsbakken. 
De gikk også av med seieren som årets matredder.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2025 2025

30 fossil, 3 hybrid, 3 bensin, 27 diesel 

A

A

33 (26) 1  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030! Mål om halvering

av matsvinn!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 3 132,9 3 442,4 9,9 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 149,9 287,1 91,5 %

Fyringsolje

Prosessutslipp 322,1 209,0 −35,1 %

Parafin, propan og gass 2 660,9 2 946,3 10,7 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 4 740,9 5 924,7 25,0 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 4 740,9 5 924,7 25,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 1 525,7 1 183,8 −22,4 %

Flyreiser 191,3 265,7 38,9 %

Restavfall til forbrenning 207,6 62,1 −70,1 %

Km-godtgjørelse 75,0 −100,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 236,3 10,8 −95,4 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 772,3 824,0 6,7 %

Avfall til gjenvinning 43,2 21,2 −50,9 %

Pendling

Sum utslipp 9 399,5 10 550,9 12,2 %

Prosentvis endring 12,2 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 311,0 257,0 −17,4 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

28 146,2

Oppvarmet areal (m2) 24 104,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 5,0 4,8 −4,1 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

29,2 39,8 36,4 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 1 116,7
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OM VIRKSOMHETEN

NorEngros K.J. Brusdal er en lokaleid familiebedrift, med 
hovedkontor i Arna. Firmaet er en del av kjeden 
NorEngros, som er Norges største leverandør av 
forbruksvarer. Vi har et stort utvalg av varer innenfor 
emballasje, storhusholdning, møbler og interiør, kontor- 
og datarekvisita og medisinske forbruksvarer.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Bærekraft skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet. 
Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til 
utvikling og bruk av miljøvennlige produkter. Vi stiller 
strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet. 
Dette skal gjenspeiles i våre holdninger og adferd.

KLIMAMÅL

NorEngros K.J. Brusdal skal sammen med hele kjeden 
NorEngros bli en klimanøytral virksomhet i 2019. 

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Det skal kun brukes strøm med opprinnelsesgaranti.
• Videokonferanse skal velges foran reise hvis mulig.
• Fossil transport skal fases ut frem mot 2030.
• Vi fortsetter å tilrettelegge for lading av elbiler.
• Alt avfall skal sorteres og matsvinn reduseres.
• Vi øker antall miljømerkede varer til intern bruk med 

10 % hvert år.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

• Egen brosjyre om bærekraft oppdateres kontinuerlig 
og brukes ut mot kunder og som dokumentasjon i 
anbud. Det jobbes også med en bærekraftsrapport 
for hele kjeden.

• Nettside og sosiale medier brukes aktivt for å 
presentere caser og kommunisere mål og tiltak. 

• Vi deltar i den offentlige debatten gjennom foredrag og 
deltagelse i paneldebatter rettet mot næringslivet i 
Hordaland. 

• Tiltak og mål presenteres for de ansatte i interne 
kanaler og på personalmøter. Vi har også utarbeidet et 
hefte som heter «Hva kan DU gjøre?» med miljøtips 
som man kan benytte seg av i hverdagen.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Co-ex avfallssekker: NorEngros har byttet ut de 
tradisjonelle avfallssekkene vi tilbyr med tynnere og 
mer slitesterke sekker i såkalt co-extrudert polyeten. 
Med dette grepet har NorEngros spart hele 107 tonn 
plast sammenlignet med året før, kun fra januar til mai.

• Nye pappesker: Ved å bruke mer miljøvennlig papir og 
redusere bølgehøyden på pappen har vi fått nye esker 
som tar mindre plass på lager og i transport. Dette fører 
igjen til 1 700 færre paller brukt per år, 25 færre trailere 
inn til oss og redusert transport ut til kunder.

BESTE PRAKSIS

• Optimalisert ruteplan (faste leveringsdager) basert på 
geografi for å unngå kjøring i de samme områdene hver 
dag og bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

• Økokjøringsopplæring for alle sjåfører for å redusere 
drivstoffbruk, CO2-utslipp og utslipp av mikroplast fra 
dekkslitasje.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Ja, fra og med 2019

En av NorEngros K.J. Brusdals helelektriske varebiler. De elektriske 
kjøretøyene er et ledd i kjedens satsning på å bli klimanøytal i løpet 
av 2019. Foto: Linn Elvøy

* 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.

MILJØSERTIFISERTENERGI AVFALLINNKJØP

2030

 Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030! Klimanøytral

virksomhet!

A

3 26

1 hybrid, 3 HVO 100, 3 euroklasse 5,
2 varebiler, 2 elvarebiler

A

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 69,3

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 69,3

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 319,4

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 319,4

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 83,6

Flyreiser

Restavfall til forbrenning 6,6

Km-godtgjørelse 14,4

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 0,3

Pendling 62,3

Sum utslipp 472,3

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 90,0

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 084,5

Oppvarmet areal (m2) 10 500,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,7

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

5,2

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 68,6



62 63

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 OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Norsk Energi ønsker å være den foretrukne samarbeids-
partner for klimaarbeid i virksomheter. I hvert prosjekt vi 
gjennomfører skal Norsk Energi ha fokus på energieffek-
tivitet, fornybar energi, miljø, klima og sikkerhet.

KLIMAMÅL

Overordnet klimamål er å være fossilfri virksomhet 
senest innen 2030. Delmål 2019:
• Arbeidsreiser/reisevaner: 20 % reduksjon av flyreiser. 
• Avfall: Etablere basislinje for mengde avfallsfraksjoner.
• Transport: Redusere bruk av private biler på fossilt brensel.
• Innkjøp: Redusere indirekte utslipp knyttet til innkjøp.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi: Vi har liten påvirkningskraft på allokert energi-
forbruk, men vil følge opp og evt. søke å påvirke 
byggeier på dette område ift. et mål om å redusere 
spesifikt energiforbruk.

• Innkjøp og materialbruk:
- Fortsatt innsats på reduksjon av papir, f.eks. ved 

fokus på mengde kursmateriell som skrives ut og 
elektronisk faktura fra økonomiavdelingen.

- Etterspørre miljøsertifisering fra nye leverandører.
- Øke miljøbevisstheten rundt innkjøp av mat og drikke til 

felleslunsj (mindre innpakning, økologisk, kortreist osv.).
- Se på alternativer til dagens kaffe innkjøp. Denne er 

ikke miljømerket.
• Transport: 

- Beliggenhet av prosjekter/oppdragsgivere avgjør om 
mengde drivstoff endres fra år til år. Utnytte ledig 
kapasitet av el-bilen i enda større grad.

- Fremme sykling og bruk av offentlig transport til og 
fra jobb. Videre oppfordre til bruk av el-sykkel på 

sentrumsnære oppdrag.
- Vurdere bedre alternativer til konferanseutstyr for å 

redusere reise til møter når relevant.
• Avfall: Etablere en mer effektiv kildesortering med 

fargekode på sekker for de ulike fraksjoner, og 
registrering av vekt før innsamling. Dette kommer til å 
gi oss et bedre bilde av faktisk avfallsmengde som vi 
har mulighet for å styre.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Norsk Energi bruker internet og eksterne kommunika-
sjonskanaler og motivasjon om vårt klimaarbeid.

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.

BESTE PRAKSIS

Norsk Energi er rådgiver og prosjekterende for BKK 
Varme sin utbygging av fjernvarme i Bergen. Spesielt i 
sentrum har mange oljekjeler vært byttet ut til 
fjernvarme gjennom årene og bidratt til en betydelig 
bedre luftkvalitet. Dette arbeidet pågår fremdeles. 
Dersom en tar hele produksjonen til BKK Varme i 2018 
(260 GWh), tilsvarer dette at 2970 personbiler står på 
tomgang døgnet rundt i et helt år. Antallet biler tilsvarer 
nesten hele By- og Klostergarasjen. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn i 2018 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Bygg i Bergen by med miljøvennlig fjernvarme fra BKK Varme for 5 år tilbake. Utbygging av fjernvarmenettet pågår fremdeles for fullt for leveranse til 
gamle og nye bygg . Foto/fotoillustrasjon: Sigbjørn Lenes

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Fossilfri 

virksomhet!0 1 (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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

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 19,8 61,0 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 9,5 9,0 12,3 19,8 61,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 14,8 10,7 8,6 22,3 159,3 %

Flyreiser 12,8 9,3 4,8 15,9 231,3 %

Restavfall til forbrenning 0,9

Km-godtgjørelse 2,0 1,4 3,5 5,1 45,7 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,2 0,3 50,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,1 0,1 0,0 %

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 24,3 19,7 20,9 42,1 101,4 %

Prosentvis endring −18,8 % 6,0 % 101,4 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 10,6 11,0 10,0 10,0 0,0 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

20,0 20,2 27,8 39,8 43,2 %

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

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,6 1,2 1,4 2,6 88,8 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

2,3 1,8 2,1 4,2 101,4 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 59,7 60,1 82,7 118,5 43,2 %
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OM VIRKSOMHETEN

Norsk klimastiftelse er «Norges grønne tankesmie» – 
en ikke-kommersiell stiftelse med formål om å bidra til 
tiltak – offentlige som private – som leder til rask 
reduksjon og stans av menneskeskapte klimagass-
utslipp. Klimastiftelsen har hovedkontor i Bergen.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Klimastiftelsens arbeid mot 2025 skal bidra til at Norge 
er en betydelig bidragsyter til den globale energiomstil-
lingen, at realisering av nullutslippssamfunnet nasjonalt 
skjer i det tempoet som 1,5-gradersmålet krever og at 
avrundingen av oljealderen er godt i gang.

KLIMAMÅL

Vi har to konkrete klimamål for det kommende året: 
1. Redusere antall flyreiser: Klimastiftelsens største 

miljøbelastning følger av vår reisevirksomhet. 
Dessverre har antall flyreiser økt som følge av flere 
ansatte. Denne utviklingen ønsker vi å snu. Målet er 
færre flyreiser i 2019 sammenlignet med 2018. 

2. Stille klimakrav til leverandørene våre: Klimastiftelsen 
er inspirert av andre Klimapartnere og har påbegynt et 
systematisk arbeid med å stille konkrete klimakrav til 
våre ti største leverandører. Kravene går blant annet ut 
på at selskapene må måle og redusere egne utslipp og 
stille krav til egne leverandører. Virksomheter som ikke 
oppfyller kravene vil bli byttet ut. 

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

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

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Klimastiftelsens driver det åpne nettmagasinet 
energiogklima.no som daglig oppdateres med 
kommentarer, bakgrunn og nyheter om klima- og 
energifeltet.
      Våre egne klimamål og -tiltak tas jevnlig opp på 
ansattsamlingene gjennom året

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Klimamagasinet 2°C gis ut av Norsk Klimastiftelse og 
er laget i tett samarbeid med norske forskere på 
klima- og energifeltet. Magasinets gir leserne 
oppdatert kunnskap om klimaproblem og 
klimaløsninger.

• I løpet av 2018 ble det arrangert seks frokostmøter, 
deriblant om temaene plast og mat.

• Klimastiftelsen delte også i 2018 ut den grønne 
teknologiprisen SPIR.

• Klimapartnere Vestland arbeider for å redusere 
klimagassutslipp, fremme grønn samfunns- og 
næringsutvikling og være et effektivt bidrag til en 
grønnere region.

BESTE PRAKSIS

Norsk Klimastiftelse har spilt en sentral rolle i å løfte 
frem klima som finansiell risiko i lys av klima- og energi-
omstillingen. Mer om vårt arbeid finner man på 
ressurssiden klimarisiko.org. 
      Vi er også stolte over å stille konkrete klimakrav til våre 
leverandører, og at mange responderer positivt på disse. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn i 2017 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Norsk Klimastiftelse arrangerer 
mange frokostmøter og debatter i 
løpet av året. Her fra møte om 
«Landbruk og klima» med Ola 
Elvestuen (Klima og miljøminister), 
Christiana Figureres (FNs tidligere 
miljøsjef) og Anders Bjartnes fra 
Norsk Klimastiftelse. Foto: Hans 
Andreas Starheim

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

 Krav om fossilfrie 

leverandører! Fossilfri 

virksomhet!
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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

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 −100,0 %

Fjernvarme/-kjøling 0,2 0,1 0,1

Elektrisitet markedsbasert 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 −100,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 6,7 11,3 6,6 7,7 9,4 11,0 17,0 %

Flyreiser 5,1 9,2 5,5 6,7 6,7 7,6 13,4 %

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

Km-godtgjørelse 0,2 0,1 0,1 0,0 

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,0 0,4 0,1 0,3 0,2 −33,3 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,3 1,5 0,7 1,0 2,4 3,0 25,0 %

Avfall til gjenvinning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pendling 0,0 0,2 

Sum utslipp 7,6 12,1 7,4 9,2 10,9 11,0 0,9 %

Prosentvis endring 59,6 % −38,8 % 23,9 % 18,8 % 0,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,8 16,0 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

3,4 3,4 4,0 3,3 3,3 −100,0 %

Oppvarmet areal (m2) 15,3 15,0 17,0 20,0 20,0 25,0 25,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,9 2,4 1,5 1,9 1,8 1,3 −26,2 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

3,8 4,0 2,5 3,1 2,2 1,9 −13,0 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 222,2 226,7 235,4 165,0 165,0 −100,0 %

http://energiogklima.no
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OM VIRKSOMHETEN

Oseana Kunst og Kultursenter er eit kultursenter i Os 
kommune. Oseana inneheld Bjørnafjorden Kulturskule, 
Oseana Kafe og Restaurant og ei omfattande 
kunstsamling – Griegsamlingen.
      Oseana er plassert i Morbergsvikjo, som er ein ynda 
badplass om sommaren. Oseana hadde i 2018 over 
30 000 betalande gjester og 80 000 besøkande fordelt 
på nærare 200 arrangement.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

I Oseana ønskjer vi å leve opp til Enova-prisen som vi 
mottok i 2010 – vi vil vere eit førebilete innan miljø- og 
klimaarbeid. Vi er veldig stolte over at også Os kommune 
blei Klimapartnar i 2018. 

KLIMAMÅL

2016 var første året Oseana registrerte klimautslipp. 
Målet er å redusere desse tala med 30 % innan 2020.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Energi:
- Oseana har sidan 2016 hatt fokus på optimalisering 

av utstyr med stort hell, og redusert strømforbruket 
med 22 %. Vi ønskjer no å vidareføre denne satsinga 
til å gjelde bevisstgjøring av energiforbruk til 
publikum og brukarar av bygget.

- Når det skal forhandlast ny stømavtale i 2019, 
ønskjer vi å ha med opprinnelsesrett på strømmen. 

- Oseana skal innan 2019 bytte ut lyspakken for scene 
til LED-belysning, der det er hensiktsmessig.

• Reise: Vi vil byggje eit nytt videokonferanserom for å 
begrense antall jobbreiser.

• Transport: I 2018 etablerte vi el-bil parkering til tilsette 
og publikum. Vi informerer publikum om begrensa 
antall parkeringsplassar og oppfordrer til å benytte 
kollektiv transport eller samkjøyring.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Oseana har dei siste åra hatt fokus på sertifisering for å 
synleggjera det arbeidet vi allereie gjer innan miljø- og 
klimaarbeid. Informasjon til publikum er ein viktig del av 
arbeidet vårt.

BESTE PRAKSIS

Då Oseana blei bygd, var det fokus på å utnytte 
ressursane i lokasjonen ved å legge inn vannboren varme 
frå sjøen, og fri kjøling frå sjøvatn. I tillegg er fronten av 
bygget kledd med solceller.
      I forlengelse av arbeidet med karlegging av byggets 
strømforbruk, har Oseana som mål å redusere strømfor-
bruket for framtida. Som eit motiverande tiltak har vi i 
2018 vedtatt at delar av dei økonomiske besparelsane 
ved det redusert strømforbruket skal «gå tilbake» til dei 
tilsette i form av helsebringande tiltak.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Oseana hentar energi frå nydelege Bjørnafjorden, og besøkande kan lade elbilen med solenergi.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

0 1  Fossilfri 

virksomhet!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1)

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk)

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 238,7 258,6 8,3 %

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 238,7 258,6 8,3 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 8,7 9,7 11,5 %

Flyreiser 2,3 2,0 −13,0 %

Restavfall til forbrenning 5,4 7,3 35,2 %

Km-godtgjørelse 0,2 0,1 −50,0 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,5 −100,0 %

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

Pendling

Sum utslipp 247,4 268,3 8,4 %

Prosentvis endring 8,4 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 8,0 8,0 0,0 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

711,0 571,0 −19,7 %

Oppvarmet areal (m2)  5 800,0 5 800,0 0,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 12,2 14,9 21,7 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

30,9 33,5 8,4 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 93,1 89,3 −4,0 %
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OM VIRKSOMHETEN

Osterøy kommune har rett over 8000 innbyggjarar og har 
Lonevåg som kommunesenter. Kommunen har eit 
ferjesamband og ein bruforbindelse til nabokommunen 
Bergen i sør. Kommunen har jamn folkevekst, og veksten 
skjer hovudsakleg i tettstadane Valestrand og Lonevåg. 
Det er flest sysselsett i privat sektor, hovudsakleg 
industri og entrepenør-bransjen. Osterøy kommune har 
556 årsverk pr. 2019.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Kommunen er i ferd med ferdigstille ny, strategisk plan 
for utvikling i kommunen (kommuneplanen sin 
samfunnsdel). Her er den overordna målsettinga at 
kommunen skal vera ein foregangskommune for ei 
berekraftig samfunnsutvikling. I høve til klima har 
kommunen konkret målsetting om å jobbe for reduksjon i 
klimagassutslepp og klimatilpassing. I dette ligg det at 
kommunen skal legge til rette for at innbyggarane skal 
kunne ta miljøvennlege val og at tiltak for å redusera 
klimagassutslepp må leggast til grunn i heile kommunen 
si forvaltning. 

KLIMAMÅL

• Kommunen har ein eksisterande klimaplan som den 
legg til grunn i sitt arbeid. Denne vil verta vurdert rullert 
i neste planstrategi. I forslag til ny samfunnsplan er 
klimaomstilling og -tilpassing ein av fem 
satsingsområder.

• Kommunen har både ei utviklar-rolle og ei forvalt-
ningsrolle. Kommunen har som mål å utvikle 
utbyggingsområder med låge klimagassutslepp og høg 
andel fornybar energi, med fokus på miljøvennlege 
løysingar i alle ledd. Kommunen har i si forvalt-
ningsrolle i tillegg eit ansvar for å sikre at det ikkje skjer 
uønska hendingar som følgje av klimaendringar. 

• Kommunen har i si rolle som innkjøper av varer og 
tenester stor påverknad i høve til at verknad for klima 
skal vera eit vurderingkriterie. Det er difor eit mål at 
kommunen si rolle som innkjøper av varer og tenester 
fokusera på redusert utslepp av klimagasser.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Kommunen har vist til at dei skal redusera sine utslepp, 
men har ikkje talfesta dette. Lokalt må difor reduksjon av 
klimagassutslepp, energiomlegging og energieffektivi-
sering i tråd med klimaloven og Statlege planretnings-
linjer for klimatilpassing, vurderast som berekraftig i eit 
langsiktig perspektiv.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Kommunen har ikkje noko eigen plan for korleis den 
jobbar med kommunikasjon tilknytt dette temaet. Dette 
er noko som må jobbast med gjennom miljøfyrtårnserti-
fisering og som ein del av Klimapartnernettverket.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Kommunen har hatt eit auka fokus på løysingar for å 
redusera klimagassutsleppa sine. Dette er knytt til 
reduksjon av energibruk i bygningsmassen. Konkret er 
det etablert borehol for bergvarme til nye offentlege 
bygg. I tillegg er det i det nyaste, offentlege bygget som er 
under oppføring investert i solcellepanel for å produsera 
lokal energi. Det er god lademulighetar for elbil, men ein 
raskt aukande etterspurnad etter fleire punkt, og dette er 
det planer om å etablera. Delar av tenestebilane er skifta 
ut til elbil men dette er eit pågåande arbeid.

BESTE PRAKSIS

Lokalt produsert energi gjennom bergvarme og solcel-
lepanel er konkrete og viktige bidrag som reduserar 
trongen for ekstern tilførsel av energi.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Nei 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Osterøybrua – bindeleddet til arbeidsmarkedregionen i Bergensområdet og regionssenteret. Kommunen er avhengig av høg grad av transport for 
folketalsvekst og næringsutvikling.

* 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.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

A

0 2

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 1 917,6

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 1 917,6

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 3 500,0

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 3 500,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 431,2

Flyreiser

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling 431,2

Sum utslipp 5848,8

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 556,0

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

14 721,4

Oppvarmet areal (m2) 32 534,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

10,5

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 215,6



70 71

OM VIRKSOMHETEN

Studentsamskipnaden på Vestlandet ble etablert 
1. januar 2017 etter en fusjon mellom tre samskipnader: 
Sogndal/Førde/Bergen/Haugesund/Stord. Vi er en 
velferdsorganisasjon for 40 000 studenter og driver med 
boliger, kaféer, barnehager, idrett og helsetjenester.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vi har en ambisjon om fossilfri virksomhet innen 
utgangen av 2022 og er på rett vei. Vi har ambisjoner om 
å få Miljøfyrtårn-sertifisert hele virksomheten innen 
2020, og det som gjenstår er en ny barnehage, en stor 
kafé ved HVL/Bergen, samt mindre enmannsbetjente 
kaféer lagt inn under hovedkaféen på Studentsenteret.

KLIMAMÅL

• Oljekjelene i studentbolig/barnehage i Øyjorden byttes 
ut innen utgangen av 2020.

• Rehabilitering av Fantoft studentby pågår og vi er nå en 
fossilfri byggeplass her.

• Vi bygger nye studentboliger i massivtre.
• Vi har i dag 30 arbeids biler og disse vil bli erstattet av 

elbiler innen 2022.
• Vi bruker videokonferanseutstyr for reduksjon av 

reisevirksomheten. 
• Vi er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge og vi 

kartlegger regelmessig våre leverandører og deres 
miljøstatus.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

Rehabilitering av Fantoft studentby reduserer utslippene 
vesentlig. 

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

• Vi har egne miljøarbeidsgrupper innen virksomhetsom-
rådene og årlige samlinger for miljøansvarlige.

• Vi har avsluttet en ny strategiprosess og miljø er nå 
fremhevet som ett av åtte strategiske mål.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Fossilfri byggeplass for Fantoft studentby.
• Overgang til resirkulerbare engangsprodukter i 

studentkaféene.

BESTE PRAKSIS

Fossilfri byggeplass for Fantoft studentby herunder 
utvidelse av Fantofthallen.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn siden 2014

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Godt synlig banner like ved bybanestoppet på Fantoft.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2022 2022

Byttes til nullutslipp fortløpende

A

A

6 (25) 5  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 493,7 456,9 552,2 20,9 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 134,8 24,0 8,1 −66,3 %

Fyringsolje 358,9 432,9 544,1 25,7 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 225,6 287,7 986,4 242,9 %

Fjernvarme/-kjøling 225,6 287,7 209,9 −27,0 %

Elektrisitet markedsbasert 0,0 0,0 776,5 100 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 204,6 198,2 370,8 87,1 %

Flyreiser 13,3 16,5 12,6 −23,6 %

Restavfall til forbrenning 189,0 180,7 269,2 49,0 %

Km-godtgjørelse 0,9 0,6 10,9 1 716,7 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 0,1 0,1 0,7 600,0 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 0,6

Avfall til gjenvinning 0,7 0,3 3,7 1 133,3 %

Pendling 73,7

Sum utslipp 923,9 942,8 1 909,4 102,5 %

Prosentvis endring 2,0 % 102,5 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 305,0 312,0 927,0 197,1 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

31 515,3 28 390,0 31 251,1 10,1 %

Oppvarmet areal (m2) 129 700,0 132 000,0 370 562,0 180,7 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,9 1,9 2,9 56,9 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

3,0 3,0 2,1 −31,8 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 238,7 214,4 84,1 −60,8 %
Kommentar til klimaregnskapet
Sammen har avsluttet kjøp av opprinnelses-
garanti på strøm.
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OM VIRKSOMHETEN

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank og 
er et komplett finanshus for 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 OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Vår visjon er «Alt vi gjør, gjør vi for å bidra til at livet på 
Vestlandet skal bli enda litt bedre». Da Sparebanken Vest 
ble stiftet for snart 200 år siden var det en ny måte å 
tenke bank på. Banken skulle være eid av kundene, og 
overskuddet skulle brukes til det beste for lokalsam-
funnene og løse datiden store samfunnsutfordring: 
fattigdom. Troen på at utfordringer løses best i fellesskap 
var det som skapte oss. 
      Fremdeles er det denne tekningen som er vår drivkraft 
og den gjennomsyrer vår måte å utøve samfunnsansvar 
på. I dag eies banken av våre 290 000 kunder og takket 
være verdiene de har skap til nå, gir sparebankmodellen 
oss mulighet til å investere i og på Vestlandet. 

KLIMAMÅL

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 ansvar-
lighet 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 2019:
• Sparebanken Vest skal opprettholde vår klimanøytralitet 

og kompensere for klimagjeld ved kjøp av EU-kvoter.
• Innkjøp: Alle våre leverandører skal være klimanøytral 

innen utgangen av 2020.
• Transport: Sparebanken Vest skal skifte ut brorparten av 

vår bilpark til fossilfrie alternativ innen utgangen av 2020.

• Avfall: Vi innfører ytterligere tiltak for å redusere avfall, 
spesielt matavfall, papiravfall (forbruk) og annen 
emballasje.

• Vi skal sommeren 2019 erklære oss fri for 
engangsplastservice.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Samfunnsansvar er en viktig del av virksomhetens DNA 
og det arbeides med å styrke dette engasjementet i hele 
organisasjonen også mht. klimamålsettinger. 
Sparebanken Vest innførte i 2018 et tverrfaglig dekkende 
dokument: «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 77,5 % eid av vestlendingene. Takket 
være verdiene som dei 290 000 eierene i Sparebanken 
Vest har skapt til nå kan vi saman investere i en god 
bredde av bærekraftsprosjekter på Vestlandet: arbeid 
med ny grønn teknologi, holdningsendringer hos barn og 
voksne, klimaforskning, arbeid med matsvinn og 
plastrydding.
      Sparebanken Vest kan i dag tilby sparing i 2 grønne 
fond, og jobber med en videre utvidelse av spare og 
låneprodukter med lansering i 2019.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Ja

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

2025

Noen av de fossile bilene
er ladbare hybridbiler

A

A

15 1  Klimanøytral

virksomhet!  Krav om klimanøytrale 

leverandører!  Mål om fossilfri

virksomhet innen 2030!

** Året hvor Jonsvoll ble innflyttet.

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016** 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 20,6 14,2 13,7 16,0 16,8 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 20,6 14,2 13,7 16,0 16,8 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 1 791,2 2 001,3 1 496,5 1 757,0 17,4 %

Fjernvarme/-kjøling 5,0 13,8 18,1 12,7 −29,8 %

Elektrisitet markedsbasert 1 786,2 1 987,5 1 478,4 1 744,3 18,0 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 197,0 176,1 124,7 62,5 −49,9 %

Flyreiser 50,0 51,0 44,1 32,8 −25,6 %

Restavfall til forbrenning 35,0 35,0 14,7 13,8 −6,1 %

Km-godtgjørelse 110,3 88,4 64,7 15,1 −76,7 %

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning 1,7 1,7 1,2 0,8 −33,3 %

Pendling

Sum utslipp 2 008,8 2 191,6 1 634,9 1 835,5 12,3 %

Prosentvis endring 9,1 % −25,4 % 12,3 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 694,0 713,9 693,0 701,0 1,2 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

4 019,0 5 186,5 4 070,9 4 198,9 3,1 %

Oppvarmet areal (m2)

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

2,9 3,1 2,4 2,6 11,0 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2)
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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 regionkontoret i Bergen (17 pers).
      Det er Statsbygg region vest som er medlem av 
Klimapartner Hordaland.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

• Langsiktige ambisjoner: 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. 

• Mål for drift og forvaltning av Statsbyggs eiendommer 
– Miljøstrategi 2015-2018: Klimagassutslippene fra 
Statsbyggs eiendommer skal reduseres med minimum 
15 %. Vi skal unngå innkjøp av miljøskadelig materiell, 
og driften skal fremme bærekraftig ressursbruk. Våre 
eiendommer skal være et positivt bidrag til stedet, 
fremme miljøvennlig transport, ta hensyn til 
klimaendringer og ivareta biologisk mangfold.

KLIMAMÅL

• Øke forbruk av fossilfri energi, slik at forvaltning av våre 
eiendommer på sikt blir klimanøytrale (vil konkritiseres 
i neste miljøstrategi).

• 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 
tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlige transport-
midler for våre ansatte og besøkende. 
b) Statsbygg skal synliggjøre og formidle betydningen av 
miljøvennlige tiltak for å øke ansattes miljøbevissthet.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

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.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Statsbygg skal redusere forbruket av fossil energi med 40 % innen 2030. Dette gjelder også eldre bygg og eiendommer.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

10 2

* 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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 850,4 883,8 3,9 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 3,5 6,0 71,4 %

Fyringsolje 51,4 154,2 200,0 %

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass 795,5 723,6 −9,0 %

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 131,4 114,3 −13,0 %

Fjernvarme/-kjøling 131,4 114,3 −13,0 %

Elektrisitet markedsbasert 0,0 0,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 16,4 19,0 15,9 %

Flyreiser 16,4 19,0 15,9 %

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 998,2 1 017,1 1,9 %

Prosentvis endring 1,9 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 80,0 82,0 2,5 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

111 418,4 83 542,5 −25,0 %

Oppvarmet areal (m2) 3 894 900,0 3 768 000,0 −3,3 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 1,2 1,7 35,9 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

12,5 12,4 −0,6 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 18,9 20,8 9,8 %

https://www.statsbygg.no/
https://www.byerogdistrikter.no/files/2015/06/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
https://www.byerogdistrikter.no/files/2015/06/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
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OM VIRKSOMHETEN

Svein Boasson AS er Vestlandets ledende anleggs-
gartner. Bedriften ble etablert i 1980, som ett enmanns-
foretak. I dag er vi om lag 65 ansatte. Våre kjerneverdier 
er folkene, håndtverket og kvalitet. Vi har en avdeling som 
driver kompleks anleggsvirksomhet, en grøntavdeling 
med skjøtsel og drift av parker o.l. og en avdeling som 
opparbeider privathager. 

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Svein Boasson AS ønsker å bidra til en grønnere og mer 
bærekraftig by. 

KLIMAMÅL

• Redusere utslipp av CO2 i bygg- og anleggsbransjen.
• Økologisk skjøtsel og drift av grøntområder.
• Sorteringsgrad 100 %.
• Økt gjenbruk av materialer i bygg- og anleggsbransjen.
• Etablere flere grønne tak, etablere mattak.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

• Bytte firmabiler til flere elektriske.
• Gradvis innfasing til elektrisk utstyr og maskiner (må 

være tilgjengelig på markedet).
• Maskiner og biler over på biodiesel.
• Samkjøring.
• Redusere tomgangskjøring.
• Økologisk skjøtsel/bioklipp.
• Etablert mars 2019 sortering av matavfall og 

kompostering.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

• Miljø er fast punkt i alle våre prosjektrelaterte 
HMS-planer. Vi har høyt fokus på sortering av avfall på 
alle våre prosjekter, og internt på kontor/lager. 

• Miljø er tema på alle vernerunder på prosjekter.
• HMS-arbeid er fast på vår årlige fagdag. 

• Vår miljøprofil og våre planer blir kommunisert til 
kunder og leverandører i anbudssammenheng og 
gjennomføring av oppdrag. Vår miljøprofil skal bli mer 
synlig på våre hjemmesider. 

• Vi er aktiv mot medier og fagblader, blant annet med 
etablering av grønne tak og forskningsprosjekt 
MATTAK.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

• Etablering og bygging av grønne tak. 
• Etablering av LOD-tiltak. 

BESTE PRAKSIS

Søknad til forskningsrådet om midler til å studere og 
etablere matproduksjon på tak som en sentral del av 
blågrønne løsninger for å bidra til bærekraftige byer i 
møte med klimautfordringene. Mattak kan bidra til flere 
grønne lunger i bystrøk, overvannshåndtering, biologisk 
mangfold, kortreist mat, reduksjon av matsvinn. 

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn siden 2010

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Fra Boasson sin egen takhage på Sandsli.

* 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.

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

31 5

Mål om Euro 6 på tungtransport

Firmabiler som byttes ut skal erstattes med elbiler,
og alle maskiner og biler skal kjøre på biodiesel 

A

A

5

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 243,5

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 243,5

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 96,0

Fjernvarme/-kjøling

Elektrisitet markedsbasert 96,0

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 2,9

Flyreiser 2,9

Restavfall til forbrenning

Km-godtgjørelse

Andre reiser (tog/buss/taxi)

Annet (innkjøpte varer og tjenester)

Avfall til gjenvinning

Pendling

Sum utslipp 342,4t

Prosentvis endring

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 59,5

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 533,1

Oppvarmet areal (m2) 920,0

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 3,6

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

5,8

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 209,1
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OM VIRKSOMHETEN

Sweco er en av Nord-Europas største rådgivere og leverer 
løsninger innen et bredt spekter som forener teknikk, 
estetikk, økonomi og miljø. Sweco Norge rådgir innen 
markedsområdene energi, klima, vann og miljø, bygg og 
konstruksjoner, areal- og transport, tekniske installa-
sjoner, prosjektadministrasjon og flerfaglig prosjektering. 
I Bergen jobber nesten 300 ansatte.

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

Sweco støtter Agenda 2030, Step Up Europe, FNs 
bærekraftmål 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

• Swecobygget på Fantoft er ett av Norges mest energief-
fektive bygg. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere 
energiforbruket, noe som gir våre eksperter økt erfaring 
innen energioppfølging. Samtidig fungerer bygget som 
et demonstrasjonsanlegg for næringen, utgangspunkt 
for studentoppgaver og god markedsføring for Sweco. 

• I forbindelse med BREEAM Excellent-sertifisering av 
bygget er antall parkeringsplasser begrenset da det er 
fokus på omlegging til bruk av sykkel, el-sykler, bybane 
og samkjøring. For 2018 har antallet parkeringsplasser 
med lading for elbil økt på bekostning av fossile 
parkeringsplasser. 

• 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 Skype-møter. I Bergen er det lagt stor vekt 
på tilrettelegging og en enkel måte å gjennomføre 
videomøter. Nytt av året er vår elektriske sparkesykkel, 
som skal gjøre det enklere å benytte buss og Bybanen 
også til møter som ikke ligger rett ved holdeplasser. 

• 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 på Vestlandet, Holen Skole, Fylkesbygget og 
områdeutvikling av Spelhaugen.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

Som et ledd i vår miljøsertifisering skjer det kontinuerlig 
opplæring og bevisstgjøring. På mange av våre kontorer i 
Norge har Sweco innført ukentlige visninger av en TED 
Talk i lunsjen med bærekraft som tema. Prosjekt og 
grupper har også tilbud om bærekraftsrådgiving fra 
interne eksperter, i tillegg til at vi årlig kartlegger 
ansattes tilknytting til bærekraft i prosjekt gjennom 
medarbeiderundersøkelsen. 

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Bærekraftige løsninger skal prege alle Swecos 
leveranser, men noen av våre styrker er markedsledende
løsninger innenfor fornybar energi og energieffektive
bygg samt lavutslippsløsninger innenfor infrastruktur
og arealplanlegging.

BESTE PRAKSIS

Swecobygget er et av Norges mest energieffektive 
kontorbygg. Sweco er prosjekterende og leietaker for 
bygget, som gjenvinner varme fra dagligvarebutikk i 1. etg 
samt produserer lokal fornybar energi til eget bruk. 
Bygget har oppnådd BREEAM Excellent-klassifisering, 
med energimerke A og med 80 % redusert energiforbruk 
sammenlignet med et standard TEK10-bygg, ned til 35 
kWh/m2 oppvarmet BRA. Bygget er lagt opp til 
samkjøring, bruk av sykkel og Bybanen. Med dette er 
ansatte også en bruker av de miljøtjenester Sweco tilbyr.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
ISO 14001 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Nei

Det nye bygget til Høgskolen på Vestlandet. Bygget 
har en utslippsreduksjon på 40 % fra byggemate-
rialer, passivhusstandard og er et bygg av typen 
ZEB-O÷EQ (Zero Emission Building). ZEB-O÷EQ 
betyr at fornybar energiproduksjon skal kompensere 
for alle klimagassutslipp fra driften av bygget, minus 
energi knyttet til PC-er og annet brukerutstyr. 
Energiproduksjonen skjer ved hjelp av høyeffektive 
solceller (med lavt klimagassutslipp fra produksjon).

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

3 plugin-hybrid, 3 fossil

Det skal ikke kjøpes inn nye fossile kjøretøy ved utskifting av
bilparken fremover. Eksisterende hybridbiler skal ha lademulighet 

A

A

6 (6) 0 (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.

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 10,1 11,5 15,5 34,8 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 10,1 11,5 15,5 34,8 %

Fyringsolje

Prosessutslipp

Parafin, propan og gass

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 434,6 235,3 284,2 20,8 %

Fjernvarme/-kjøling 1,3 1,3 0,0 %

Elektrisitet markedsbasert 434,6 234,0 282,9 20,9 %

Sum andre indirekte utslipp (Scope 3) 288,6 251,0 353,0 92,2 %

Flyreiser 116,5 88,0 221,0 151,1 %

Restavfall til forbrenning 1,0 6,5 6,4 −1,5 %

Km-godtgjørelse 29,3 24,6 120,2 388,6 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 1,2 1,3 4,2 223,1 %

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 1,0 0,8 0,7 −12,5 %

Avfall til gjenvinning 0,1 0,3 0,5 66,7 %

Pendling 139,5 129,5 129,5 0,0 %

Sum utslipp 733,3 497,8 782,2 57,1 %

Prosentvis endring −32,1 % 31,1 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 220,4 229,0 260,0 13,5 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

1 016,3 670,1 746,3 11,4 %

Oppvarmet areal (m2) 6 500,0 7 000,0 7 000,0 0,0 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 0,4 1,8 1,6 4,8 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

3,1 2,2 2,5 38,4 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 149,9 88,9 90,6 1,9 %
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OM VIRKSOMHETEN

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 900 studenter 
og vel 3 700 ansatte et mellomstort europeisk universitet. 
UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon, 
organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og 
faglige sentre. UiB omfatter også Universitetsbiblioteket 
og Universitetsmuseet med sine universitetshager. 

VISJON OG AMBISJON FOR KLIMAARBEIDET

UiB vil være et nyskapende universitet som viser vei mot 
et bærekraftig globalt samfunn. Vårt største bidrag for å 
hindre klimaendringer og løse globale samfunnsutfor-
dringer er gjennom fremragende forskning, utdanning, 
formidling og innovasjon.

KLIMAMÅL

UiB jobber systematisk med å senke klimagassut-
slippene sine og bli klimanøytral.

PLAN FOR REDUKSJON AV UTSLIPP

For 2018 blir det laget komplett klimaregnskap inkludert 
alle direkte og indirekte utslipp. Dette vil bli brukt som 
grunnlag for videre reduksjoner:
• Energi: UiB benytter ikke fossil fyringsolje til 

oppvarming av bygg. UiB har siden 2009 redusert 
energiforbruket pr. m2 med 2 % årlig, dette målet 
videreføres og det jobbes aktivt med tiltak for 
energieffektivisering.

• Transport: Ved innkjøp av nye biler kjøper UiB som 
hovedregel bare elbiler.

• Reiser til arbeids/studiested: Vi tilrettelegger for 
miljøvennlige arbeidsreiser ved å bygge ut sykkel- 
parkeringshus over hele campus, samt garderobe 
 og dusjfasiliteter.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID

UiB har en sentral miljøkoordinator og miljøkontakter på 
alle fakulteter og enheter. Disse følger opp UiBs 
miljøsatsing. Informasjon publiseres på HMS-portalen.

PRODUKT OG TJENESTER FOR LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

«Klima og energiomstilling» er strategisk satsingsområde:
• Klimaomstilling: Fysisk og samfunnsmessig klimatil-

pasning, 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.
      For 2018 blir det laget komplett klimaregnskap 
inkludert alle direkte og indirekte utslipp som flyreiser og 
anskaffelser. Dette vil bli brukt som grunnlag for videre 
reduksjoner.

Miljøsertifisering og %-sertifisert
Miljøfyrtårn 

Klimakvoter/opprinnelsesgaranti
Kjøper opprinnelsesgarantier på all elektrisitet

MILJØSERTIFISERTTRANSPORT ENERGI AVFALLINNKJØP

21 (15) 10 (4) 5
A

Traktorer fra Universitetsmuseet og ArboretetA

SYSTEMATISK MÅLSETTING*

KLIMAREGNSKAP (TONN CO² EQV.)** 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENDRING 
2017–2018

Sum direkte utslipp (Scope 1) 519,1 574,9 578,1 18,5 43,1 203,9 373,1 %

Drivstoff (kjøretøy og annet forbruk) 24,4 23,3 22,2 18,5 43,1 31,5 −26,9 %

Fyringsolje 494,7 551,6 555,9

Prosessutslipp 77,6

Parafin, propan og gass 94,8

Sum indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2) 32 461,1 29 229,4 726,0 493,4 598,8 413,6 −30,9 %

Fjernvarme/-kjøling 3 038,1 710,4 726,0 493,4 598,8 413,6 −30,9 %

Elektrisitet markedsbasert 29 423,0 28 519,0 0,0 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 7 895,4 214,3 %

Flyreiser 2 665,0 1 975,0 2 154,0  2 058,0 2 011,0 7 019,0 249,0 %

Restavfall til forbrenning 386,6 553,1 440,4 404,8 425,1 366,7 −13,7 %

Km-godtgjørelse 57,9 56,7 53,8 52,3 50,9 45,9 −9,8 %

Andre reiser (tog/buss/taxi) 51,1

Annet (innkjøpte varer og tjenester) 55,4 137,9 151,1 151,1 89,0 34,4 −61,3 %

Avfall til gjenvinning 12,0 13,5 59,7 42,8 13,9 6,8 −51,1 %

Pendling 616,0

Sum utslipp 36 157,1 32 540,5 4 163,1 3 220,9 3 231,8 8 757,4 171,0 %

Prosentvis endring −10,0 % −87,2 % −22,6 % 0,3 % 163,4 %

NØKKELTALL

Antall ansatte/årsverk 3 457,0 3 566,0 3 625,0 3 683,0 3 830,0 3 944,0 3,0 %

Totalt energiforbruk – MWh  
(fossilt brensel + innkjøpt energi)

88 230,8 82 016,0 80 630,8 82 273,4 81 800,4 80 015,0 −2,2 %

Oppvarmet areal (m2) 299 303,0 299 303,0 326 420,0 327 770,0 342 386,0 357 753,0 4,5 %

KLIMA- OG ENERGIINDIKATORER

Totalt utslipp pr. omsetning (tCO2e/mill NOK) 9,7 8,9 1,1 0,7 0,7 1,8 154,4 %

Totalt utslipp pr. årsverk ekskl. prosessutslipp 
(tCO2e/ÅV) 

10,5 9,1 1,1 0,9 0,8 2,2 163,1 %

Energiforbruk til oppvarming av lokaler (kWh/m2) 294,5 273,7 246,7 222,3 238,5 223,4 −2,7 %

   * 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

** UiB har brukt et mer nøyaktig og omfattende datasett i sitt klimaregnskap. Utslippstallene fra noen av kategoriene har derfor økt. Dette skyldes ikke økte 
faktiske utslipp, men mer nøyaktige beregningsmetoder 

Kommentar til klimaregnskapet
UiB har brukt et mer nøyaktig og 
omfattende datasett i sitt klimaregnskap 
Utslippstallene fra noen av kategoriene 
har derfor økt. Dette skyldes ikke økte 
faktiske utslipp, men mer nøyaktige 
beregningsmetoder.
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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 opprin-
nelsesgarantier. 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 opprin-
nelsesgaranti (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 Vestland benytter Norsk NVE produk-
sjonsmiks-faktor for elektrisitet, som i 2013, 2014 og 
2015 tilsvarte 11 gram CO2e per kWh, 17 gram CO2e per 
kWh i 2016, 16 gram CO2e per kWh i 2017, og 16 gram 
CO2e per kWh i 2018. 

Markedsbasert perspektiv
Beregningen av utslippsfaktor baseres på om 
virksomheten velger å kjøpe opprinnelsesgarantier eller 
ikke. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier dokumenterer 
leverandøren at på årsbasis er lik mengde fornybar 
energi som kjøpt elektrisitet produsert og levert inn i 
kraftnettet. Dette utgjør en utslippsfaktor på 0 gram 
CO2e per kWh i markedsbasert perspektiv. 
      Elektrisitet som ikke er knyttet til opprinnelsesga-
rantier får en utslippsfaktor basert på produksjonen som 
er igjen etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar 
andel er solgt. Dette kalles residual miks. Norsk elektri-
sitets rest-/residualmiks har en utslippsfaktor på 502 
gram CO2e per kWh i 2014, 473 gram CO2e per kWh i 2015, 
446 gram CO2e per kWh i 2016, 442 gram CO2e per kWh i 
2017, og 499 gram CO2 per kWh i 2018 (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 (2018) Varedeklarasjon 2017. https://www.nve.no/

reguleringsmyndigheten-for-energi-rme-marked-og-monopol/
varedeklarasjon/nasjonal-varedeklarasjon-2017/

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 corporate 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 2018 2013–2018 2017–2018

Angarde  129  65  64  92  78  66 −49 % −14,9 %

Asko Vest  3 213  1 824  1 482  1 905 28,5 %

Asplan Viak  49  32  97  75  82  61 24 % −26,0 %

Atea  196  163  149  116  108  87 −56 % −19,3 %

Avinor  1 328  1 416  1 749  1 534 −12,3 %

Bergen Kommune  7 548  7 674  9 100  9 245  11 519  10 734 42 % −6,8 %

BIR  64 710  84 446  80 802  80 311  78 548  86 330 33 % 9,9 %

BKK  2 358  2 622  2 704  2 871  2 894  2 912 23 % 0,6 %

Bybanen  946

Emisoft  25  21  7  7  2  5 −81 % 103,8 %

Entra  425 

Fjordkraft  179  168  194  186 −4,0 %

Fløyen  38  47 22,8 %

Fylkesmannen i 
Hordaland 

 236  111  108  99  103  87 −63 % −15,6 %

Grand Terminus  167  66  71  61  103  91 −46 % −11,4 %

Greenstat  5  6  10 67,4 %

Haltenbanken  3

Helse Bergen HF  12 645  9 127  9 871  12 647  9 460  12 150 −4 % 28,4 %

Hordaland  
Fylkeskommune

 5 122  2 914  2 946  3 238  3 405  3 376 −34 % −0,8 %

Hotel Augustin  58  77  47  48  44  35 −39 % −19,0 %

Høgskolen Vestlandet  440  694  692  492 −28,8 %

IHM  5 280  5 006  4 460 −10,9 %

Kavli  4 659  4 816 3,4 %

NorEngros  163

Norsk Energi  15  11  9  23 153,6 %

Norsk klimastiftelse  7  11  7  8  9  11 59 % 16,4 %

Oseana  17  18 3,8 %

Osterøy kommune  2 461

Sammen  1 238  1 197  1 158 −3,3 %

Sparebanken Vest  223  204  157  147 −6,0 %

Statsbygg  998  2 106 111,0 %

Svein Boasson  249

Sweco  315  272  508 86,7 %

Universitetet i Bergen  7 379  4 646  4 163  3 221  3 232  8 757 19 % 171,0 %

Sum utslipp  100 630  111 975  115 532  123 196  126 062  146 362 45 % 16,1 %

Sum utslipp  
uten de nye partnere 142 114 12,7 %

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 2017–2018

11,0 % 8,0 % 10,7 %

Sammendrag (lokasjonsbasert)

Samlet utslipp
ekskl. nye partnere  
og pendling

10,26 %
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Elektrisitetens klimapåvirkningTABELL

PARTNERE TCO2E VED FYSISK (LOKASJONSBASERT) METODE TCO2E VED MARKEDSBASERT METODE FORBRUK

Elektrisitet NVE miks (11 gram CO2e/kWh i 2013–2015, 
17 gram CO2e/kWh i 2016, 16 gram CO2e/kWh i 2017–2018)

O.G. (0 gram/kWh), ikke O.G. (502 gram/kWh 2014, 473 gram/kWh 
2015, 446 gram/kwh 2016, 442 gram/kWh 2017, 499 gram/kwh 2018)  MWh

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Angarde  27,3  14,1  8,0  17,4  16,2  17,2  1 244,6  644,1  344,8  457,1  448,3  535,1  2 479,2  1 283,1  729,0  1 024,8  1 014,2  1 072,4 

Asko Vest  82,8  144,7  122,7  118,6  3 559,8  3 796,2  3 390,0  3 700,0  7 525,9  8 511,7  7 669,7  7 414,9 

Asplan Viak  2,2  2,2  2,3  3,6  3,2  3,2  102,6  102,2  99,1  93,5  88,8  101,2  204,3  203,6  209,5  209,6  200,8  202,8 

Atea  5,0  5,4  5,2  8,0  7,5  4,1  228,4  248,5  224,7  209,2  144,9  129,4  454,9  495,0  475,0  469,0  468,4  259,2 

Avinor  190,3  290,3  374,3  385,3  8 182,9  7 615,1  0,0  12 016,9  17 300,0  17 074,2  23 394,4  24 082,0 

Bergen kommune  954,9  1 144,7  1 450,9  2 341,7  3 312,7  3 040,4  43 579,6  52 251,3  62 386,7  61 435,9  91 513,0  94 822,2  86 812,0 
 104 

086,3 
 131 

895,7 
 137 

748,7 
 207 

043,9 
 190 

024,4 

BIR  45,0  37,0  52,1  83,5  68,7  95,1  2 053,5  1 690,6  2 238,6  2 191,6  1 897,0  2 965,0  4 090,6  3 367,8  4 732,8  4 913,9  4 291,8  5 941,8 

BKK  229,9  124,3  123,2  158,1  182,4  171,7  0,0  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  10 733,1 

Bybanen  214,4  6 685,9  13 398,7

Emisoft  1,7  0,7  1,2  2,2  1,5  1,2  76,8  33,4  0,0  0,0  0,0  0,0  152,9  66,5  110,5  128,9  95,2  74,2 

Entra  183,5  5 723,6  11 470,1 

Fjordkraft  5,5  8,6  8,7  8,5  0,0  0,0  0,0  0,0  498,0  503,9  543,0  529,5 

Fløyen  11,9  11,9  328,0  0,0  742,1  746,1 

Fylkesmannen i Hordaland  6,7  8,4  8,3  12,4  17,9  10,8  304,2  383,6  357,0  324,1  494,9  337,0  606,0  764,2  754,8  726,6  1 119,7  675,3 

Grand Terminus  11,5  11,2  11,6  17,9  17,1  16,5  525,1  0,0  0,0  0,0  471,7  513,4  1 046,0  1 017,6  1 052,1  1 052,1  1 067,3  1 028,8 

Greenstat  0,8  0,6  1,1  20,1  17,7  0,0  45,1  40,0  69,4 

Haltenbanken

Helse Bergen HF  858,5  857,8  810,6  1 286,0  1 344,7  1 339,7  39 180,0  39 145,0  34 856,0  33 738,0  37 146,3  41 782,7  78 047,8  77 978,1  73 691,4  75 645,8  84 041,4  83 732,8 

Hordaland fylkeskommune  557,6  506,5  550,1  822,3  750,2  661,8  25 445,7  23 112,8  23 653,3  21 573,4  20 724,0  20 641,3  50 688,6  46 041,4  50 007,0  48 371,0  46 886,8  41 365,2 

Hotel Augustin  14,9  13,5  12,4  16,9  16,8  15,6  679,7  615,3  0,0  443,0  464,5  486,0  1 353,9  1 225,6  1 128,1  993,2  1 051,0  973,9 

Høgskolen på Vestlandet  59,3  112,2  122,6  121,6  2 550,9  2 944,0  3 386,5  0,0  5 393,0  6 600,9  7 661,9  7 602,4 

IHM  –    13,8  12,5  317,8  380,1  390,7  712,5  860,0  782,9 

Kavli  171,6  190,0  4 740,9  5 924,7  10 726,1  11 873,1 

NorEngros  10,2  319,4  720,0 

Norsk Energi  0,2  0,3  0,4  0,6  9,5  9,0  12,3  19,8  20,0  20,2  27,8  39,8 

Norsk klimastiftelse  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 

Oseana  8,6  8,3  238,7  258,6  540,0  518,2 

Osterøy kommune  112,2  3 500,0  7 014,0 

Sammen  314,5  254,3 295,2  0,0  0,0  0,0  776,5  18 500,0  15 896,1  18 447,2 

Sparebanken Vest  41,5  75,8  53,5  55,9  1 786,2  1 987,5  1 478,4  1 744,3  3 776,2  4 456,2  3 344,7  3 495,6 

Statsbygg  1 034,5  1 089,2  0,0  0,0  64 653,3  68 074,0 

Svein Boasson  3,1  96,0  192,4

Sweco  16,6  8,5  9,1  434,6  234,0  282,9  974,5  529,3  567,0 

Universitetet i Bergen  644,7  624,9  604,0  959,2  904,2  899,4  29 423,0  28 519,0  0,0  0,0  0,0  0,0  58 611,5  56 810,8  54 906,0  56 424,4  56 510,9  56 211,9 

Totalt alle partnere  3 360,0  3 350,8  4 019,5  6 692,9  8 829,2 9 108,0
 142 
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 203 

752,6 
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449,0 
 304 

641,3 
 365 

406,6 
 394 

410,5 
 551 

823,1 
 569 

333,1 

Prosentvis endring alle partnere −0,3 % 20,0 % 66,5 % 31,9 % 3,2 % 2,7 % −4,4 % −1,9 % 21,8 % 21,6 % −0,3 % 19,9 % 7,9 % 39,9 % 3,2 %

Totalt uten nye partnere 6 361,0 7 602,6 8 584,7 136 819,0 162 293,9 187 427,7 374 178,5 475 161,6 536 537,9

Prosentvis endring uten nye partnere 58,3 % 13,6 % −2,8 % −2,4 % 18,0 % 11,8 % 2,4 % 20,5 % −2,8 %
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I 2016 ble det gjennomført en elektronisk reisevaneundersøkelse for 
12 av virksomhetene i Klimapartnere Vestland. I vinter ble en ny 
undersøkelse gjennomført og 11 bedrifter deltok med 3 143 svar, noe 
som utgjør en svarprosent på 28,3 % (i 2017 var svarprosenten 27,9).

Fremstillingen viser hvordan reisemiddelfordelingen har endret seg. Det er en nedgang 
på over 10 % på andelen som velger fossilbil til og fra jobb. Samtidig har det vært om lag 
5 % økning i andel gående, 1 % økning på sykkel, 2 % på elsykkel og 2 % på utslippsfri bil. 
Andelen kollektivreisende og bilpassasjerer er omtrent uendret.
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