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Denne rapporten er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift med støtte fra medlemsorganisasjonene og Skift-sekretariatet. Prosjektet har vært 
ledet av bærekraftsrådgiver Jelena Schrader. Leder for bærekraft og klimarisiko i PwC Norge, Hanne Løvstad, har vært kvalitetssikrer.
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EU har med sin European Green Deal satt en tydelig kurs for omstillingen til et klimanøytralt 
Europa i 2050. Allerede ambisiøse klimamål er styrket, og EU har i 2021 økt sin målsetning 
om reduksjon av klimagassutslipp fra 40 til 55 prosent innen 2030. Unntakstilstanden  
forårsaket av Covid-19 har ført til store utfordringer, men ser ikke ut til å ha påvirket  
ambisjonsnivået. Når økonomien skal gjenreises, skal det i Europa gjøres på en måte som  
tar oss i en bærekraftig retning. Slik viser EU med tydelighet at de ønsker å gå i front for 
omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er gode nyheter for den nye regjeringen i Norge, 
som har satt seg lignende mål. De skal ikke oppnås i et vakuum, men som en del av en stor 
felles europeisk innsats.

EUs målsetninger, tiltak og virkemidler får stor betydning for næringslivet. Skift har sammen med våre nordiske 
samarbeidspartnere nylig bedt EUs statsledere om å tallfeste målsetningen knyttet til reduksjon av klimagassutslipp 
i årlige karbonbudsjett frem mot 2030, også for ikke-kvotepliktig sektor, for å gi næringslivet tydelige rammer for 
utslippskutt. 

God måling og rapportering av utslipp har aldri vært viktigere. Utslippsrapportering skaper et fundament for å nå 
ambisiøse klimamål, vil bli styrende for tilgang og prising av kapital, og vi mener at rapportering vil være en funda-
mental forutsetning for å oppnå økt konkurransekraft i næringslivet.

Markeder etterspør i økende grad varer og tjenester med nullutslipp, og positive innvirkninger på natur og mennesker. 
For å sikre norsk økonomi mot en stadig svakere eksportbalanse i en tid der oljenæringen slik vi kjenner den gradvis 
vil redusere sin betydning for norsk økonomi, må vi ta grep nå. Tiden er overmoden for å sammen stake ut en kurs for 
norsk næringsliv, som gjør oss til en ledende aktør på klimaløsninger som Norge, Europa og verden trenger for å nå 
sine klimamål. 

Skift - Næringslivets klimaledere samler engasjerte toppledere i norske virksomheter på tvers av sektorer med en 
felles ambisjon om å styrke næringslivets konkurransekraft ved å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. 
Dette mener vi er avgjørende for å skape gode arbeidsplasser og bidra til å sikre velferdsstatens fremtid.  

I år som i fjor legger vi her fram vårt klimaregnskap, for å være åpne rundt vårt egne utslipp. Vi er alle en del av 
problemet og vi kan alle gjøre mer, men vi vil berømme medlemmene våre for åpenheten og samarbeidsviljen rundt 
dette regnskapet. Samtidig synliggjør vi virksomhetenes mål og ambisjoner. Vi peker også på initiativer vi i Skift gjør 
for å bidra og hvilke tiltak norske myndigheter bør iverksette for at vi sammen får fart på det grønne skiftet.

Bjørn Kjærand Haugland
Adm. dir. i Skift

Leif Arne Jensen
Adm. dir. i PwC Norge
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VÅRE MEDLEMMER
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ANBEFALINGER  
FOR GRØNN  
KONKURRANSEKRAFT
Skift samler ambisiøse aktører på tvers av sektorer i norsk næringsliv. Vi har en tydelig 
tilstedeværelse i debatten om hvordan Norge og norsk næringsliv må omstille seg for å 
halvere klimagassutslippene de neste 10 årene på en slik måte at vi samtidig styrker både 
næringsliv og samfunnsliv.

Vi mener samarbeid mellom toppledere i ulike sektorer er avgjørende for å snu de systemiske utfordringene vi står 
overfor til muligheter for norsk næringsliv.
 
Vi tar til orde for en tydeligere klimapolitikk som tilrettelegger for store utslippsreduksjoner og nødvendige klima-
tilpasninger som samtidig utløser nye næringsmuligheter for Norge.
 
Skift har tre overordnede politiske fanesaker. 
• Det må koste mer å forurense
• Vi må stille strengere krav til grønne innkjøp
• Vi må telle utslipp som vi teller penger

1.0 Store klimaskift i handlingens tiår
I 2021 har vi ekspandert vårt arbeid gjennom prosjektet “Store Klimaskift i handlingens tiår”. I dette programmet 
har vi definert ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge 
og sikre at vi når klimamålene. Skiftnettverket har arbeidet frem posisjoner, anbefalinger og aktiviteter innenfor 
følgende områder: 

Klimatilpassning

Grønn
digitalisering

Kompetanse

Sirkulær- 
økonomi

Byutvikling

Transport

Mat og 
landbruk

Energi

Bygg og 
eiendom

Finans

Ti store klimaskift - ti ferdige skiftnotater
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Arbeidet er oppsummert i ti Skiftnotat innen temaene finans, energi, transport, sirkulær økonomi, grønn digitali-
sering, bygg og eiendom, mat og landbruk, klimatilpasning, byutvikling og kompetanse.

Disse Skiftnotatene demonstrerer at næringslivet både ønsker og evner å ta konkrete og avgjørende grep for å sikre 
norsk konkurransekraft.

Ved å sette agenda, møtes jevnlig og inspirere hverandre til handling, er medlemmene i Skift en utålmodig katalysator 
for det grønne skiftet. Notatene er derfor utformet som konkrete handlingsplaner der virksomhetene definerer felles 
mål, forpliktelser og samarbeidsprosjekter.

Spesielt viktig i kontekst av Skifts klimaregnskap er innsikten fra klimaskiftet innenfor finans. Dette skiftet har fokus 
på viktigheten av klimarapportering som en plattform for troverdig kommunikasjon for grønn næringsutvikling.

God klimarapportering er et avgjørende styringsverktøy for næringslivet, og gir grunnlag for økt kunnskap, troverdig 
kundekommunikasjon og tillit til bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester. God klimarapportering vil sikre 
kapitaltilgang og bli et viktig konkurransefortrinn for næringslivet fremover. 

Skift har  hevet standarden for klimarapportering fra og med regnskapsåret 2021, noe som er helt i tråd med finans-
skiftets anbefalinger om god klimarapportering. Den nye rapporteringsstandarden til Skift er: 

1. Rapportering av direkte og indirekte utslipp  (scope 1-3)
2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapporter på faktisk 

måloppnåelse
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med standardene i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 

(TCFD)

I tillegg skal alle Skiftmedlemmene sette seg mål om klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for 
måloppnåelse. 

Det utarbeides løpende posisjoner, anbefalinger og aktiviteter for Skiftnettverket fra arbeidet med store klimaskift 
innen alle områder. 

Det haster å nå klimamålene, og klimaregnskap er virksomhetenes beste verktøy for å redusere utslipp. Skift gikk 
derfor ut sammen med noen andre organisasjoner under Arendalsuka 2021 og tok til ordet for mer standardisering og 
strømlinjeforming av klimaregnskap i norske bedrifter vil gjøre det enklere å ta gode beslutninger som akselererer det 
grønne skiftet og reduserer klimagassutslipp på både kort og lang sikt.

Oppfordringene til myndighetene i oppropet er:

1. Snarlig utarbeide en tidsplan for obligatorisk klimaregnskap
2. Konkretisere hva som skal inkluderes, herunder rapportering på Scope 3
3. Beslutte hvilket rammeverk, standarder og metoder som skal anvendes

Oppropet ble overlevert klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.
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2.0 Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

For å styrke arbeidet med Skift Klimaregnskap har Skift utviklet en egen utslippsmonitor for grønn konkurransekraft. 

Vi trenger tydelige utslippsmål per sektor og Skifts utslippsmonitor for grønn konkurransekraft fremstiller årlige 
utslipp sektor for sektor, år for år, frem mot 2030. Utslippsbanene fremstiller hvor næringene er på vei med dagens 
politikk, mot hvor de må være for å nå klimamålene. Det er også etablert en verktøykasse av prioriterte tiltak og virke-
midler for grønn konkurransekraft per sektor, basert på Klimakur 2030, innspill fra 16 ekspertintervjuer, veikart og 
faglig litteratur. 

Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft peker på de fem viktigste satsningsområdene for Norge hvor vi både 
kan kutte utslipp og stimulere til næringsutvikling:

Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak og tempoet må økes.
Vi må tilrettelegge for en bred industriell satsing på hydrogen.
Vi må bidra til økt verdiskaping fra fornybar energi gjennom å tilrettelegge for en fokusert satsing på havvind og økt 
utvekslingskapasitet med Europa.
Vi må tilrettelegge for å skalere opp karbonfangst og lagring.
Vi må fremme sirkulære forretningsmodeller for å øke tempo på omstillingen til en sirkulær økonomi. 

Til sammen danner Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft et bilde av hvilke tiltak som må til for å oppfylle 
Norges klimamål når Europakommisjonen nå ønsker å øke målsettingen til 55 prosent utslippskutt innen 2030. 
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SKIFTS KLIMAREGNSKAP 
FOR 2020-21

Hensikten med klimaregnskapet er å vise hvordan Skift-medlemmene selv arbeider 
med grønn omstilling, både når det gjelder å redusere eget klimaavtrykk og å utvikle nye 
produkter, tjenester og løsninger. På denne måten kan vi måle hvordan medlemmene 
bidrar i overgangen til et lavutslippssamfunn og fremmer grønn forretningsutvikling og 
konkurransekraft.

Det er tredje gang Skift gjennomfører et klimaregnskap og i år har 40 medlemmer rapportert1. Medlemmene har 
rapportert inn sine klimamål, hvilke tiltak de har iverksatt i løpet av året, samt resultatet de har oppnådd i form av 
samlet klimagassutslipp. Med utgangspunkt i klimatall og -indikatorer fra de siste tre årene kan Skift måle egen 
fremgang og utvikling knyttet til totalt klimaavtrykk, samt medlemmenes bidrag til grønn forretningsutvikling og 
vekst.

I år kan et flertall av medlemmene peke på utslippsreduksjoner som et resultat av konkrete tiltak, men også i stor 
grad knyttet til Covid-19 og restriksjonene (pålagt hjemmekontor, redusert reisevirksomhet osv). Samtidig har noen 
medlemmer økt utslippene på grunn av utvidet scope 3-rapportering. Med et økende fokus på omfattende scope 
3-rapportering, forventer vi at antallet medlemmer som utvider sin klimarapportering vil øke i fremtiden.

Skift består av alt fra noen av Norges største selskaper til bransjeforeninger og mellomstore bedrifter, innenfor ulike 
sektorer. Det er derfor relativt store forskjeller på omfanget av medlemmenes rapportering, og utslippstall og  
indikatorer på tvers av næringer er ikke nødvendigvis sammenlignbare. Et viktig formål med klimaregnskapet er å 
gjøre medlemmene bevisst på egen rapportering inkludert mål, strategier og tiltak, og å lære av hverandre.

1 Det er totalt 46 medlemmer i Skift. Noen bedrifter ble medlem i andre halvdel av 2021 og rapporterer først klimaregnskapet i 2022.
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Metode
Klimaregnskapet er utarbeidet for Skift av PwC Norge i dialog med medlemmene og basert på tilsendt og offentlig 
tilgjengelig informasjon Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas 
Protocol (GHG-protokollen). I årets rapportering har nesten alle Skift-medlemmer med klimaregnskap inkludert 
sine direkte klimagassutslipp (omfattet av scope 1 i GHG-protokollen), indirekte utslipp fra energiforbruk (scope 
2) og andre indirekte utslipp (scope 3). I tråd med GHG-protokollen har vi også tydeliggjort om scope 2-utslippene 
er beregnet i henhold til lokasjons- eller markedsbasert metode. I tillegg er det notert hvilken av de 15 kategoriene2 
innenfor scope 3 de ulike selskapene har inkludert i rapporteringen og om klimaregnskapet er verifisert gjennom 
en uavhengig tredjepart. Det er fremdeles noen medlemmer som ikke har klimaregnskap på plass, men fra neste år 
forventes det at alle rapporterer sine utslipp, inkludert scope 3. 

Fotavtrykk, grønn forretningsutvikling og håndavtrykk
Ved å beregne medlemmenes klimagassutslipp får Skift oversikt over sitt samlede klimafotavtrykk. Det vil si utslip-
pene fra medlemmenes egen virksomhet, aktiviteter, drift og produksjon. 

Utover dette brukes klimaregnskapene til å måle medlemmenes bidrag til grønn forretningsutvikling. Rapporteringen 
bruker tre indikatorer som utgangspunkt for å måle dette: 
• Carbon Productivity (CAPRO), som viser endring i forholdet mellom verdiskaping (kr)3 og drivhusgassutslipp 

(tonn CO2-ekvivalenter)
• Tonn CO2-ekvivalenter per million kroner omsatt
• Tonn CO2-ekvivalenter per ansatt 

På sikt vil man se om utslippene går ned samtidig som medlemsbedriftene vokser (mer produksjon, aktivitet, 
flere ansatte osv), med andre ord om vekst i karbonutslipp frakobles fra den økonomiske veksten. CAPRO er en 
god indikator for å måle dette, og ønsket er at indikatoren stiger over tid slik at det skapes mer verdi per utslipp 
CO2-ekvivalenter. 

Skift ønsker også å sette fokus på et annet element ved næringslivets klimaavtrykk, nemlig det vi kan kalle “hånd-
avtrykk”. Håndavtrykk refererer til en organisasjons positive klimabidrag ved å levere produkter og tjenester som 
reduserer klimaavtrykket til kundene eller forbrukerne av disse produktene og tjenestene4. Formålet er å illustrere at 
klimaavtrykk og grønn forretningsutvikling handler om mer enn å bare redusere egne klimagassutslipp. Selve indi-
katorene er individuelle for de relevante selskapene, og ikke basert på en standardisert metodisk tilnærming eller 
utregning.

2 World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. (2013). Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions. For mer informasjon se:
 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf
3 Verdiskapning beregnes ved hjelp av EBITDA og lønns- og personalkostnader. Kilde: Stoknes, P. E. (2019). Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen. For mer informasjon se: 
https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen    
4 Definisjonen av karbonavtrykk er hentet fra VTT Technical Research Centre of Finland og LUT University sin rapport “Carbon Handprint Guide” fra 2018. For mer informasjon se: https://www.vtt.
fi/sites/handprint/PublishingImages/Carbon_Handprint_Guide.pdf
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Agder Energi

Klimamål
Agder Energis oppdrag er å levere ren energi til samfunnet, både i dag og for fremtiden. All 
energi selskapet produserer er 100 % fornybar. Som leverandør av fornybar energi er lavt 
klimagassutslipp et viktig konkurransefortrinn for konsernet. Derfor arbeider konsernet 
aktivt for å minimere eget klimagassutslipp.

Agder Energi har klimamål som er godkjente av Science Based Targets-initiativet. 
• Agder Energi skal redusere egne utslipp scope 1 og 2 med 50 % innen 2030 med 2019 

som basisår.
• For leverandører i scope 3 kategori 1 kjøpte varer og tjenester, kreves det at de har egne 

SBT innen 2025.
• Målene ble godkjent av SBTi februar 2021.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Produksjonen av fornybar energi i konsernets vann-

kraftanlegg, inkludert UAB Baltic Hydroenergy og 
Latgales Energetika, var 8.293 GWh i 2020.

• De indirekte utslippene som følge av strømforbruk, 
scope 2, blir redusert til null etter markedsbasert 
metode ettersom det kjøpes opprinnelsesgarantier 
for hele forbruket i Norge og Sverige.

• Markedsselskapet Entelios skal bidra til at indus-
triselskap, bedrifter og offentlige virksomheter kan 
bli ledende på klimavennlige løsninger gjennom 
å tilby fornybar energi, teknologiske løsninger og 
spisskompetanse.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

2.942 1.192 67 1.683 8.052 -63%

1  Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 289 t CO2e.
2 Inkluderer: kategori 1, 4, 5 og 6
3 Nedgang i scope 1 skyldes høyere andel fornybar  i spisslast i fjernvarme produksjonen og lavere utslipp av SF6 gass. Nedgang i  scope 3 skyldes mindre bruk av betong til bygging og vedlikehold av 
dammer og redusert antall forretningsreiser, hovedsakelig grunnet reiserestriksjoner.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 3,34 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,31 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i utbygging og vedlikehold av vannkraft 
og strømnett

1.404 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 1,159 0,323 0,910
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Arntzen de Besche

Klimamål
Arntzen de Besche har et overordnet mål om at selskapet skal belaste minst mulig. 
Selskapet har derfor konkrete mål om å redusere energiforbruket og utslipp knyttet til 
transport og tjenestereiser, som er de største utslippskildene fra driften av virksomheten. 
Arntzen de Besches viktigste klimabidrag er likevel som rådgiver og pådriver for sine kunder. 
Selskapet ønsker å bidra med juridisk fagekspertise og rådgivning i det grønne skiftet. 
Ambisjonen er å være et av Norges ledende advokatfirmaer innenfor fornybar energi, 
innkjøp og anskaffelser og eiendom, hvor miljøperspektivet står stadig mer sentralt. 

Konsernet har satt som mål for 2021 at: 
• Kildesortert avfall skal reduseres med 2 % per årsverk. 80 % av avfallet skal være 

kildesortert.
• Energiforbruket skal reduseres med 1 % per kvadratmeter.
• Antall kjørte kilometer skal reduseres med 3 % innen 2021. Reduksjon av CO2-utslipp fra 

flyreiser skal reduseres med 3 %.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Arntzen de Besches mest sentrale leverandører er 

miljøsertifiserte. I 2020 gjaldt dette 23 leverandører 
som dekker kantine, renhold, rekvisita, trykksaker, 
multifunksjonsmaskiner, makulering, reisebyrå og 
IT-leverandører.

• Virksomheten har også i 2020 hatt fokus på økt digi-
talisering og har implementert nye digitale produk-
sjonsverktøy og nye digitale kommunikasjonsflater.

• I 2020 hadde selskapet en sorteringsgrad på  
81 %, en økning på 2 % sammenlignet med 2019  
(79 %). Selskapet jobber aktivt med å redusere avfall, 
blant annet ved å oppfordre leverandører å embal-
lere mindre og ved å øke gjenbruk av materialer og 
minimere engangsartikler.   

• Ved levering av varer og dokumenter innenfor 
Oslo sentrum skal det som hovedregel benyttes 
sykkelbud. Utover dette etterspør selskapet bruk av 
miljøvennlige biler.

• Ved interne arrangementer vil selskapet i størst mulig 
grad sette opp felles transport. Ved bruk av egen bil 
i forbindelse med tjenesteoppdrag oppfordres det til 
samkjøring. De ansatte skal i hovedsak også benytte 
offentlig transport til og fra flyplasser. 

• Klima og miljø berører selskapets arbeid og rådgiv-
ning innenfor de fleste tjenesteområdene. Firmaet 
har vært med i utviklingen av to skiftnotater 
innenfor mat og landbruk, og bygg og eiendom. 
Fornybargruppen bistår eksempelvis flere av de 
viktigste og største vindkraftprosjektene i Norge, 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

138,46 0,43 115,96 22,06 211,71 -35%

1  Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategorier: 5 (restavfall) og 6 (flyreiser)
3 Reduksjonen er et resultat av mindre restavfall og færre flyreiser.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,81 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,30 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 2,716 1,776 1,315

blant annet Fosen, og er involvert i prosjekter relatert 
til elektrifisering av den norske kontinentalsokkelen.

• For Entreprisegruppen er grønne bygg og anlegg et 
stadig viktigere tema. De jobber aktivt med Grønn 
Byggallianse om å utarbeide en veileder for å oppnå 
bedre implementering, oppfølging og gjennom-
føring av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR 
i entrepriseprosjekter.Eiendomsgruppen arbeider 
med grønne konverteringsprosjekter og grønne 
hensyn i leie- og byggekontrakter. Innenfor offent-
lige anskaffelser leder selskapet et Skift-initiativ for 
grønne innkjøp.

• For Bank- og finanseringsgruppen er grønn finanse-
ring, i form av blant annet grønne obligasjonslån, en 
stadig større del av oppdragene. 

• Arntzen de Besche rådgir en rekke klienter direkte på 
miljørettslige spørsmål, og M&A-gruppen arbeider i 
økende grad med miljø som en del av due diligence 
prosedyrer, transaksjoner, børsnoteringer og andre 
selskapsrettslige disposisjoner.
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Asplan Viak 

Klimamål
Asplan Viak sin visjon er å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Å arbeide med 
samfunnsansvar og klimareduserende tiltak er derfor en naturlig del av virksomheten. 
Asplan Viak ønsker å tilby bærekraftige løsninger i alle sine oppdrag med relevant spiss-
kompetanse. Selskapets mål er å være den foretrukne rådgiver innen bærekraftsrelaterte 
tjenester i Norge. Asplan Viak skal være en foregangsbedrift i å ta i bruk klima- og miljø-
effektive løsninger i egen drift. Kontorenes energiløsninger, størrelse og lokalisering er 
viktige faktorer for å redusere selskapets klimafotavtrykk, direkte og indirekte.

I sin nye strategi har Asplan Viak doblet andelen av omsetning som settes av til bære-
kraftsarbeid fra 2020-nivå. Selskapet har satt av 4 % av sin omsetning til bærekraftig inno-
vasjon og utvikling, hvorav 0,5 % er tiltak for å redusere eget avtrykk. 

Asplan Viak har i tillegg satt seg mål om å jobbe mot klimanøytralitet innen 2025. 
Virksomheten skal være klimanøytral og gjennom miljøstyring redusere klimafotavtrykket 
per årsverk i strategiperioden.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Asplan Viaks viktigste innsats for å oppnå en bære-

kraftig samfunnsutvikling er gjennom oppdragene 
selskapet leverer til kundene sine. Asplan Viak 
utvikler stadig nye verktøy for å forbedre sine 
miljøtjenester. I 2020 har selskapet videreutviklet 
verktøyet for klimaregnskap for virksomheter, 
Klimakost, og lansert et nytt verktøy for klimagass-
bergeninger for uteområder, LandskapLCA. Asplan 
Viak utviklet også appen AV Ombruk med tilhørende 
ombruksdatabase, et innovativt system for ombruks-
kartlegging og prosjektering med brukte byggevarer. 

• I 2020 har selskapet også blant annet:
 - hatt ansvar for planlegging av det mest energi-

effektive solcelleanlegget i Norge noensinne, 

på taket av Powerhouse Telemark. 
 - bidratt med bl.a. ombruksrådgivning, land-

skapsarkitektur og blågrønne tak, for Kristian 
Augusts Gate 13, Oslos første fullskala 
ombruksbygg, som ble tildelt Oslo kommunes 
Miljøpris og DOGAS hederspris i 2021. 

 - deltatt med ekspertise innen grunnvarme i det 
banebrytende prosjektet GeoTermos, som gikk 
helt til topps i miljøkonkurransen «Årets lokale 
klimatiltak 2020» på Zerokonferansen 2020.

• Asplan Viak har mål om å lede og delta i 
FoU-prosjekter som former samfunnet i en bære-
kraftig retning, og har i 2020 blant annet ledet 
prosjektet INTO-ZERO og deltatt i ZEN.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

6.284 99 550 5.687 8.252 -24%

1  Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Scope 3-rapportering omfatter alt i forsyningskjeden, inkludert innkjøp av underleverandører. Nedstrøms aktiviteter er ikke inkludert.
3 Beregningsmetodikk ble oppdatert i 2020, som fører til høyere rapporterte utslipp enn tidligere. Faktisk reduksjon er beregnet til 36 %. Reduksjon fra 2019 skyldes i hovedsak en betydelig reduksjon 
i reisevirksomheten.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 5,30 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 4,09 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i bærekraftig innovasjon og utvikling 4 % Andel av omsetning

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,182 0,130 Tall ikke  
tilgjengelig 

• Asplan Viak ledet utredningsarbeidet av Skiftnotatet 
om Byutvikling på naturens premisser.

• Selskapet jobber systematisk med forbedringer i 
egen drift. Asplan Viak har omfattende miljøkriterier 
i sin innkjøpspolicy, har plan for avfallssortering, 
har opprettet internt bruktmarked og prioriterer 
BREEAM-sertifiserte bygg som sine kontorlokaler. 
Det er utnevnt miljøansvarlige ved hvert kontor som 
har ansvar for å følge opp miljøarbeidet på kontoret. 
Alle kontor utarbeider eget miljøprogram med egne 
mål og målbare tiltak.

• Asplan Viak sitt ledelsessystem for miljø har vært 
sertifisert etter NS-ISO 14001 siden 2010. Det viser 
at selskapet følger beste praksis for proaktiv styring 
av sin innvirkning på ytre miljø. Sertifiseringen er 
utført av en uavhengig tredjepart og forplikter til å 
aktivt redusere bedriftens miljøbelastninger.
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Bergen Næringsråd

Klimamål
Bergen Næringsråd (BN) er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i 
Bergensregionen med over 3.000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 
100.000 arbeidstakere. Selv om BN er en liten organisasjon med sine 17 ansatte, er orga-
nisasjonen like opptatt av klima og ønsker å bidra til det grønne skiftet med lokale tiltak. BN 
har ikke egne mål om klimanøytralitet ennå, men næringsrådet jobber for at alle medlems-
bedriftene skal bli klimanøytrale innen 2030. BN er også i gang med å beregne og rappor-
tere på sine scope 3-utslipp i 2021.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Kjøp av fornybar strøm har redusert bedriftens 

klimafotavtrykk med 10,4 t CO2.
• Gjennom samarbeidet i Skift-nettverket har organi-

sasjonen blant annet signert følgende forpliktelser: 
Grønnvaskingsplakaten, 10 prinsipper for grønt 
innkjøpsvett, Næringslivsoppropet for økt CO2-avgift 
og 10 prinsipper for sirkulært næringsliv.

• BN har ingen parkeringsplasser, og har lagt til rette 
for at de ansatte kan gå, sykle eller velge kollektivt til 
arbeid. Alle ansatte har tilgang til Bildeleringen – BN 
betaler medlemskapet her.

• Når det gjelder avfall, kildesorterer BN og har 
tilrettelagt for at alle leietakere kan gjøre det samme. 
Blant annet benyttes det ikke engangsartikler i 
kantine eller på kontor. I tillegg har BN månedlig 
dialog med kantine for å iverksette tiltak som mini-
merer matsvinn.

• BN har opprettet en egen ekspertgruppe for sirkulær 
økonomi som bl.a. arrangerer «Sirkulærskolen», 
fremmer gjenbruk av materialer og å få fjernet moms 
på reparasjoner

• BN leder prosjektet #Plastsmart som skal jobbe for at 
plast ikke kommer på avveie, unngå unødvendig bruk 
av plast og legge til rette for sirkulære modeller. BN 
har selv iverksatt tiltak for å nå målene, samt rullet ut 
konseptet til en rekke større virksomheter.

• BN sin Årskonferanse og Fornybarkonferanse har 
alltid klima og bærekraft som rød tråd i programmet. 
I tillegg er BN er del av gruppen som deler ut bære-
kraftsprisen og klima- og miljøprisen SPIR. 

• BN velger bevisst lokale leverandører for servering.
• BN har startet arbeidet med en personalhåndbok for 

grønne innkjøp. 
• BN har endret til bærekraftig kaffe i kontorlandskap 

og møter på kontoret.
• BN har laget standerskriv, nei takk til produkt-

kataloger tilsendt pr. post for å kutte papir. 
• BN arbeider med en kartlegging blant sine leveran-

dører om bærekraft.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 3 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 2019

13,95 0 13,95 Tall ikke
tilgjengelig

Tall ikke
tilgjengelig

Tall ikke
tilgjengelig

1  Markedsbasert

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,82 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,62 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,621 Tall ikke
tilgjengelig

Tall ikke
tilgjengelig



23

Coca-Cola  
European Partners

Klimamål
Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserte i desember 2020 forsterkede klimaambisjoner 
gjennom handlingsplanen «Action on Climate» og vil redusere klimagassutslipp fra alle utslipps-
kategorier i hele verdikjeden med 30 % innen 2030, sammenlignet med 2019. Målet for virk-
somheten er netto nullutslipp innen 2040, i tråd med 1,5-gradersmålet og Paris-avtalen. Den 
nye planen innebærer at CCEP vil redusere klimagassutslipp i alle fem områdene av verdi-
kjeden: Ingredienser, emballasje, produksjon, transport og kjøling. CCEP vil fokusere spesielt på 
å redusere utslipp i scope 3 (indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester), som 
utgjør de største mulighetene og utfordringene med tanke på utslippsreduksjoner. 

Over 90 % av CCEPs klimagassutslipp er utslipp knyttet 
til scope 3, så for å nå målet om nullutslipp, må selskapets 
leverandører være med på å ta følgende grep: 
• Sette vitenskapelige mål knyttet til klimagassreduk-

sjoner innen 2023 
• Bruke 100 % fornybar elektrisitet i hele sin virk-

somhet innen 2023
• Dele sine data knyttet til karbonfotavtrykket sitt

Utover dette gjelder følgende klimamål som relaterer 
seg til sirkulær økonomi, resirkulering og gjenbrukbare 
produkter: 
• 100 % av emballasjen til Coca-Cola skal være 

resirkulerbar eller gjenbrukbar over hele porteføljen.
• I samarbeid med lokale og nasjonale samarbeids-

partnere vil selskapet ha som mål å samle inn 100 % 
av emballasjen innen 2025.

• Coca-Cola skal benytte 50 % resirkulerbart materiale 
ved produksjon av flasker og bokser innen 2023. Her 
gikk CCEP Norge lengre, med overgangen til 100 % 
rPET i 2021.

• Målet er å ha all plastemballasje i et lukket kretsløp, 
100 % resirkulerbar, 100 % innsamlet og produsert 
fra 100 % resirkulert eller fornybart materiale.

• Coca-Cola skal være en pionér innen utvikling av 
bærekraftig emballasje. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• Siden 2010 har CCEP gradvis lagt om emballasjen 

til bioplast og senere resirkulert materiale (rPET). 
Som ledd i overgangen har selskapet utfaset all farget 
emballasje som ikke kan resirkuleres. I 2020 lanserte 
selskapet den første produktporteføljen med 100 % 
rPET for vannmerket Telemark by Bonaqua. Samlet 
sett betyr denne satsningen på resirkulert plast en 
årlig besparelse på 1.700 tonn ny plast. 

• I 2020 gikk CCEP ut med at de våren 2021 vil gå ytter-
ligere videre over til 100 % rPET i den norske flaske-
porteføljen. Dette vil redusere det totale klimaavtrykket 
og et viktig bidrag på veien mot en sirkulær verdikjede 
for drikkevareemballasje i Norge. Overgangen til 100 
% resirkulert plast representerer et løft som kan bidra til 
målet om en norsk sirkulær økonomi for plast; et lukket 
kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

59.942 875 132 59.049 54.254 +10%

1  Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 18 t CO2e.
2 Inkluderer kategorier: 1-13. Scope 3 innbefatter alle utslipp gjennom produkt- og produksjonssyklus, inkludert tredjeparts utslipp som er relatert til ingredienser og emballasje tilhørende 
verdikjeden.
3 Det har vært en økning i utslipp knyttet til produksjon og emballasje som følge av et høyere produksjonsnivå

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 107,04 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 21,17 Tonn CO2e/MNOK

Investering i omlegging til HFC-frie kjølere i markedet 25 MNOK

Investering i omlegging og utskifting av kjøleanlegg 0,5 MNOK

Investering i overgangen til 100 % rPET på Telemark 
by Bonaqua

0,37 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,012 0,014 0,015

samles inn og gjenvinnes. CCEP investerer tungt i 
teknologi og innovasjon som skal utforske og støtte 
skaleringen av teknologier knyttet til depolymerisasjon 
som kan fremskynde nye løsninger. 

• Endring av emballasjemiks, herunder overgangen til 
resirkulert PET (rPET) på en større del av porteføljen 
var medvirkende til at utslippene per produserte 
enhet gikk ned i 2020. 

• Sammen med Infinitum, Bryggeri- og drikkevare-
foreningen og ZERO jobber Coca-Cola for å erstatte 
dagens grunnavgift for drikkevareemballasje med en 
materialavgift. Målet er at avgiftsincentiver raskere 
vil styrke overgangen til en sirkulær økonomi for 
drikkevareemballasje.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom DNV.
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Deloitte

Klimamål
Deloitte globalt har mål om å være «net zero» innen 2030 og målet er verifisert av Science 
Based Targets-initiativet. Deloitte Norge er omfattet av dette globale målet. Selskapet har 
siden FY19 kjøpt klimakvoter som kompensasjon for sine utslipp. For FY19 dekker kvotene 
utslipp fra scope 1-2 og flyreiser i scope 3, mens det i FY20 dekket scope 1-2 og all reise-
virksomhet i scope 3. Fra FY21 dekker kvotekjøpet i tillegg (estimatene) for utslipp fra 
leverandørkjeden1. 

I tillegg til målet om å bli «net zero», har selskapet satt 
følgende kvantitative mål frem mot 2030: 
• Redusere utslipp fra forretningsreiser med 50 %, 

målt per ansatt og sammenlignet med nivået i 2019.
• 100 % fornybar energi i strømforsyningen til sine 

kontorer.
• 100 % av Deloittes bilpark er hybrid- og/eller elbiler.

Deloitte Norge har allerede oppnådd målet knyttet til 

bilparken, og jobber aktivt med målsetningene knyttet til 
forretningsreiser og fornybar energi. 

I tillegg til dette setter Deloittes globale klimastrategi 
også mål om å:
• Sørge for at to tredjedeler av sine viktigste leveran-

dører har klimamål i tråd med SBT innen 2025. 
• Investere i meningsfylte markedsløsninger som 

kompensasjon for utslipp Deloitte ikke kan redusere.  

Klimatiltak og resultater i 2020
• Deloitte, i samarbeid med nettverksorganisa-

sjonen Sustainability Hub (S-HUB), driver et CFO 
Sustainability Network for norske CFO-er som 
ønsker å fremme en mer bærekraftig forretningsvirk-
somhet. Nettverket har mer enn 50 medlemmer. 

• I samarbeid med Skift lanserte Deloitte det norske 
bidraget til det globale initiativet Goal 13 Impact 
Platform, hvor virksomheter bidrar med sine initi-
ativer, erfaringer og kunnskap knyttet til FNs bære-
kraftsmål 13: Stoppe klimaendringene.

• I samarbeid med Skift, WWF, Sintef og Econa har 
Deloitte utarbeidet underskriftskampanjene «10 
prinsipper for et mer sirkulært næringsliv» og «10 
prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen». 

• Deloitte bistår UN Global Compact med å fasilitere 

arbeidet med en løsningsplattform for regenerativt 
landbruk, matproduksjon og sjømat, hvor over 40 
deltakere fra hele verdikjeden for mat og sjømat i 
Norge deltar.

• Deloitte jobber for at alle sine ansatte skal ta gode 
klimavalg, og har utviklet ulike læringsverktøy om 
klima og klimatiltak, bl.a. en obligatorisk e-læring for 
alle ansatte.

• Reise er Deloittes største kilde til egne utslipp. 
Reisevirksomheten er betydelig redusert som følge 
av Covid-19-pandemien, og selskapet jobber nå med 
å etablere en ny reisepolicy med tydelige mål om 
redusert utslipp fra reisevirksomheten og insentiver 
til mer bærekraftige reiser. 

• Deloitte samarbeider med gårdeier og 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e)2 Scope 1 Scope 23 Scope 34 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 2019

330 0 227 104 1.463 -77%

1 GHG kategori 1: Purchased Goods and Services
2 Deloitte Norge rapporterer på sine klimagassutslipp i tråd med selskapets regnskapsår som går fra juni-mai. Det vil si at de rapporterte tallene for 2020 er for perioden juni 2020-mai 2021 (og 
tilsvarende for øvirge år).
3 Markedsbasert. Ved kjøp av fornybargarantier (Guarantees of Origin - GP) er markedsbasert strøm 0 t CO2e, mens fjernvarme og fjernkjøling er 227 t CO2e. Lokasjonsbasert elektrisitet er 21 t CO2e.  
4 Inkluderer kategori: 6. Deloitte NSE estimerer i tillegg utslipp fra Purchased Goods and Services (kategori 1), men disse tallene er usikre, og er ikke inkludert i de offisielle tallene. Deloitte jobber 
med å utbedre metoden.  
5 Tredjepartverifiseringen er gjennomført av BDO for Deloittes samlede klimaregnskap på europeisk nivå, som også omfatter utslippene rapportert fra Deloitte Norge. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,23 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,13 Tonn CO2e/MNOK

Pro bono-timer til ulike samfunnsnyttige prosjekter 
gjennom Deloitte Impact Foundation

3.000 Antall timer

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 5,914 1,000 0,604

kantineleverandør om tiltak for mer effektiv energi-
bruk, avfallshåndtering, bærekraftige matalterna-
tiver i kantinen og redusert matsvinn. I tillegg jobbes 
det med at energiforsyningen til alle kontorer er 100 
% (garantert) fornybar energi.

• Deloitte-kontorene i Oslo og Bergen er sertifiserte 
som Miljøfyrtårn. 

• Deloitte bidrar til grønn omstilling gjennom 
bærekraft- og klimarelaterte tjenester selskapet 
bistår sine kunder med, eksempelvis relatert til 
ESG-rapportering, klimarisiko, sirkulær økonomi, 
bærekraftig finans, bærekraftstrategi- og styring, og 
bærekraftige leverandørkjeder.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart5.
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DNV

Klimamål
DNV er aktiv innen mange sektorer, fra maritim, olje og gass, energi til ernæring og helse-
tjenester, med det formål å sikre liv, verdier og miljøet. Selskapet bidrar til et mer bærekraftig 
samfunn på to måter: ved å redusere klimaavtrykket i egen drift og ved å hjelpe sine kunder til 
å jobbe mer effektivt og bærekraftig i deres virksomheter. DNV investerer også i forsknings-
prosjekter knyttet til dagens bærekraftsutfordringer. Selskapet har et særlig fokus på å bidra 
til bærekraftsmål 7 ren energi for alle, mål 13 om å stoppe klimaendringene og mål 14 liv under 
vann. 

DNV har følgende klimamål:
• Bruke 100 % fornybar strøm på alle sine kontorer og 

laboratorier verden rundt innen 2025
• Redusere utslippene sine i tråd med 1,5°C-graders 

målet i Parisavtalen
• Være klimapositive (climate net positive) og kompen-

sere for mer enn sitt CO2 avtrykk innen 2025

• Redusere bruken av plast med sikte på å nå null plast 
på sine kontorer

• Oppfordre ansatte til å reise mindre, og bruke digital 
teknologi for å samhandle med eksterne og interne 
interessenter

• Engasjere og involvere sine ansatte på miljøtemaer

Klimatiltak og resultater i 2020
• I 2020 utviklet DNV en ny strategi der sin bære-

kraftsstrategi og målsetninger har en sentral plass. 
Sammen med sine kunder og partnere, ønsker DNV å 
bidra til å skape en positiv innvirkning på bærekrafts-
målene, avkarbonisering og arbeidet med å nå 1,5°C-
målet i Paris-avtalen. DNV har skjerpet klimamålene 
for selskapet og utforsker hvordan de kan bidra enda 
mer gjennom sine tjenester og leveranser til sine 
kunder.

• DNV er karbonnøytral når det gjelder egen 
virksomhet ved kontorbygg, laboratorier og 
reiseaktivitet. 100 % av utslippene for 2020 ble 
klimakompensert gjennom South Pole.

• DNV bidrar mest til klimatiltak gjennom forskning og 

tjenester til kunder. I 2020, jobbet DNV sine eksperter 
blant annet sammen med Washington Maritime Blue 
og flere maritime selskaper for å designe en batteri-
drevet hydrofoil som skal bidra til å flytte jobbpend-
ling fra veien til vannet. Fergen vil spare 1.500 ton CO2 
hvert år sammenlignet med vanlige ferger. I tillegg 
kan den bidra til å redusere biltrafikk. I Norge jobber 
DNV med et karbonfangstprosjekt sammen med 
sementfabrikken Norcem. I 2020 bistod DNV sine 
konsulenter med å godkjenne karbonfangst-teknolo-
gien som brukes ved Norcems sementanlegg i Brevik. 
Det såkalte ’Longship’ prosjektet skal fange og lagre 
400.000 tonn CO2-utslipp hvert år fra anlegget og 
lagre flytende CO2 under havbunnen. 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

23.383 1.537 8.932 12.913 78.635 -70%

1 Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategori: 6 (forretningsreiser)
3 Reduksjon: De fleste av kontorene hadde et kraftig fall i energibruk pga at ansatte jobbet primært hjemmefra i 2020. GHG-utslipp fra flyreiser falt med 74 % fra 2019.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 2,01 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 1,12 Tonn CO2e/MNOK

Kompensasjon ved å investere i klimabeskyttelsespro-
sjekter:
• Isangi REDD+ Project, 301701: Forest Conservation,
• Madre de Dios BAM, 301448: Forest Conservation, 

Peru, VCS + CCBS standard

23.400 Tonn CO2e

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,666 0,194 0,201

• På fornybarsiden har DNV lansert Instatrust, et 
verktøy for innkjøp av fornybar strøm som hjelper 
bedrifter med å finne grønne strømavtaler som 
passer til deres forbruk og bidrar til å nå deres 
klimamål. Se flere eksempler på prosjekter i DNV 
årsrapport 2020.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom KPMG.
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Econa

Klimamål
Econa sin viktigste oppgave er å vise medlemmene hvordan bærekraft henger sammen med 
business. Ved å gi medlemmene sine konkrete verktøy og kunnskap til hvordan de kan gjøre 
bedriftene sine grønnere, bidrar Econa til at alle sine 26.000 medlemmer blir endringsagenter. 
Organisasjonen skal videreutvikle interne retningslinjer for å fortsette den store nedgangen i 
klimagassutslipp Econa har hatt det siste året. 

Organisasjonens prioriterte områder blir å:
• Senke utslipp på større sentrale arrangementer
• Videreutvikle digitale løsninger
• Informere og lære opp medlemmene sine på ulike bærekraftsområder 

Klimatiltak og resultater i 2020
Econa har satt bærekraft på agendaen for sine ansatte 
og medlemmer. Organisasjonens tre satsningsområder; 
livslang læring, mangfold og grønn omstilling har alle en 
klar kobling til FNs Bærekraftsmål. Samtidig er Econa 
med i samfunnsdebatten, ved at organisasjonen tar 
en aktiv rolle for å fremsnakke økonomenes bidrag til 
bærekraftsmålene og den grønne omstillingen. Econa 
har vært med på en rekke eksterne arrangementer og hatt 
godt samarbeid med andre bærekraftsvenner. Samtidig 
har organisasjonen vært aktiv politisk, levert høringssvar, 
debattinnlegg og innspill til myndighetenes arbeid. Av 
konkrete tiltak, så har antall flyreiser gått kraftig ned. 
Pandemien har vist oss at det er gode muligheter for 
at både møter, konferanser og kurs kan gjennomføres 
digitalt. Arbeidet med å videreutvikle digitale løsninger 
vil fortsette fremover.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

55 0 3,1 51,8 198,9 -72%

1 Markedsbasert
2 Inkluderer kategorier: 6 og 7
3 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 med hjemmekontor og andre restriksjoner

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 1,72 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,72 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,705 0,151 Tall ikke  
tilgjengelig
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Eksportkreditt*

Klimamål
Eksportkreditt Norge fremmer norsk eksport ved å tilby rådgivning og konkurransedyktige, 
langsiktige lån til kundene av norsk eksportbedrifter. Med ca. 50 ansatte og et begrenset 
fotavtrykk fra egen virksomhet fokuserer Eksportkreditt Norge på å gjøre en forskjell for 
klima, mennesker og miljø i transaksjonene de finansierer.

2. september 2020 ble det besluttet at Eksportkreditt Norge skulle fusjonere med 
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fra 1. juli 2021. Det har derfor ikke vært utar-
beidet konkrete kvantitative eller kvalitative mål for 2021. Når den nye enheten er etablert 
vil det være naturlig å se på tiltak for å redusere virksomhetens største kilde til direkte 
utslipp som er knyttet til flyreiser.

Klimatiltak og resultater i 2020
I samarbeid med bransjeorganisasjoner, myndigheter 
og klynger belyste Eksportkreditt Norge i 2020 flere av 
eksportindustriens utfordringer og muligheter knyttet til 
klimaomstilling med analyser og rapporter.

• I januar 2020 presenterte Eksportkreditt Norge 
og NORWEP en rapport som kartla vannkraft-
markedene og -mulighetene i totalt 23 land. 
Rapporten, ble utarbeidet av Capgemini Invent, og 
oppdatert i september 2020 til å omfatte 29 land.

• «Developments in the green finance landscape 
- Trends among Export Credit Agencies and 
other financial institutions» ble utarbeidet av EY 
på oppdrag fra Eksportkreditt Norge og kartla 

utviklingen av grønne lån i finansmarkedet med 
særlig vekt på eksportkreditt institusjoner og 
nordiske finansinstitusjoner. Den ble presentert på et 
større webinar om grønn finansiering i juni. 

• På oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster 
i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norsk 
Industri, Norges Rederiforbund og Stavanger 
kommune utarbeidet av Menon Economics en 
rapport om virkemidlene for å realisere flytende 
havvind på norsk sokkel. Rapporten viser at dersom 
Norge også satser kan vi få en stor ny, stor eksport-
næring med en omsetning på 85 milliarder kroner 
årlig innen 30 år. 

* Eksportkreditt Norge ble slått sammen med GIEK og ble Eksfin - Eksportfinansiering Norge fra 1. juli 2021
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 20193
Endring i utslipp 

fra 20194

15,9 0 4,84 11,04 97,18 -84%

1 Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 1,6 t CO2e. 
2 Inkluderer kategorier: 5 og 6
3 2019 utslipp ble justert etter at det var feil scope 2-rapportering i fjor (6,25 i stedet for 63,65)
4 Hovedårsaken til nedgangen skyldes endret reiseaktivitet som følge av Covid-19 pandemien
5 Eksportkreditt har ikke en bunnlinje. PwC brukte derfor en tilnærming til EBITDA basert på årsresultat før skatt og avskrivninger for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,31 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,13 Tonn CO2e/MNOK

Finansiering til Doggerbank, verdens største havvind-
prosjekt

90 MGBP

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK5 per tonn CO2e 5,159 1,217 0,516

• Rapporten: «Offshorewind – muligheter for norsk 
industri» ble utarbeidet av Thema Consulting, 
Multiconsult og RCG Nordic for OED, Eksportkreditt 
Norge og Norwegian Energy Partners (NORWEP) 
og viser at potensialet for norske leverandører til 
havvind, både fast og flytende, er estimert til opp mot 
12,9 milliarder euro i omsetning i 2050. 

• I 2020 rapporterte Eksportkreditt Norge for første 
gang ihht. Poseidon Prinsippene som måler avkar-
boniseringen av shippingindustrien. Den delen av 
Eksportkreditt Norges portefølje som faller inn under 

kriteriene kom meget godt ut og ligger i rute til å nå 
IMOs dekarboniseringsmål for 2050.

• Eksportkreditt Norge hadde som mål for 2020 å 
få på plass et rammeverk for kategoriseringen av 
grønne lån og tilbud om gunstigere prising av lån 
til markedsrente i tråd med utviklingen i markedet. 
Dette arbeidet måtte dessverre bli utsatt som følge av 
den forestående fusjonen med GIEK, men vi håper å 
få det på plass snart. Utviklingen av EUs taxonomi er 
i så måte et viktig bidrag.
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Elektroforeningen

Klimamål
Elektroforeningen har som visjon å bidra til at Norge blir verdens første helelektriske 
samfunn. Med utgangspunktet i at Norge har utslippsfri energi i form av elektrisitet vil alt 
som bidrar i retning av Elektroforeningens visjon også ta ned klimautslipp. Foreningen består 
av fem ansatte og har satt konkrete tiltak for å redusere klimautslipp i eget hus, men det er 
deres prosjekter i samarbeid med aktører i elektrobransjen som bidrar vesentlig til visjonen 
og Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.   

Klimatiltak og resultater i 2020
• Elektroforeningen står bak begrepet «Ladeklare 

bygg» som innebærer at bygninger har kabler og 
tilstrekkelig kapasitet til at alle beboere kan montere 
en egen ladeboks på plassen de disponerer. Sammen 
med Elbilforeningen fikk de også gjennomslag for at 
nye bygg (sameier/borettslag etc.) må tilrettelegges 
for elbillading noe som er avgjørende for utvidelse av 
elbiler.

• Elektroforeningen sammen med Bellona har utar-
beidet Norges første elbarometer som angir elektrifi-
seringsgrad og potensiale innenfor ulike sektorer. 

• Foreningen er medstifter av Circular Norway som 
jobber med å akselerere overgangen til en sirkulær 
økonomi i Norge. 

• Elektroforeningen er en av partene bak utslippsfrie 
byggeplasser og da med spesiell fokus på elektrifise-
ring og energiforsyning til byggeplasser.

• Foreningen driver initiativet IEE (Interessegruppen 
for Energieffektivisering) sammen med NELFO. 
IEE arrangerer blant annet den årlige konferansen 
Energismarte Bygg og har som mål å bidra til å nå målet 
om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030.

• Elektroforeningen arbeider for å minimere egne 
utslipp fra reisevirksomhet. Alle ansatte får dekket 
årskort med kollektivtransport (Ruter). Foreningen 
disponerer i tillegg 2 elsykler som brukes til møter og 
transport til/fra jobb. 

• Foreningen arbeider for å minimere flyreiser ved å 
tilrettelegge for bruk av videomøter og begrense hvor 
mange som deltar på ulike arrangementer. 

• Ved fysiske arrangementer brukes lokaler som 
ligger sentralt, slik at deltakere kommer seg dit med 
offentlig kommunikasjon.

• EFO har for første gang utarbeidet et klimaregnskap 
for 2020 for å måle sine direkte og indirekte utslipp.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 2019

1,37 0 0,28 1,09 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1 Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategorier: 1 (elektronisk utstyr), 5 (avfall), 6 (flyreiser) og 7 (pendling og hjemmekontor) 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,27 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,09 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 6,920 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig
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Flokk

Klimamål
Flokk har en lang tradisjon for å være pionerer på bærekraft. Helt siden 1990-tallet har Flokk 
jobbet kontinuerlig med å skape miljøeffektive kontormøbler med høy fokus på bl.a. bære-
kraftige materialer fra resirkulerte og fossilfrie fornybare kilder. 

Selskapet har satt flere klimamål innen 2030:
• 55 % reduserte CO2e-utslipp per produsert enhet, 

tilsvarende per omsetning
• 40 % redusert energiforbuk per produsert enhet, 

tilsvarende per omsetning
• 95 % resirkulert innhold aluminium
• Gjennomsnitt >60 % resirkulert innhold i produktene
• 100 % resirkulert og resirkulerbart materialbruk i 

plastemballasje

• 75 % håndtering av produkter end-of-life i portføljen

I tillegg ønsker Flokk å oppnå følgende innen 2025:
• 1.500 tonn resirkulert plast brukt i produkter
• 100 % fornybar elektrisitet (scope 2).
• 0 % fossilt brensel til oppvarming (scope 1)

Flokk har også satt ytterligere mål rundt kjemikaliebruk, 
sertifiseringer, kompetanseheving og samarbeid.   

Klimatiltak og resultater i 2020
• I 2020 har Flokk jobbet med oppfølging av tiltak fra 

klimarisikovurderingen i 2019.
• Selskapet har etablert miljømål for 2030.
• For 2020 hadde Flokk satt et mål for forbruk av 800 

tonn resirkulert plast og nådde 735 tonn grunnet lavere 
volum og permittering. Målet for 2021 er 1.000 tonn.

• Flokk har utført en gapanalyse ESG/GRI rapport vs 
EU Non-Financial Reporting Directive. De gjenvæ-
rende hullene vil bli lukket i rapporten for 2021. 

• Selskapet har etablert en master-data strategi for 
miljødata og startet utvikling av en leverandørportal 
for populering.

• Flokk har jobbet med migrering av sirkulære 
designkriterier og øvrig praksis for bærekraftsarbeid 
til Profim (polsk selskap kjøpt i 2018).

• I 2020 hadde Flokk noe redusert fremdrift i miljø-
arbeidet på grunn av Covid-19 / forbigående 
nedgang i omsetning og tilhørende permitteringer.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

2.105 877 181 1.048 2.755 -24%

1 Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 323 t CO2e.
2 Inkluderer kategorier: 6 og 9. Kategori 1 inngår ikke i beregningen over, men dokumenteres per produkt ved hjelp av EPDer for vesentlige produktroller.
3 Reduksjonen skyldes pågående forbedringsarbeid og konsolidering av fabrikkstruktur. Resterende nedgang i utslippene skyldes at selskapet har hatt lavere salg i 2020. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 1,14 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,70 Tonn CO2e/MNOK

Nye produkter med radikalt forbedret miljøprestasjon 19,88 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,586 0,512 0,484
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Formuesforvaltning

Klimamål
Formuesforvaltning ser et markant skift fra prat til handling innenfor bærekraftige investe-
ringer. Dette er et skift selskapet ønsker å bidra aktivt til i samarbeid med sine kunder. Selv 
har Formuesforvaltning satt mål om klimanøytralitet innen 2025. 

Formuesforvaltning har to tydelige satsningsområder:
• Kundene. Rådgivning om bærekraftig utvikling, 

herunder:
a. Avtrykket til kunden og kundens eget household
b. Bærekraftig utvikling i kundens investerings-

portefølje, med mål om å redusere portføljens 
karbonavtrykk med 50 % innen 2030

c. Utviklingsmuligheter i egne operative 
virksomheter

• Selskapet. En bærekraftig utvikling av 

Formuesforvaltnings egen virksomhet

Selskapet ser utviklingen mot mer bærekraftig drift som 
et utviklings- og implementeringsarbeid som vil pågå 
gjennom mange år, men hvor de nærmeste 2-4 årene har 
spesielt stor betydning for å sikre at nødvendige grunnleg-
gende endringer finner sted. Selskapet har derfor i 2021 
påbegynt arbeidet med å legge en transisjonsplan som skal 
drive frem endringene de neste årene. 

Klimatiltak og resultater i 2020
Dette er andre gang Formuesforvaltning rapporterer 
bærekraft data etter å ha blitt medlem av Skift. Selskapet 
har utelukket inkludert egne tall, og ikke inkludert 
CO2-utslipp fra verdipapirporteføljene til sine inves-
teringsrådgivningskunder. Dette er et område som 
Formuesforvaltning vurderer å inkludere ved fremtidig 
rapportering.

Det har i 2020, i regi av en arbeidsgruppe, vært avholdt 
en rekke workshops med eksterne spesialister både fra 
akademia, konsulent- og regulatorisk sektor samt blant 
markedsdeltagere. Disse møtene har bidratt som en 
guide i arbeidet med å videreutvikle bærekraftstenkingen 
i selskapet.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

477,72 24,27 387,69 65,76 233,39 +105%

1 Markedsbasert
2 Inkluderer kategori: 6 (flyreiser og kilometergodtgjørelse for ansatte)
3 Oppgangen skyldes økt rapporteringsgrad. Scope 2 inkluderer forbruk for flere kontorer enn i 2019. I tillegg har det i 2020 blitt inkludert forbruk i scope 1 og 3 fra kontor i Sverige.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 1,65 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,62 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 1,306 2,342 2,383
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Fremtind

Klimamål
Gjennom sitt målbilde for bærekraft har Fremtind ambisjon om å bli det mest bærekraftige 
forsikringsselskapet, definert som andel av virksomheten som oppfyller EU-taksonomien. 
Det innebærer også at klimadimensjonen ivaretas. Fremtind har vektlagt at det overordnede 
målbildet skal gjør det tydelig for dem hva de skal dreie forretningsvirksomheten i retning 
av – hva de skal gjøre mer av. Forebygging av skader og mer sirkulære forsikringsoppgjør er 
viktigst for Fremtind. 

Som forsikringsselskap håndterer Fremtind skader. Alle 
skader er sløsing med ressurser. Derfor er den mest 
bærekraftige måten å forholde seg til skader å sørge for 
at skader ikke skjer. Fremtind ser skadeforebygging som 
en viktig del av sitt samfunnsoppdrag, og spesielt har de 
løftet behovet for styrking av klimatilpasning i samfunnet 
både for politisk ledelse og i samfunnsdebatten. 
Igjennom Skift har Fremtind, i samarbeid med KBN, 
utarbeidet en veileder med Åtte strakstiltak for klimatil-
pasning i næringslivet. 

Fremtind har uttalt mål om å redusere klimaavtrykket i 
forsikringsoppgjøret. Blant annet har selskapet et mål om 
å reparere 80 % av alle mobilskader som meldes, det vil 
si at de skal gjøre 40.000 reparasjoner. Per telefon som 
repareres fremfor å kjøpe ny spares gjennomsnittlig  

88 kg CO2-utslipp. Fremtind har også mål om å øke 
andelen brukte deler i bilreparasjoner til 5 %, som vil gi en 
innsparing på 260 tonn CO2-utslipp.

Selskapet har satt seg langsiktige mål på både forebyg-
ging og sirkulære forsikringsoppgjør  disse områdene i 
2021, og dette skal være tydelig i produkter og tjenester:

Fra Fremtinds langsiktige mål på bærekraft:

1. Våre forebyggingstjenester gjør at kundene våre får 
færre skader på sine bygg og hjem.

2. Våre oppgjør fokuserer på reparasjoner og gjenbruk, 
og våre kunder er positive til å reparere.

3. Våre produkter og tjenester gjør bærekraft enkelt og 
lønnsomt.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Fremtind jobber kontinuerlig for å redusere sitt 

avtrykk. En viktig metode er gjennom å skjerpe 
bærekraftkrav, inkludert klimakrav, i innkjøp. Totalt 
innkjøp for 2020 er estimert til omtrent NOK 8 milli-
arder, hvor mesteparten av beløpet er erstatninger til 
kunden. 

• Gjennom 2020 har Fremtind tatt grep for å reparere 

oftere, fremfor å kjøpe nytt, når en skade oppstår. 
Reparasjonsandelen er høy ved skade på mobil-
telefoner, PCer og nettbrett.

• Fremtind jobber også for skadeforebygging. Alle 
skader er sløsing med ressurser, og skadeforebygging 
er dermed også et klimatiltak. Klimarelaterte natur-
skader er store, skjer hyppigere og forekommer i 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

212,2 16,9 123,7 71,6 327,4 -35%

1 Lokasjonsbasert (nordisk miks). Markedsbaserte scope 2-utslipp er 766 t CO2e.
2 Inkluderer kategorier: 5 (avfall) og 6 (flyreiser og km-godtgjørelse)
3 Covid-19 pandemien var en sentral faktor som førte til reduksjonen i det totale klimagassutslippet. Samtidig har Fremtind også gjort tiltak som har medført utslipp som ikke inngår i dette regn-
skapet. For eksempel har de økt reparasjonsandelen i viktige produktkategorier i forsikringsoppgjøret, som har bidratt til utslippsreduksjoner.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,22 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,02 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 11,601 3,432 Ikke relevant

stadig nye områder av landet. Dette krever en ny type 
skadeforebygging som Norge ikke er rigget for.

• Selskapet har innført en rekke interne tiltak for å 
redusere fotavtrykket i eget hus inkludert:

 - Energisparing i daglig drift av bygget
 - Stadig bedre tilrettelegging for sykling for 

ansatte 
 - Samarbeid med kantinen for klimavennlig 

servering, inkludert utvidet vegetartilbud og 
reduksjon i engangsemballasje
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GK

Klimamål
GKs visjon er å være et klimaforbilde og selskapet har lagt bærekraft i kjernen av sin 
virksomhet. 

For å oppfylle denne visjonen har GK følgende klimamål: 
• GK skal halvere egne klimagassutslipp innen 2030.
• Halve GKs kundeportefølje skal være klimanøytral 

innen 2035.
• Utslipp per omsatt krone skal reduseres med 25 % 

innen 2025 og 50 % innen 2030, sammenlignet med 
2019.

• 100 % av energikilder i varmeavtaler for GKs kontor-
bygg skal være fossilfrie.

• Alle kontorsteder skal kildesortere minst 80 % innen 
2025 (60 % innen 2022). 

I tillegg skal selskapet :
• Sertifisere hele GKs virksomhet iht. ISO 14001- 

standarden innen 2025.
• Stille krav til energibruk, inneklima og bærekraft ved 

fornyelse eller inngåelse av nye leiekontrakter for 
bygg til egen virksomhet. 

• Arbeide for å levere tekniske anlegg med klimagass-
regnskap gjennom blant annet å være en pådriver for 
å få frem og bruke miljødeklarasjoner (EPD-er). 

Klimatiltak og resultater i 2020
• I 2020 har GK vedtatt og implementert ny, konserno-

vergripende miljøpolicy, satt økt fokus på miljø-
ledelse og startet arbeidet med å forberede ISO 
14001-sertifisering av de delene av konsernet som 
ikke er sertifisert ennå.

• 29 av 58 kontorlokasjoner i Norge var 
Miljøfyrtårnsertifisert i 2020. 

• GK har satt i gang følgende tiltak for å redusere sine 
egne klimagassutslipp:

 - Overgang til el- og lavutslippsbilder i alle tre 
land (85 % av egne utslipp kommer fra GKs 
biler)

 - Etablere digital driftsstyring i alle GKs virk-
somhetsbygg for energioptimalisering

 - Reduksjon av mengden restavfall

• GK har også iverksatt tiltak for å redusere klimagass-
utslipp i kundeporteføljen:

 - Kartlegge alle energimerkede bygg i 
kundeporteføljen

 - Motivere kunder til å benytte naturlige 
kuldemedier

 - Bidra til at byggeprosjekt sertifiseres iht. 
Well-standarden
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e)1 Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

9.467 Samlede utslipp 10.940 -13%

1 I år rapporterer GK kun samlede utslipp (ikke per scope). Arbeid er igangsatt med bedre systemstøtte for innsamling og beregning av klimagassutslipp og målet om rapportering i henhold til 
GHG-protokollen fra 2021. Per i dag er det også en blanding av CO2 og CO2e, siden GK ikke har tilgang til informasjon om CO2 -ekvivalenter for alle utslippskilder.
2 Lokasjonsbasert
3 Inkluderer: Områdene «Bil», «Fly», «Bygg» og «Annet». Fra neste år vil det bli rapportert i henhold til  scope 3-kategoriene fra GHG-protokollen.  
4 Reduksjonen skyldes hovedsakelig nedgang i flyreiser og overgang til flere elektriske biler
5 Partner i NTNU/SINTEFs forskningssenter for miljøvennlig energi FME ZEN, prosjektet «SvalVent», prosjektet «Tusen bygg – ti tusen muligheter», Bergen kommune

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 3,15 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 1,56 Tonn CO2e/MNOK

Inneklima som tjeneste5 5,17 MNOK

Prosjekt “Smarte byggsignaturer” 2 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,258 0,199 Tall ikke  
tilgjengelig
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Jernia

Klimamål
Som handelsaktør har Jernia en viktig rolle i det grønne skiftet. Jernia har et mål om et 
minimalt klimaavtrykk for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Selskapet ønsker å hjelpe 
kundene sine å velge mer bærekraftige løsninger, slik at de kan handle med god samvit-
tighet. Jernia vil tilby mer klima- og miljøvennlige varer som varer, hjelpe folk ta vare på det 
de har, leie ut og sørge for at alt kan repareres og til slutt gjenvinnes. Jernia tar ansvar for et 
”ta-vare-på-samfunn” i stedet for et ”bruk-og-kast-samfunn”.

Selskapets bærekraftstrategi er delt inn i fire hovedom-
råder, med flere konkrete tiltak som Jernia skal jobbe med 
de neste årene, som også inneholder kvantitative mål:
1. Minimere selskapets klimafotavtrykk
2. Sørge for et ansvarlig livsløp fra råvare til kunden
3. Gjøre det enkelt for kunder å ta bærekraftige valg
4. Være den foretrukne arbeidsplassen i norsk 

faghandel

Jernia har igangsatt prosjekt Autostore på starten av 
2021, som kommer til å ha mulige påvirkninger i 2021 ifht 
avfall, transport, arbeidsmiljø, materialbruk etc. Sitat 
GoGreen med Autostore: ”fire ganger lagringskapasiteten 
med samme fotavtrykk som manuell lagring”. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• Jernia har satt klare krav i sine innkjøpsavtaler i 

forhandlingene i 2020, som gjelder for 2021. Dette 
inkluderer bl.a. å kutte plast, isopor og finne de mest 
bærekraftige løsningene for emballasje. Emballasjen 
skal bestå av minimum 50 % resirkulert papp eller 
plast, og være 100 % resirkulerbar. I leveranser hvor 
plast er nødvendig krever Jernia at plastemballasjen 
er minimum 50 % resirkulert eller gjenvunnet, og 
skal være 100 % resirkulerbar.

• Jernia ønsker alternative salgsløsninger for å 
redusere plastemballasje. Som eksempel vil selskapet 
gå fra å selge skruer i plastpakning til å selge de fleste 
skruer i løsvekt.

• Jernia har et tydelig fokus på reparasjoner og tar 
aktive valg i sin innkjøpsprosess for å kunne tilby 

kunden varer som varer, har lang garantitid og 
tilgjengelige reservedeler. 

• Jernia søker å finne produsenter som produserer 
produkter så klimanøytralt som mulig.

• Jernia har igangsatt utskifting og fornying av 
bilparken i egentransport, og målet er å elektrifisere 
hele egentransporten. I tillegg har Jernia byttet ut 4 
av 5 lastebiler til Euro 6 som har betydelig mindre 
CO2- og NOx-utslipp.

• Jernia har blitt miljøfyrtårnsertifisert på hovedkon-
toret og jobber også målrettet mot bedre avfalls-
sortering. Noen tiltak inkluderer økt bevissthet til 
kildesortering på hovedkontoret og utnevning av en 
kildesorteringsansvarlig på lageret. 
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1 Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategorier: 5 (avfall), 6 (flyreiser og km godtgjørelse) og 9 (transport av varer, men kun Postnord).
3 Reduksjon i scope 1 og 2. Økningen i scope 3 er i hovedsak et resultat av mer omfattende rapportering.

Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

661 128 189 344 647 +2%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per årsverk 0,79 Tonn CO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK 0,45 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,610 0,402 0,379
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KBN

Klimamål
KBN, den norske stats kommunalbank, har en ambisjon om å være ledende på grønn finans 
i Norge og en aktiv partner i kommunesektorens omstilling til lavutslippssamfunnet. KBN 
tilbyr grønne lån til kommuner som ønsker å investere i prosjekter som bidrar til redusert 
energiforbruk, reduserte utslipp av klimagasser, eller som bidrar til lokal klimatilpasning. 
Som et insentiv til å velge grønnere investeringer gir banken renterabatt på disse lånene. 
De grønne lånene finansieres gjennom å utstede grønne obligasjoner i det internasjonale 
kapitalmarkedet. 

KBN skal være en bærekraftig organisasjon og stiller krav 
om bærekraftig atferd til dem selv, deres leverandører 
og kunder. De gjennomfører ukentlige tiltak for å øke 
kompetansen og bevisstheten om klima og bærekraft 
blant deres ansatte, og skjerper kravene i retningslinjer 
for innkjøp. 

KBN har fastsatt flere klimamål:
• KBN skal redusere sine utslipp med minst 50 % innen 

2030, sammenlignet med 2019-nivå. 
• Minst 10 (20) % av utlånsporteføljen skal være 

grønne/bærekraftrelaterte lån i 2021 (2025).
• Minst 30 (50) % av kommunene skal ha grønne lån i 

2021 (2025).
• Minst 30 (90) % av KBNs kunder skal oppgi at de 

jobber med å kartlegge og håndtere sin klimarisiko i 
2021 (2025).

I tillegg jobber KBN med å:
• Innarbeide de første indikatorene for klimarisiko i 

KBNs kredittvurderingsprosesser
• Igangsette prosjekt for å vurdere KBNs utlånsporte-

følje mot EUs klassifiseringsforordning
• Utvikle og offentliggjøre nytt rammeverk for grønne 

obligasjoner (publisert mars 2021)
• Utstede grønn obligasjon (utstedt april 2021)
• Velge leverandører som bidrar til å løse samfunnets 

sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer
• Ha lavest mulig beregnet ESG-risiko

Klimatiltak og resultater i 2020
• KBN utbetalte i 2020 om lag 6,3 mrd. kroner i nye 

grønne lån til 48 nye prosjekter. Grønne lån går til 
investeringer som tilfredsstiller bankens kriteriesett for 
grønne utlån. Effektene av de grønne utlånene rappor-
teres årlig i egen miljøeffektrapport. Gjennom KBNs 
grønne låneprogram bidrar banken til å finansiere:

 - 50.058 tonn CO2e redusert og unngått årlig
 - 36 GWh redusert/unngått energibruk
 - 457.741 PE økt kapasitet for avløpsvann
 - 131.593 tonn økt kapasitet for avfallshåndtering
 - 117 GWh fornybar energi produsert årlig 
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1 Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategorier: 5 (avfall), 6 (flyreiser og km godtgjørelse) og 9 (transport av varer, men kun Postnord).
3 Reduksjon i scope 1 og 2. Økningen i scope 3 er i hovedsak et resultat av mer omfattende rapportering.

Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

74,5 0,8 50,6 23,1 192,4 -61%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,86 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,04 Tonn CO2e/MNOK

Utbetaling i nye grønne lån 6.300 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 14,357 6,393 4,741

• Om lag 35 % av KBNs utlånsvekst i 2020 var grønne 
lån.

• KBN lanserte ny oppdatert versjon av klimarisiko-
verktøyet for kommunene.

• KBN utarbeidet og offentliggjorde sine forventninger 
til leverandører, inkl. en rekke forventninger knyttet 
til klima.  

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom EY.
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KLP

Klimamål
KLP forvalter over 807 milliarder kroner på vegne av kommune- og helse-Norge, og 
selskapets viktigste oppgave er å gi dem og deres ansatte en trygg pensjonssparing. KLP 
skal være en pådriver for en raskere utvikling mot et bærekraftig samfunn og bidra til det 
grønne skiftet i Norge. De gjør dette ved å integrere samfunnsansvar i alle aktivitetene sine, 
øke investeringer som fremmer bærekraftig utvikling, påvirke selskaper til mer bærekraftig 
drift, samt utvikle produkter og tjenester som bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

KLPs klimamål er å:
• Halvere klimagassutslipp fra sin egen drift innen 

2030
• Ha en investeringsportefølje som er på linje med 

1,5-gradersmålet i Parisavtalen

• Ha netto-null utslipp fra egen drift og investerings-
porteføljen innen 2050

• Øke sine klimavennlige investeringer med 6 nye 
milliarder kroner hvert år

Klimatiltak og resultater i 2020
• KLP investerte nye 8,8 milliarder kroner i klimavenn-

lige investeringer gjennom året. Dette er blant annet 
direkteinvesteringer i fornybar energi, miljøbygg, 
grønne obligasjoner og andre prosjekter med særlig 
klimaeffekt. Totalt har KLP over 52 milliarder kroner 
i klimavennlige investeringer.

• Over 32 milliarder av disse er investert i fornybar 
energi rundt i verden, også utviklingsland. Dette har 
totalt sett bidratt med 3,6 GW ny kapasitet fornybar 
energi til markedet. 

• Den kommende EU-taksonomien fikk mye oppmerk-
somhet i 2020. Regelverket vil ha stor påvirkning på 
KLP, og selskapet har begynt å gå gjennom hvordan 
de klassifiserer investeringene sine opp mot de fore-
slåtte kriteriene. 

• På starten av året publiserte KLP dokumentet «Dette 
er KLPs eierforventninger», som oppsummerer KLPs 
forventninger til selskapene de investerer i knyttet til et 
ansvarlig næringsliv og bærekraftig verdiskaping. Blant 

annet forventer KLP at selskaper setter mål som bidrar 
til å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. 

• KLP har jobbet målrettet i 2020 med å øke antallet 
selskapsdialoger og hadde i 2020 direkte dialog med 
362 selskaper. Blant annet fikk det mye oppmerk-
somhet da KLP sammen med andre investorer gikk 
ut mot den økende avskogingen i Brasil gjennom et 
felles åpent brev til brasilianske myndigheter. 

• Det ble jobbet mye med å forbedre beregningen 
av investeringenes klimaprofil. Klimaavtrykket til 
KLPs investeringer er lavere enn referanseindek-
sene selskapet benytter seg av. Karbonintensiteten 
for KLPs portefølje var 641 tonn CO2e per million 
dollar i inntekter, mot 712 tonn for referanseindeksen. 
Karbonavtrykket var 256 tonn CO2e per million dollar 
investert for KLP mot 297 tonn for referanseindeksen

• KLP Banken utstedte grønne lån for til sammen 
1,15 milliarder kroner i 2020. Et av de største 
lånene gikk til nye hybridferger i Møre og Romsdal 
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1 Lokasjonsbasert (nordisk miks for elektrisitet og lokal faktor for fjernvarme og -kjøling). Markedsbaserte scope 2-utslipp er 459 tCO2e. 
2 Inkluderer: kategori 5 (avfall), 6 (flyreiser og tjenestereiser med bil) og 15 (investeringer, inkludert eiendomsportføljen til KLP)
3 Tall for 2019 og 2020 kan ikke sammenlignes på grunn av endret metodikk med inkludering av utslipp fra investeringer. Derfor vises det til endringer i utslipp fra 2019 sammenlignet med KLPs 
totale scope 1 og 2-utslipp og scope-3 utslipp fra egen drift for 2020, som er 280 tCO2e.
4 KLP opererer ikke med omsetning. PwC bruker derfor sum netto inntekter 2020 som tilnærming.
5 Nedgangen i CAPRO fra 2019 til 2020 er et resultat av at KLP har inkludert utslipp fra investeringer i klimaregnskapet. Dette medfører en stor økning i totale utslipp, og en nedgang i 
CAPRO-indikatoren. 
6 KLP har ikke en bunnlinje. PwC bruker derfor en tilnærming til EBITDA basert på årsresultat før skatt og avskrivninger for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader.

Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

5.656.756 2 81 5.656.673 988,8 -72%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 5.557 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 73,82 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i fornybar energi i Norge 23.074 MNOK

Investeringer i fornybar energi internasjonalt 6.698 MNOK

Investeringer i fornybar energi i utviklingsland 932 MNOK

Investeringer i miljøbygg 13.273 MNOK

Investeringer i grønne obligasjoner 1.881 MNOK

Investeringer i bærekraftig skog 1.170 MNOK

Andre klimavennlige investeringer 3.131 MNOK

Grønne lån til kommuner 2.028 MNOK

Utlån til vann, avløp og renovasjon 3.112 MNOK

CAPRO 20205 2019 2018

Verdiskaping MNOK6 per tonn CO2e 0,001 4,531 3,809

fylkeskommune. Siden låneordningen ble etablert 
i april 2019 har KLP lånt ut nærmere 2,1 milliarder 
kroner til bærekraftige prosjekter i kommunene.

• For å skape en møteplass for klimaarbeid i kommu-
ne-Norge arrangerte KLP Kommunenes klimakonfe-
ranse som fire interaktive direktesendinger gjennom 

høsten med ulike problemstillinger knyttet til klima-
arbeid i kommunene. KLP delte ut KLPs klimapris til 
kommunene for andre gang, hvor Hå kommune på 
Jæren vant med sitt prosjekt med å lage biogass av 
kumøkk.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.
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Laerdal Medical

Klimamål
Laerdal Medical er en internasjonal leverandør innen opplæring- og behandlingsutstyr 
for livreddende førstehjelp og har som visjon å bidra til å redde liv. Samtidig har de satt 
konkrete klimamål for å systematisk begrense de negative konsekvensene ved selskapets 
aktivitet. Det overordnete mål er å bli klimanøytral innen 2030 ved å redusere utslipp og 
kompensere for CO2 gjennom prosjekter med fokus på karbonreduserende tiltak. Innen 
2030 skal Laerdal Medical redusere sine totale utslipp (scope 1, 2 og 3) med 70 %1 og med 
10 %2 innen 2021. Selskapet vil kompensere for de resterende 30 % etter å ha redusert sine 
utslipp så mye som mulig.      

Klimatiltak og resultater i 2020
• Laerdal Medical har hatt et høyt fokus på å etablere 

og utvikle gode målings- og rapporteringsme-
toder, samt flere verktøy som integrerer bærekraft 
i utvikling og avgjørelser. Et hovedfokus har vært 
integrering av EXIOBASE verktøy som bruker en 
input-output metode som basert på alle innkjøp 
utregner CO2-utslipp for scope 1, 2 og 3.

• På reduserende tiltak har Laerdal Medical sett 
mange varierende pilot initiativ fra nærmere alle sine 
lokasjoner. Initiativene takler utslippsreduksjoner i 
flere områder i Laerdals sirkulære modell. Eksempler 
inkluderer: 

 - Material: bruk av IVAR resirkulert plastikk i 
produktene (ikke enda på markedet); økt resir-
kulert materiale i emballasje og reduksjon av 
plastikk bruk i emballasje 

 - Resirkulering: intern resirkuleringsmaskin; 
resirkulering av gamle produkter med ekstern 
partner

 - Energi: energieffektiviseringinitiativ. Laerdals 
egne fabrikker bruker mellom 33 %-100 % 
fornybar energi. 

 - Logistikk: initiativ for optimalisering av utsen-
delses rute, metode, lagring o.l. 

 - Reise og digitalisering: optimalisering av 
digital kommunikasjon internt og eksternt 

 - Sirkulær produkt utvikling: oppdatering av 
produkter rundt blant annet material valg, 
volum, digitalisering etc. 

1 Basisår: 2019
2 Basisår: 2019
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 23 Scope 34 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20195

63.858 3.235 60.392 69.214 -8%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 39,86 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 15,96 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,033 0,028 Tall ikke  
tilgjengelig

3 Lokasjonsbasert
4 Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 og 15 
5 Nedgang skyldes kraftig redusert reiseaktivitet og effektiviseringer knyttet til operasjonell drift
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Microsoft

Klimamål
Internasjonalt har Microsoft satt seg et av verdens mest ambisiøse klimamål, nemlig å bli 
karbon-negative innen 2030 og fjerne alle klimautslipp siden selskapets oppstart1 innen 
2050. Konsernet har bestemt å redusere selskapets scope 1 og scope 2-utslipp til nesten 
null innen 2050 og oppnå 100 % fornybar energi innen 2025. Innen 2030 skal scope 
3-utslipp halveres. Microsoft sitt klimamål ble godkjent av Science Based Targets-initiativet i 
2019. 

Microsoft har en tydelig satsing på karbonfangst og lagring og har opprettet et Climate 
Innovation Fund for 1 milliard dollar for å akselerere den globale utviklingen av teknologier 
for reduksjon og fjerning av karbon, samt relaterte klimaløsninger.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Microsoft er en av grunnleggerne av Transform 

to Net Zero - et intiativ som ble lansert i juli 2020. 
Initiativet tar sikte på å demonstrere og å muliggjøre 
forretningstransformasjonen som er nødvendig for å 
oppnå netto-nullutslipp innen 2050. 

• Microsoft har betalt for fjerning av 1,3 millioner tonn 
karbon fra 26 prosjekter rundt om i verden. Selv om 
dette antageligvis er det største årlige kjøpet gjort av 
et selskap for fjerning av karbon noensinne, er det 
kun et første steg på veien.

• Microsoft har utvidet sin interne «karbon-skatt». Nå 
gjelder den også scope-3 utslipp, noe som betyr at 
utslipp fra Microsoft sine leverandører og kunders 
bruk av produktene også må tas med i regnestykket. 
Dette bygger videre på den interne karbon-skatten 

selskapet har på sine scope 1 og 2-utslipp.
• Microsoft stiller nye krav til sine leverandører. 

Gjennom sin Supplier Code of Conduct, som 
gjelder for alle leverandører Microsoft benytter seg 
av, krever selskapet nå at alle leverandører oppgir 
informasjon om deres utslipp av drivhusgasser. Slik 
oppnår selskapet mer åpenhet og bedre samarbeid 
rundt reduksjon av utslipp. Informasjonen fra leve-
randørene vil bli benyttet direkte i Microsoft sine 
innkjøpsprosesser.   

• Selskapet har lansert Microsoft Sustainability 
Calculator for å gi kundene åpenhet om CO2-utslipp. 

1 1975
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e)2 Scope 1 Scope 23 Scope 34 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 2019

11.164.000 118.100 228.194 10.817.706 11.751.000 -5%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 68,49 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK5 0,00 Tonn CO2e/MNOK

Investering i Energy Impact Partners6 50 MUSD

2 Inkluderer hele konsernet 
3 Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 4.102.445 t CO2e. 
4 Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 og 13 
5 Konvertering til NOK basert på valutakurs for 2020: 9,4 NOK / USD
6 En global ventureinvestor som leder overgangen til en bærekraftig energiframtid

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart.
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Multiconsult

Klimamål
Multiconsult arbeider målbevisst med bærekraft overfor både kunder, medarbeidere og 
samarbeidspartnere på en rekke områder. Arbeidet selskapet gjør i egen virksomhet er et 
viktig og godt bidrag, men det er som bidragsyter til bærekraftig by- og samfunnsutvikling at 
Multiconsult kan gjøre den største forskjellen. 

Rådgivervirksomheten som Multiconsult sin bransje 
utfører er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå 
sine klimamål. I rådgiverrollen kommer selskapet tidlig 
inn i prosjekter. Dette gir store muligheter til å påvirke og 
utfordre kunder og samarbeidspartnere til å velge gode, 
bærekraftige løsninger.

Multiconsult har satt mål om å være klimanøytral senest i 
2030. For 2021 har selskapet følgende klimamål:
• Redusere antall interne flyreiser med 50 %1 
• Fase ut selskapets fossil-kontorbiler. Minimum 12 

fossilbiler skal fases ut i 2021. Dersom kjøretøyene 
må erstattes, skal de være fossilfrie.

I tillegg har Multiconsult valgt å arbeide mot følgende 
andre målsetninger for 2021:
• Utvide omfanget og utarbeide ny fremstilling av 

miljøregnskap (inklusive scope 3), og beslutte og 
igangsette utslippsreduserende tiltak basert på dette.

• Legge grunnlaget for å kunne dokumentere 
Multiconsults bidrag til reduksjon i klimafotavtrykk i 
sine oppdrag. I løpet av 2025 skal Multiconsult rede-
gjøre for sitt bidrag til klimagassreduksjon i alle sine 
oppdrag.

• Etablere bærekraftsmål for hvert forretningsom-
råde og utvikle metode for bærekraftanalyser i 
oppdragene.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Multiconsult har oppnådd følgende utslippsreduk-

sjoner2: flyreiser 75 %, bilkjøring 50 %, energibruk 30 
% og avfall 30 %

• Multiconsult har kjøpt den aller første boreriggen 
for geotekniske grunnundersøkelser med hybriddrift 
i Norge, og mest sannsynlig i verden. Riggen blir 
tilnærmet utslippsfri i drift, og setter en ny standard 
for anleggsmaskiner.

• Det er utarbeidet en mobilitetsplan og gjennomfø-
ring ved Bergenskontoret. Tanken er at løsningene 
skal evalueres, og tilpassede løsninger skal rulles ut 
ved de andre kontorene.

• Tre relevante FoU prosjekter Multiconsult har jobbet 
med i 2020 er beskrevet nedenfor:

 - FLOW er et solcelleprosjekt med flytende 
paneler i vann, der man til nå samlet 

1 Basisår: 2019
2 Målt mot utslipp i 2019
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 23 Scope 34 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20195

2.472 1.142 850 481 3.726 -34%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,95 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,88 Tonn CO2e/MNOK

Relevante FoU prosjekter 3 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 1,006 0,793 Tall ikke  
tilgjengelig

informasjon om dagens teknologi på feltet. 
Prosjektet vil sikte på å utvikle relevant, tekno-
logisk innsikt på høyeste nivå.

 - Klima 2050 ser på bærekraftige løsninger for 
å møte fremtidens endrede klima. Der har 
gevinstrealisering skjedd ute i fagmiljøene for 
å legge til rette for produktutvikling.

 - ZEN (Zero Emission Neighbourhood) utvikler 
piloter for utslippsfrie områder.

• Det er utarbeidet flere korte filmer/intervjuer for 
intern opplæring og formidling. Filmene har fokus 
på bærekraft og belyser konkrete problemstillinger 
knyttet til oppdragsledelse og fagspesifikke mulig-
heter i oppdrag.

3 Blanding av lokasjons- og markedsbasert metode. Det kjøpes energi med opprinnelsesgarantier for halvparten av elektrisitetsforbruket. For den resterende halvdelen brukes en lokasjonsbasert 
utslippsfaktor (nordisk miks). Fra neste år vil metodikken bli endret for å følge GHG-protokollens prinsipper. 
4 Inkluderer kategorier: 5 (restavfall) og 6 (flyreiser). Kjøregodtgjørelse er inkludert i scope 1. 
5 Reduksjonen er i hovedsak et resultat av Covid-19 og restriksjonene. Utslipp knyttet til feltarbeid som grunnboring og bruk av båtene har ikke vært lavere i 2020. 
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NITO

Klimamål
NITO skal bidra til FNs bærekraftsmål gjennom blant annet å redusere utslipp og jobbe for 
omstillingen til et lavutslippssamfunn. NITO har som ambisjon å være fagforeningens klima-
leder og sikre at ingeniørene bidrar i klimaomstillingen, bærekraftig forbruk og bærekraftig 
produksjon. I dette ligger det at NITO skal jobbe for en grønn og rettferdig omstilling av 
arbeidsplasser, bidra til å bygge og formidle kunnskap om klima- og miljøarbeid, tilrette-
legge for miljøvennlige aktiviteter og tiltak, og sette seg konkrete mål og tiltak for å redusere 
klimafotavtrykket. NITO har innehentet klimaregnskap fra 2019 og i 2020 ble det utarbeidet 
tiltak for å redusere utslipp fra blant annet reiser, møtevirksomhet og innkjøp av varer og 
tjenester. 

NITO har over 95.000 medlemmer og mer enn 4.000 
tillitsvalgte som er tilknyttet bedriftsgrupper over hele 
landet. NITO skal inspirere disse og kommunisere og dele 
kunnskap og samarbeide om klimatiltak. NITOs klima-
veileder ble behandlet på NITOs landsmøte i 2020, mens 
mer langsiktige klimamål for NITO vil drøftes høsten 2021. 
NITO vil rapportere årlig i tråd med mål og tiltak.

Nåværende mål er at: 
• NITO reduserer sitt klimaavtrykk fra reiser med 

10 % kutt i tonn CO2-ekvivalenter eller mer i 2021, 
sammenlignet med utslipp i 20191. 

• Minst 30 % av møtene skal være digitale. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• NITO har utarbeidet en sjekkliste for prioritering 

av reiser som skal vurderes i forkant av reiser for å 
vurdere behov for reisen, antall som reiser, om reisen 
er innen- eller utenlands, og om møter og konfe-
ranser legges til kollektivknutepunkter. 

• NITO har også utarbeidet tiltak for møter og arran-
gementer med mål om å redusere utslipp, avfall og 
matsvinn.  

• NITO har lenge hatt fokus på å integrere et miljø og 
bærekraftsperspektiv i innkjøp, men formaliserer 
dette nå i innkjøpspolicyen slik at den ivaretar miljø- 
og klimahensyn, og slik at bærekraft forblir en viktig 
komponent i innkjøp av varer og tjenester. 

• For å redusere utslipp fra reise så skal tillitsvalgts-
opplæring, kurs, seminarer og konferanser i regi av 
NITO fortrinnsvis foregå i Norge. 

1 2019 som referanseår grunnet Covid-19 i 2020
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

2.635 6 66 2.563 5.357 -51%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 17,93 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 7,11 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,011 0,004 Tall ikke  
tilgjengelig

2 Lokasjonsbasert
3 Inkluderer kategorier: 1-6 og 8 (reiser, flyreiser, hotell, møter, bevertning, diett, ekstern bistand, varer og tjenester, abonnementsavgifter, avskrivninger, forsikringer, lokaler, IKT, markedsføring og 
rekvisita mm.)
4 Reduksjonen er et resultat av Covid-19 og restriksjonene

• NITO skal redusere forbruk av profileringsar-
tikler. NITO skal kildesortere og vurdere tiltak 
for å redusere bruk av plast, emballasje, papir og 
matsvinn.  

• NITO skal integrere et bærekraftsperspektiv 
i kursportefølje til medlemmer og andre, og i 
tillitsvalgtsopplæringen. 
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Norconsult

Klimamål
For Norconsult handler bærekraftig utvikling om en tilnærming der selskapet jobber for å 
ivareta ytre miljø, menneskers helse og bygge sterke samfunn, med økonomisk og kostnads-
effektive løsninger. 

Klima- og miljømål for Norconsult utover å tilfredsstille 
offentlige krav er:
• I oppdrag og leveranser skal selskapet identifisere 

vesentlige temaer for ytre miljø og anbefale bærekraftige 
løsninger som er viktige for den enkelte kundes prosjekt.

• Norconsults virksomhet skal ha høy karboneffekti-
vitet som oppnås gjennom lav ressursbruk og reduk-
sjon av klimagassutslipp.

• Alle kontorsteder med flere enn 5 faste medarbeidere 
skal være Miljøfyrtårnsertifisert (MFT) og utarbeide 
årlig klima- og miljørapport gjennom MFT.

I tillegg har Norconsult satt mål om at endring i karbon-
produktiviteten (CAPRO), dvs. verdiskapning i forhold til 
CO2-utslipp, skal være minst 5 % per år.

Klimatiltak og resultater i 2020
Norconsult arbeider med tiltak for å integrere bærekraftsvur-
deringer i alt selskapet gjør, både i egen virksomhet og i de 
råd og løsninger som gis kunder gjennom oppdragene. I 
2020 ble selskapets ytre miljø-policy oppdatert. Policyen 
fokuserer på miljøtemaer i FNs bærekraftsmål og EUs klassi-
fiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk akti-
vitet. Som rådgiver er gjennomføring av oppdrag den største 
og mest varige påvirkningen Norconsults virksomhet har på 
det ytre miljøet. Den direkte påvirkningen av Norconsults 
virksomhet er begrenset, men det er både ønskelig og fullt 
mulig å forbedre seg gjennom konkrete tiltak.

Noen viktige tiltak og resultater for 2020 er:
• Inngått medlemskap i UN Global Compact og 

forpliktet selskapet på FNs bærekraftsmål.
• Inngått medlemskap i Skift og signert 

Grønnvaskingsplakaten.
• 42 kontorsteder har levert klima- og miljørapport 

gjennom Miljøfyrtårn-ordningen og iverksatt 
forskjellige lokale tiltak for redusert klimaavtrykk fra 

energibruk, transport, avfall og innkjøp. Nettverk av 
MFT-kontakter fra kontorene har hatt 3 samarbeids-
møter om forbedringstiltak og resultater.

• «Bærekraft» er et av tre strategiske temaer i 
selskapets strategi for 2019-2021, og alle enheter 
inkluderer tiltak som en del av sin handlingsplan.

• Etablert lokale bærekraftsteam ved kontorer og 
i divisjoner som blant annet jobber med lokal 
forankring, bevisstgjøring, opplæring og integrering 
av lokalt relevante bærekraftstemaer i oppdragene.

• Utpekt bærekraftsansvarlige på konsernnivå, 
selskapsnivå og for de store markedsområdene. 

• Etablert sentralkoordinerende kjernegruppe 
for bærekraft med bærekraftsansvarlige for 
de største markedsområdene og det interne 
bærekraftsarbeidet.

• Integrert vurdering av vesentlige miljøtemaer 
(«miljøaspekter») i oppdragsplanlegging.

• Bærekraftstilnærming inkludert i introduksjonskurs 
for alle nyansatte.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 2019

2.252 113 1.431 708 2.815 -20%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,72 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,49 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 1,534 1,102 Tall ikke  
tilgjengelig

1 Lokasjonsbasert (elektrisitet: nordisk miks for årene 2013-2017, fjernvarme: norsk miks fra 2018) 
2 Inkluderer kategorier: 5 (avfall) og 6 (flyreiser i tjeneste, tjenestereiser fossilbil, tjenestereiser elbil) 
3 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene
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NorgesGruppen

Klimamål
NorgesGruppen skal være klimanøytral i 20301. Konsernet ønsker å være en katalysator for 
gode samarbeid innen bærekraft i hele verdikjeden for mat. 

På veien mot klimanøytralitetsmålet, har gruppen satt 
seg følgende ambisiøse klimamål for 2025:  
• 96 % fornybart drivstoff
• 98 % reduksjon i HFK utslipp2

• 48 % ny fornybar energi
• 23 % energiøkonomisering3

• 55 % redusert matkasting4

• 100 % redusert kasting av ferskt kjøtt5

• 89 % kildesortering

• 90 % kildesortering av matavfall
• 91 % frukt, grønt og bakevarer til dyrefor

Gruppen har i tillegg satt klimarelaterte mål for 
produktene:
• Redusere klimagassutslippet fra produktporteføljen 

med 60.000 tonn CO2
• Redusere bruken av plast på produkt med 20 %

Klimatiltak og resultater i 2020
Pandemien har hatt to effekter på miljøarbeidet i 
NorgesGruppen: 
• Økt salg av varer i butikk har ført til høyere aktivitet, 

men også til høyere effektivitet. Dette har ført til at 
klimagassutslippet har økt noe på enkelte områder, 
mens på andre områder er utslippene blitt redusert.

• Viktigste arbeidsoppgave i 2020 har vært å få nok varer i 
butikk. Enkelte utviklingsprosjekter på miljø har derfor 
blitt satt på midlertidig pause. 

Noen høydepunkter inkluderer: 
• Nytt system for datovarsling for å redusere 

matkastingen er testet med gode resultater. Systemet 
videreføres og videreutvikles, blant annet med en 
gradvis innføring av nye strekkoder som vil inneholde 
informasjon om holdbarhetsdatoen på produktet. 

• Et system for innhenting av matavfall fra butikk er 
blitt testet av ASKO og vil rulles ut i løpet av 2021 slik at 
matavfall fra alle butikker skal kunne utnyttes til dyrefôr 
eller biogass. 

• Nytt system for energiovervåkning og kontroll er blitt 
utviklet av KIWI og MENY og vil rulles ut i alle butikker. 

• Til tross for god fremdrift på alle miljømål, har enkelte 
områder bydd på større utfordringer enn andre. Målene 

1 Målet gjelder for driften, som inkluderer drivstoff, HFK, strøm og avfall. Organisatorisk scope inkluderer ASKO, Meny, Kiwi, Spar, Joker, Bakehuset, Joh. Johannson Kaffe, UNIL,og Matbørsen.
2 Basisår: 2010
3 Basisår: 2010
4 Basisår: 2015
5 Basisår: 2015
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 26 Scope 37 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20198

246.429 58.525 62.201 125.703 258.220 -5%

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 8,34 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 2,43 Tonn CO2e/MNOK

Merinvesteringer i utstyr og løsninger som fremmer 
energisparing og/eller klimareduksjoner 9

85 MNOK

Investeringer i prosjekter med grønne obligasjonslån10 937 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,086 NG ikke 
Skift-medlem

NG ikke 
Skift-medlem

6 Lokasjonsbasert (nordisk miks)
7 Inkluderer kategori: 5 (avfall fra butikk, lagre og industrienheter). Inkluderer Livsløpsutslippet for produksjon av avfall generert + fratrekk for gevinst ved gjenvinning. Drivstofforbruk for innleid 
transport er inkludert i scope 1.  
8 Til tross for økt omsetning i perioden, har det vært en reduksjon på grunn av mindre utslipp av HFK’er, større produksjon av egenprodusert fornybar energi og lavere matsvinn innen scope 3 
9 Kun merkostnaden ved innkjøp av miljøvennlig løsning som ikke er blitt standardløsninger i markedet, f.eks. differansen i investering mellom en diesellastebil og en el-lastebil
10 Grønne obligasjonslån inkluderer hydrogenanlegg, Breeam sertifiserte bygg og fornybar energi. NorgesGruppen har også investeringer i miljørelaterte prosjekter og utstyr ut over de som inngår i 
de grønne obligasjonslånene.

for fornybart drivstoff, matavfall til biogass/dyrefôr, 
reduksjon av plastposer og økt fyllingsgrad ble ikke fullt 
ut oppnådd . Arbeidet på disse områdene vil intensi-
veres frem mot 2025. 

• Avskoging i Brasil fortsetter å øke, og det å sikre avsko-
gingsfrie produkter er en prioritet. Selv om avskogingen 

økte i 2020, har NorgesGruppen også sett flere positive 
initiativ, og presset for å få på plass monitorerings-
systemer og ambisiøse tidsfrister er intensivert. 
Gruppen håper og tror at mye vil skje i 2021, og fortsetter 
å legge press på verdikjedene.
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OBOS

Klimamål
OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og klimagassutslipp, og for å tilby klima-
vennlige produkter og tjenester til kunder og medlemmer. Konsernet har som strategisk mål 
å redusere CO2-utslippene fra nye prosjekter med 45 % fra materialer, energi og transport 
innen utgangen av 2026. Dette skal sammenlignes mot faste referanseverdier for typiske 
utslipp i markedet (i tråd med BREEAM, FutureBuilt, etc). Disse referanseverdiene fastsettes 
i løpet av høsten 2021. 

OBOS er på god vei til å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen innen 2030. For å nå målet 
har OBOS utarbeidet en plan der konsernet fra 2021 vil be om klimagassregnskap i alle nye 
prosjekter, dette for å kunne jobbe systematisk med CO2-kutt fram mot 2026. I tillegg er 
det satt mål om 7 % årlig reduksjon fra kontorvirksomheten.

Klimatiltak og resultater i 2020
• OBOS har de siste årene blant annet jobbet for 

klimanøytral kontordrift. I tillegg til å fokusere på å 
redusere sine utslipp, sikrer OBOS dette gjennom 
kjøp av fornybar strøm og klimakvoter. 

• Alle større byggeprosjekter som utvikles av OBOS 
skal ha et miljøprogram med fastsatte miljømål som 
er i tråd med OBOS strategi for bl.a. klimagassre-
duksjon, miljøsertifisering og initiativ OBOS har 
forpliktet seg til. Målene skal følges opp systematisk 
gjennom hele byggeprosjektet. 

• I 2020 gjennomførte OBOS Eiendom sine første 
BREEAM In-Use-sertifiseringer av eksisterende 
bygg da Lambertseter senter, Smeltedigelen 1 og 
Christian Kroghs gt. 10–12 fikk sine sertifikater med 
henholdsvis nivå Very Good og Good. Alle større 
eiendommer følges opp med kvartalsvis måling av 
avfall og energibruk. 

• Det stilles krav til minimum 70 % kildesortering i 

byggeprosjektene.  
• OBOS investerer i at alle byggeprosjekter skal bli 

grønnere, f.eks. skal alle prosjekter være miljøsertifi-
serte og nye prosjekter skal gradvis redusere klima-
gassutslippet. Eksempel på byggeprosjekter med 
spesielt miljøfokus: 

 - Nansenløkka: FutureBuilt prosjekt 
(utviklingskostnader)

 - Oen: plusshus, ZEB-O (utviklingskostnader)
 - Urban Village: Prosjekt under C40 nettverket 

(utviklingskostnader)
 - Living Lab: nye boformer, materialer og tekno-

logi skal testes ut (utvikling og byggekost)
• OBOS har også investert i og jobbet videre med 

utviklingen av:
 - Modul for styrer og styremedlemmer for å 

sikre vedlikehold og bedre bærekraftsarbeid i 
boligselskaper
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 20193
Endring i utslipp 

fra 20194

295,2 71,3 125,6 98,3 988 -70%

1 Gjelder kontorvirksomhet i Norge unntatt Block Watne 
2 Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 521 t CO2e. 
3 Inkluderer kategorier: 5 og 6
4 Reduksjonen er et resultat av Covid-19 og restriksjonene

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,12 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,02 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 17,763 3,680 2,997

 - Støtte til Boligselskaper til gjennomføring av 
miljøtiltak – OBOS gir tilbake

 - Støtte til drift av Klimahuset på Tøyen
 - Investeringer i Construction City Cluster, og 

prosjekter tilknyttet dette blant annet for å 

redusere avfall fra byggebransjen
 - Felles prosjekt med Veidekke og Norconsult 

om en veileder for hvilke beslutninger som må 
tas når, for å redusere klimagassutslippet  
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Posten

Klimamål
Transportsektoren er en av de største utslippskildene i de nordiske landene og Posten vil 
derfor gå foran i det grønne skiftet. I 2020 har Posten og Bring hevet ambisjonene ytter-
ligere og satt som ambisjon om å bli best på bærekraftig verdiskapning ved blant annet å 
bli den grønneste logistikkleverandøren. I lys av forsterket ambisjonsnivå er det besluttet 
i 2020 en ny klima- og miljøstrategi frem mot 2023. Nytt miljømål som er under arbeid og 
konsernet vil ta stilling til klimanøytralitet i denne prosessen. Nytt mål lanseres høsten 2021. 

Konsernets miljøambisjon er å kun benytte fornybare energikilder i kjøretøy og bygg innen 
2025. Derfor skal Posten øke omstillingstakten for kjøretøy ved å sette tak for bestilling 
av fossile varebiler i by i løpet av 2022 og utenfor by i 2023, slik det ble bestemt i den nye 
klima- og miljøstrategien. Dette vil gjøre Posten i stand til å tilby fossilfri distribusjon og 
grønne tjenester med varebil i 40 nordiske byer innen 2023 og også mellom byer.

Klimatiltak og resultater i 2020
I 2020 reduserte konsernet utslippene med 10 % og har 
totalt redusert utslippene med 240.845 tonn CO2e som 
tilsvarer 45 % sammenlignet med 2012. Posten og Bring 
oppnådde en fornybarandel for sine kjøretøy på over 26 % 
i 2020, som var godt over målsetningen på 24 %. 

Posten og Bring gjennomførte en av Norges største 
anskaffelser av 70 store elektriske varebiler i 2020. I 
tillegg ble det bestilt 50 mindre elektriske varebiler. 
Konsernet har i dag antagelig Norges største kjøretøypark 
bestående av 1.577 fossilfrie kjøretøy. Det er etablert flere 
hub-løsninger for å ta i bruk elektriske varebiler, lastesy-
kler og mopeder til erstatning for fossile kjøretøy. I 2020 
startet konsernet omstillingen av tyngre kjøretøy, og har 
investert i Norges to første serieproduserte elektriske 
lastebiler som er satt i drift i Oslo sentrum. 

Konsernet er blant Nordens største brukere av tog. I 2020 
fraktet Posten og Bring 208.767 containere (TEU) på 
norske og internasjonale toglinjer, noe som er en økning 
i 14,7 % mot 2019. Konsernet har bidratt til utviklet ny 
toglinje mellom Halmstad, Malmø, Trelleborg og Oslo. 
Den fører internasjonale godsvolumer inn til Norge og 
videre ut på det norske jernbanenettet. I 2020 dekket 
konsernet 60 % av kapasiteten i linjen og sikret at 8.427 
trailere ble flyttet fra vei til bane, som i snitt tilsvarer 23 
færre trailere på veien hver dag.

Posten og Bring besluttet i 2020 en strategisk satsning om 
å øke hentepunker ved å utplassere 1.000 pakkebokser 
i Norge. Dette gjør at kundene i stor grad kan hente 
pakkene sine der de er i stedet for å ta bil for å kjøre til et 
hentested. 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

293.925 75.915 3.302 214.707 325.072 -10%

1 Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 4.802 t CO2e.
2 Inkluderer: utslipp fra egne biler og bygg, el-forbruk, kjøpt transport på kjøretøy, fly, tog og skip, forretningsreiser og avfallshåndtering
3 Reduksjonen skyldes i hovedsak økt bruk av biodiesel i Sverige, økt omsetningskrav på biodrivstoff i Norge og økt omstilling av kjøretøy. Konsernet er svært fornøyd med denne utviklingen i et år 
med sterk volumvekst grunnet Covid-19.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 22,75 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 12,25 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i batteridrevne lastebiler, trekkvogn på 
flytende biogass og gjenvinningscontainere for å frakte 
avfall ut av Norge på tog i stedet for lastebiler

14 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK5per tonn CO2e 0,036 0,027 0,023

Konsernets klima- og miljøarbeid blir lagt merke til. I 
2020 ble Posten kåret til den mest bærekraftige merke-
varen i sin bransje i Sustainable Brand Index i Norge, og 

oppnådde 6. plass totalt av 254 norske merkevarer. På 
IPSOS omdømmemåling har Posten god progresjon og 
fremhevet som «Årets rakett» i undersøkelsen for 2020.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom EY.
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PwC

Klimamål
PwC har satt seg ambisiøse mål globalt for å øke tempoet i eget klimaarbeid. Hele det 
globale PwC nettverket forplikter seg til å ta grep for å redusere utslipp fra egen drift og 
verdikjede i tråd med vitenskapens føringer for å begrense global temperaturstigning til 
1,5°C, med et mål om å nå netto null i 2030. Dette innebærer å redusere scope 1 og scope 
2-utslipp samt scope 3-utslipp knyttet til forretningsreiser1 med 50 %2 og investere i 
karbonfangst-prosjekter3 for å kompensere for resterende klimagassutslipp. I tillegg er 
målet at 50 % av leverandørene (etter utslipp) skal sette sitt eget Science Based Target 
innen 2025. Målene ble godkjent av Science Based Target-initiativet (SBTi) i september 
2021. 

PwC Norge har forankret i forretningsstrategien en over-
ordnet ambisjon om å bidra til en bærekraftig samfunns-
utvikling. Selskapet har også satt mål om å bidra til å øke 
tempo i den grønne omstillingen. Dette innebærer blant 
annet å jobbe aktivt for at kunder reduserer sitt klimafot-
avtrykk, og utnytter forretningsmulighetene i overgangen 
til et lavutslippssamfunn. 

PwC skal også fremme tiltak og virkemidler i samfunns-
debatten som bidrar til at Norge når sine klimamål. 

Selskapets viktigste klimabidrag er gjennom revisjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til bærekraftsrapportering- 
og verifikasjon, klimaomstilling, grønn konkurransekraft 
og klimarisiko.

Klimatiltak og resultater i 2020
• PwC publiserte klimaindeksen for andre gang, 

en analyse som viser hvordan Norges 100 største 
selskap rapporterer på og reduserer egne klimagass-
utslipp. Hensikten med indeksen er å sette fokus på 
åpenhet og tillit til næringslivets klimaregnskap og 

utslippskutt og samtidig belyse hvordan næringslivet 
kan jobbe med å løse klimautfordringen.

• PwC spiller en aktiv rolle i Skift-nettverket og 
har gjennomført flere klimarelaterte webinarer 
for kompetanseløft i nettverket, innen temaene 

1 Forretningsreiser utgjør en vesentlig andel av PwCs totale utslipp
2 Basisår: FY19
3 Til å begynne med vil dette innebære naturlig karbonfangst gjennom planting og bevaring av skogområder, men PwC ønsker å vurdere direkte karbonfangs og fjerning av karbon fra atmosfæren i 
årene som kommer
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e)4 Scope 1 Scope 25 Scope 36 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20197

646,3 6,9 128,1 511,3 2.878 -78%

4 Fra i år rapporterer PwC på sine klimagassutslipp i tråd med selskapets regnskapsår som går fra juli-juni. Det vil si at de rapporterte tallene for 2020 er for perioden juli 2020-juni 2021. Tallene for 
2019 er justert. Data på scope 2 gjenspeiler forbruk fra samtlige kontorer utenom Bodø, Egersund, Florø, Molde, Mosjøen, Måløy og Ulsteinvik.
5 Lokasjonsbasert (nordisk miks). Markedsbaserte scope 2-utslipp er 16,5 t CO2e.
6 Inkluderer kategorier: 1 (elektronisk utstyr, mat i kantine, papir og andre kontormaterialer), 5 (avfall), 6 (bil, fly og hotell) og 7 (pendling) 
7 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,33 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,18 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 4,038 0,830 1,237

klimarapportering inkludert scope 3-analyser, 
klimastrategi og klimarisikoanalyse og -rapportering. 

• Sammen med ZERO har PwC igangsatt et prosjekt 
for å kartlegge det frivillige karbonmarkedet og 
vurdere kvaliteten på ulike kreditter for kompense-
ring av årlige restutslipp etter utslippsreduserende 
tiltak. Prosjektet skal lanseres på Zerokonferansen, 
og rapporten skal ferdigstilles tidlig 2022. 

• Selskapet har et dedikert bærekraftsteam som jobber 
på tvers av alle kontorer og gir råd til kunder om 
klima og bærekraft. 

• PwC globalt har lansert The New Equation - den nye 
globale strategien som har som formål å bygge tillitt 
og skape varige resultater. Nettverket vil investere 12 
milliarder dollar og skape 100.000 arbeidsplasser, 
inkludert en tydelig satsing på ekspertise innen 
ESG-feltet. I denne sammenhengen utvikler PwC en 
nasjonal ESG-plattform med sikte på å operasjonali-
sere egen bærekraftstrategi gjennom å ta en tydelig 
bærekraftsposisjon, ha et spisset kompetanseløft 
internt samt integrere bærekraft i alle tjenester i 
konsulenthuset.
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RENAS

Klimamål
RENAS har som formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling 
og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Selskapet har en viktig rolle i 
utviklingen av Norges sirkulærøkonomi og for å sikre at avfall blir levert til gjenvinning og 
at miljøgifter ikke ender opp i naturen eller kretsløpet. Det innebærer å være en pådriver 
overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene, og bidra til innovasjon, utvikling 
og ny industri relatert til materialene vi håndterer. Selskapet setter strenge krav til eget 
utslipp, men det er i all hovedsak gjennom deres håndtering av eksternt avfall at de bidrar til 
å redusere klimautslipp i norske industrier. 

RENAS har som mål å være klimanøytral fra og med 2020. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• RENAS målsetting er klimanøytralitet i forbindelse 

med scope 2-utslipp ved kjøp av opprinnelsesgaran-
tier og karbonkompensasjon av de scope 3-utslipp 
selskapet måler (flyreiser) ved investering i sertifi-
serte utslippsreduksjonsprosjekter. Dette er oppnådd 
for 2020.

• Over 69.000 tonn EE-avfall ble behandlet i 2020 og 
73 % av alle produktene samlet inn ble gjenvunnet til 
nye materialer. Selskapet har bl.a. gjenvunnet 15.747 
tonn kabel - noe som tilsvarer lengden nesten fire 
ganger rundt jorda. 

• Selskapet er en pådriver og initiativtaker for å utvikle 
og ta i bruk ny teknologi og forretningsmodeller 
som reduserer utslipp, samt tilbakefører enda mer 
ressurser til nye verdikjeder slik at minst mulig går til 
spille. Utvalgte eksempler:

 - Oppstart av Madaster Services Norway, en 
materialbank og digitalt økosystem for mate-
rialoversikt i bygg, med materialkartlegging, 
verdisetting og en markedsplass for gjenbruk 
av materialer og produkter.

 - Konseptutvikling for ny ombruksplatt-
form, for økt innsamling, gjenbruk og bedre 
gjenvinning.

 - Systemutvikling for detaljert 
miljørapportering.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

2,6 0 0 2,6 56,6 -95%

1 Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 1,4 t CO2e. 
2 Inkluderer kategori: 6
3 Reduksjonen er et resultat av Covid-19 og restriksjonene

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,29 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,03 Tonn CO2e/MNOK

Andel av omsetning til «grønne» prosjekter 7% Prosentandel

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 2.545 0,224 0,750
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Ruter

Klimamål
Å redusere persontrafikken i Oslo og Akershus og øke bruken av grønne reiseformer 
(kollektiv, sykkel og gange) er både Ruters kjernevirksomhet og det viktigste klima- og miljø-
målet for Ruter. Utslippsfri 2028 er Ruters mål om et fullelektrisk kollektivtilbud i løpet av 
2028, og selskapet er på god vei med å gjennomføre målet. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• 28. juni 2020 var oppstartsdato for nye busskon-

trakter i Asker, Bærum og Vestre Aker. På bussan-
legget i Slemmestad ble 18 elektriske regionbusser 
satt i drift på linjer i Asker. 23 elektriske bybusser ble 
også satt i drift på linjer i Vestre Aker fra bussanlegget 
Furubakken på Bekkestua.

• I forbindelse med oppstarten av de nye kontraktene 
ble det etablert ny ladeinfrastruktur på bussanleg-
gene i Slemmestad og på Furubakken på Bekkestua. 
Tilretteleggingen for elektrisk infrastruktur er en 
investering i fremtidig drift av et stort antall elbusser. 
I forbindelse med de nye busskontraktene vil de 
resterende bussene på anlegget på Furubakken, og 
de andre bussanleggene i Bærum, bli elektriske i 
løpet av 2025.

• I 2020 ble det signert ny kontrakt for busstjenester 
i Oslo sør med 96 % elektrisk busspark. 109 nye 
elbusser vil settes i drift på linjer i Oslo og Nordre 
Follo fra bussanlegget på Rosenholm. Den nye 
kontrakten starter i januar 2022.

• I løpet av sommeren og høsten 2019, og vinteren 
2020, ble de tre Nesoddfergene M/S Kongen, M/S 
Dronningen og M/S Prinsen etter tur bygget om til 
elektrisk drift. I april 2020 var alle fergene ferdige, og 
båtsambandet Nesodden-Aker Brygge ble for første 
gang driftet helelektrisk.

• Ruter har siden 2015 jobbet for å realisere målet Fossilfri 
2020: Å kun bruke fornybar energi på transportmidlene 

i løpet av 2020, det vil si elektrifisering, biogass og 
flytende biodiesel. Ruter har stilt krav om 100 % fossil-
fritt drivstoff i kontraktene. Ved årsskiftet 2020/2021 
arbeidet Ruter med forhandlinger om endringsavtaler 
om overgang til fossilfritt drivstoff med operatører for 
allerede inngåtte buss- og båtkontrakter for å sikre 
fossilfri kjøring fra og med 2021. Ruter hadde i 2020 
165 biogassbusser, 156 batterielektriske busser i normal 
drift, de resterende av en samlet busspark på i overkant 
av 1.600 busser er dieseldrevne.

• Implementeringen av Fossilfri 2020 har blitt langt 
dyrere enn antatt. Årsaken er innføring av veibruksav-
gift for alt flytende biodrivstoff fra 1. juli 2020. Samtidig 
er rammebetingelsene for omsetning av flytende 
biodrivstoff slik at Ruters krav om 100 % biodrivstoff 
ikke har påvirker den totale mengden biodrivstoff 
omsatt i Norge. Dette skyldes at drivstoffomsetterne er 
pålagt å selge en viss kvote biodiesel, som de står fritt 
til enten å selge til aktører som Ruter, som etterspør ren 
biodiesel, eller blande det inn i fossilt drivstoff.

• Ruter har etterspurt ren biodiesel for å gi et bidrag 
til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk. Med 
dagens rammebetingelser for omsetning biodiesel, 
har dette tiltaket blitt et svært dyrt tiltak uten klima-
effekt. Ruter ønsker derfor at det etableres en løsning 
der kollektivtransporten ikke omfattes av veibruksav-
gift og omsetningskrav.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

28.687 28.434 253 0 49.147 -42%

1 Markedsbasert. Ruter krever fra operatørene at de kjøper opprinnelsesgarantier for kjørestrøm. Rapporterte utslipp gjenspeiler strømforbruket i Ruters lokaler. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 
1.138 t CO2e. 
2 Inkluderer kategori: 6 (flyreiser)
3 Reduksjon skyldes innføring av batterielektrisk teknologi i båt- og busskontrakter. Verksted, vaskehall mv inngår ikke.
4 Utenom jernbane. Eksempler på investeringer som fremmer grønne transportformer: bygging av Fornebubanen, nye trikker for testkjøring på den oppgraderte infrastrukturen, nye bussanlegg og 
pausefasiliteter for sjåførene, nye lehus med god kundeinformasjon og samarbeid for bedre fremkommelighet. 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 102,09 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 3,01 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer og reinvesteringer i regionens kollektiv-
trafikkinfrastruktur4

4.058 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,012 0,003 0,005
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Schibsted

Klimamål
Schibsted utgjør en viktig rolle i digitalisering, og å tilby smarte og bærekraftige løsninger 
for forbrukermerkevarer innen markedsplasser, media, finansielle tjenester og andre vekst-
selskaper. Schibsted har lave egne utslipp, de legger derimot til rette for at brukerne av 
tjenestene kan bidra til reduksjon i sine utslipp. De har også en stor påvirkningsmulighet via 
sine aviser til å endre oppførsel hos leserne som også kan bidra til reduksjon i utslipp. 

Schibsted jobber gjennom sine markedsplasser for et 
mer bærekraftig og sirkulært forbruk. De tilbyr digitale 
løsninger som gjør det enkelt for brukerne å kjøpe og 
selge brukt. Dette bidrar til redusert forbruk av naturres-
surser, energi og avfall. 

Konsernet har satt seg som mål å være klimanøytral innen 
utgangen av 2050. I tillegg har Schibsted følgende klimamål:
• Redusere CO2e-utslipp med minst 50 % til slutten 

av 20301

• Doble forbedring i energieffektivitet innen 20302

• Redusere CO2e-utslippene fra den digitale verdi-
kjeden basert på DIMPACT - et prosjekt som 
jobber med å utvikle et elektronisk verktøy som tar 
kompleksiteten ut av det å beregne karbonutslippene 
fra nedstrøms verdikjede for digitalt medieinnhold 

• Redusere CO2e-utslipp med 50 % til slutten av 20253 
innen distribusjonsvirksomheten

Klimatiltak og resultater i 2020
• Det gjøres en årlig beregning av hva det å kjøpe og 

selge brukt utgjør i potensielt sparte utslipp og mate-
rialer. Det kalles The Second Hand Effect Project, 
og inkluderer Schibsted og datterselskapet Adevinta 
sine markedsplasser. Resultatene for 2020 viser at 
det potensielt ble spart 20,7 millioner tonn CO2e, 
noe som tilsvarer 41 % av de totale årlige utslippene i 
Norge.

• I 2020 fortsatte Schibsted å redusere 

energiforbruket. De planlagte forbedringene 
i Schibsteds trykkeri viste gode resultater, og 
konsernet hadde lavere utslipp per levert produkt i 
distribusjonsnettverket.

• I både 2020 og 2019 har Schibsted redusert sine 
utslipp i tråd med Paris-avtalen. I henhold til PwC 
sin klimaindeks er Schibsted begge årene ett av fire 
selskaper av de 100 største selskapene i Norge som 
har klart det.

1 Basisår: 2018
2 Basisår: 2018
3 Basisår: 2018
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 24 Scope 35 Totalt klimagass- 

utslipp 20196
Endring i utslipp 

fra 20197

30.055 263 450 29.342 34.551 -13%

4 Lokasjonsbasert
5 Inkluderer kategorier: 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15. Papir til avistrykking, energi fra eksterne datasenter og internettinfrastruktur for å distribuere digitale aviser, leasede og privateide biler, flyreiser, strømfor-
bruk hos brukerne av digitale aviser og finansielle investeringer.
6 Oppdaterte utslippstall for 2019 fra 32.942 t CO2e 
7 Reduksjonen skyldes bedre energieffektivisering i kontorlokaler og trykkeriene, mindre flyreiser, bruk av eksterne datasenter med lavere utslipp, mindre papir (på grunn av færre aviser) og 
overgang til tynnere papir 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per årsverk 5,80 Tonn CO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK 2,33 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,234 0,196 0,189
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SpareBank 1 SMN

Klimamål
SpareBank 1 SMN skal være en pådriver for grønn omstilling. Det gjelder i bankens daglige 
drift, gjennom kundetilbudet og måten de investerer samfunnsutbyttet. SpareBank 1 SMN 
skal halvere sitt klimafotavtrykk innen 2030, og har vedtatt et årlig reduksjonsmål på 8 %1. 
Konsernet presenterte sine foreløpige klimamål til markedet i kvartalspresentasjonen 7. mai 
2021. 

• Konsernet vil offentliggjøre sin plan for kompensasjon av direkte utslipp i løpet av fjerde 
kvartal.

• Indirekte utslippsmål er foreløpig ikke satt, men klima- og miljø er nå en integrert faktor i 
kredittkomiteens arbeid. SpareBank 1 SMN har en uttalt målsetting om å redusere klima-
fotavtrykket i hele verdikjeden. 

• Konsernet vil styrke kvaliteten i sitt energi- og klimaregnskap gjennom et påstartet 
samarbeid med Asplan Viak, hvor SpareBank 1 SMN måler klimaintensitet, både i egen 
drift og utlån («spendanalyser»).

Klimatiltak og resultater i 2020
• Konsernet vedtok ny strategi for bærekraft med 

konkrete utslippsmål.
• Konsernet utarbeidet sitt første, felles energi- og 

klimaregnskap.
• Konsernet utviklet et analyseverktøy som benyttes i 

kredittprosessen for bedriftskunder.
• Konsernet utviklet Mitt klimaspor hvor kundene kan 

se sitt personlige fotavtrykk i mobilbanken (lansert 
april 2021).

1 Referanseåret for denne målsettingen er 2019
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

576,6 13,4 201,9 361,3 1.168 -51%

2 Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 1.209 t CO2e.
3 Inkluderer kategorier: 1 (papir), 5 (avfall) og 6 (tjenestereiser med fly bil)
4 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,36 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 0,09 Tonn CO2e/MNOK

Lån under grønne obligasjoner: privatmarked 16.043 MNOK

Lån under grønne obligasjoner: næringsliv 8.121 MNOK

Grønne lån til energitiltak 145 MNOK

Grønne boliglån 114 MNOK

Grønne byggelån 20 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 10,039 5,350 Tall ikke  
tilgjengelig

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.
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Statkraft

Klimamål
Statkraft bidrar til overgangen til en lavutslippsøkonomi ved å levere fornybare energi-
løsninger. Selskapets vekst skal kun skje innenfor fornybar energi. Selskapets ambisjon er 
å bidra til et mer klimavennlig og bærekraftig energisystem, og samtidig opprettholde et 
lavt klimaavtrykk i egen drift. I tråd med denne ambisjonen har Statkraft definert følgende, 
konkrete mål:
• Statkraft skal fortsette å være Europas største produsent av fornybar kraft frem mot 

2025, og samtidig være blant de tre mest klimavennlige store kraftselskapene basert i 
Europa.

• Selskapet har som mål å bli karbonnøytral innen 2040 for direkte klimagassutslipp 
(scope 1).

Klimatiltak og resultater i 2020
• Alle investeringer i Statkraft går til fornybar energi 

og tilhørende systemer og tjenester (som nettstabi-
liseringgsanlegg, lading av elbiler, elektrifisering av 
industri ved hjelp av grønn hydrogen, etc). 

• I 2020 var det samlede investeringsnivået innen 
fornybar energi på 10 mrd. kroner. Dette mulig-
gjør omfattende utslippsreduksjoner i andre deler 
av energisektoren, ved at bruken av kull- og gass-
kraftverk går ned og ved at bruk av fossil energi i 
eksempelvis transportsektoren og i industrien kan 
reduseres gjennom elektrifisering. 

• I 2020 ble det fattet investeringsbeslutninger for til 
sammen 2,2 GW fornybar-kapasitet. Noen eksempler 
er beskrevet nedenfor. Det ble også gjennomført 
omfattende investeringer i selskapets eksisterende 
vannkraftportefølje.

 - Opprusting og reinvesteringer i norsk og 
svensk vannkraft: 2 mrd. NOK (forventet årlig 
gjennomsnitt)

 - Kjøp og integrasjon av solenergiselskapet 
Solarcentury, som har en omfattende 
solportefølje

 - Ferdigstilling av vindkraftutbygging på Fosen 
(1 GW, Statkraft er majoritetseier)

 - Utbygging av vannkraft i Albania, India og 
Chile

 - Investeringsbeslutning for stort vindkraftpro-
sjekt i Brasil (0,6 GW)
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 20193
Endring i utslipp 

fra 20194

2.023.300 1.845.800 175.800 1.700 1.649.200 +23%

1 Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 0 t CO2e (100 % av Statkrafts elektrisitetsforbruk er sertifisert fornybar).
2 Inkluderer kategori: 6
3 Utslippstall for 2019 har blitt justert i forhold til fjorårets rapportering for å være i overensstemmelse med utslippmengder som er godkjent av EU ETS
4 Økningen skyldes økt produksjon i Statkrafts tyske gasskraftverk. Bakgrunnen er strammere europeisk klimapolitikk, som fører til at gasskraft i større grad erstatter kullkraft. Dermed øker 
produksjonen og utslippene.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per årsverk 496,64 Tonn CO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK 59,73 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i fornybar energi 10.000 MNOK  

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,008 0,015 0,042

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom Deloitte.
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Statsbygg

Klimamål
Som en av landets største bygge- og eiendomsaktører har Statsbygg et ansvar for å være 
en pådriver og en rollemodell når det gjelder miljøvennlige byggeprosjekter. Gjennom å være 
en stor innkjøper i det private markedet kan Statsbygg bidra i utviklingen av en grønnere og 
mer konkurransekraftig byggenæring. 

Når det gjelder klimamål, er det satt opp mål for å bidra 
til å redusere statens og Statsbyggs klimafotavtrykk for 
hver avdeling i Statsbygg. 

Statsbygg har konkrete utslippsmål for flere ulike deler av 
organisasjonens aktiviteter:
• Utslippsmål i alle byggeprosjekter – mål om total 

reduksjon på 40 % for samlet portefølje i strategiperi-
oden samt at det utarbeides prosjektvise utslippsmål.

• Eiendomsporteføljen skal redusere 

klimagassutslippene med 6 % i strategiperioden
• Utslippskrav til utvalgte materialer i kontrakter
• Mål om fossilfri byggeplass1

• Redusere klimafotavtrykket fra egen intern drift med 
6 % i strategiperioden2

• Redusere klimagassfotavtrykket i rådgivning i 
innleiekontrakter

• Klimagassberegninger som del av grunnlaget ved 
tomtevalg 

Klimatiltak og resultater i 2020
• Ved utgangen av strategiperioden var Statsbygg vel 

på vei til å nå ambisjonene i miljøstrategien for 2019-
2020, men ikke i mål. Byggeprosjektene har oppnådd 
en reduksjon på 35,8 % i utslipp for energi og materialer 
sammenlignet med minstekrav i TEK17. Målet var 40 
% og gjaldt for energi, materialer og byggeplass. De 
fleste byggeprosjektene startet opp før strategiperioden 
og hadde ikke krav til å inkludere byggeplassutslipp. 
Reduksjon av CO2-utslipp fra eiendomsporteføljen 
knyttet til energibruk var på 18,3 % i 2020, sammen-
lignet med 2018. Systematisk arbeid med ENØK 

investeringer, vedlikeholdstiltak, lav aktivitet på grunn 
av korona og en varm vinter bidro til nedgangen. I 2020 
var utslipp relatert til energibruk redusert med 31,6 % i 
lokalene til Statsbygg sammenlignet med 2018.

• Regjeringen bevilget penger til Statsbygg for diverse 
vedlikeholdstiltak til opprettholdelse av aktivitet 
i byggenæringen, hvorav 50 mill. kroner til miljø-
tiltak og 30 mill. kroner til øvrige tiltak i Grønt fond. 
Tiltakspakken skal være fullt gjennomført i løpet av 
2021. Foreløpige vurderinger av effektene er blant 
annet:

1 Det gjelder fossilfri byggtørk/byggvarme og biodrivstoff
2 Inkluderer: Drift av egne kontorer, prosjektkontorer og ansattes reiser



78

Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 23 Scope 34 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20195

132.538 3.049 19.576 109.912 104.590 +27%

3 Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 28.463 t CO2e. 
4 Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 5, 6 og 7. Utslippsnivået i scope 3 vil få et par mindre endringer etter at data fra reisevaneundersøkelse for Statsbyggs ansatte er lagt til grunn for beregningen, og etter at 
metode for å vurdere utslippskonsekvens for kjøp og salg av eiendom er etablert. 
5 Økingen skyldes i stor grad økte utslipp fra kjøp av varer og tjenester. I 2020 var utslippene større enn i 2019 både fra innkjøp av byggematerialer til byggeprosjekt, fra større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold og fra prosjekteringstjenester.
6 Justert fra i fjor med oppdaterte utslippstall for 2019

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 152,87 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 17,70 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 20196 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,046 0,041 0,029

 - installerte solceller på tak vil gi 1.000.000 
kWh per år fornybar lokalprodusert energi

 - 176 nye ladepunkter for elbil ved 101 ulike 
eiendommer

 - ca. 3 GWh spart årlig ved ENØK tiltak
• Klimagassberegningsverktøyet One Click ble tatt 

i bruk i 14 % av planleveranser og i 67 % av utred-
ninger der det er mulig. Det blir brukt i konkurran-
seutsetting av nye leieavtaler. En standard for bruk 
av One Click i tidligfase er utarbeidet og ble benyttet 
i større grad i 2020.

• Høsten 2020 startet Statsbygg arbeid med å etablere 
et klimagassregnskap for virksomheten i henhold 
til GHG-protokollens scope 1, 2 og 3. Regnskapet 
har godt grunnlag for alle 3 scope, men det gjenstår 

noen verifiseringer og oppdateringer for å få scope 3 
komplett. Statsbygg har gjennomført en reisevane-
undersøkelse for sine ansatte. Dette vil gi et bedre 
grunnlag for å fastsette utslippsnivået forbundet med 
reiser for ansatte til og fra jobb. Statsbygg jobber 
også med å inkludere effekten av kjøp og salg av 
eiendom. I scope 3 er innkjøpte varer og tjenester den 
klart dominerende utslippskategorien. Den består 
av innkjøp av byggematerialer til Statsbyggs bygge-
prosjekter, større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold og prosjekteringstjenester. Data for utslipp fra 
byggematerialene fra byggeprosjektene kommer fra 
klimagassregnskap til hvert av byggeprosjektene i 
Statsbygg.
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Storebrand

Klimamål
Storebrand støtter opp under en mer bærekraftig verden som en av Nordens største 
private kapitalforvaltere. Kapitalforvaltningen skal være en pådriver for bærekraftige inves-
teringer og bidra til klima og ren energi gjennom å stille krav til selskapene de investerer i, 
investere i løsningsorienterte selskaper og påvirke selskapene ved aktivt eierskap. 

Storebrand har satt seg et mål om å ha en klimanøytral 
investeringsportefølje innen 2050. Samtidig ønsker 
konsernet å redusere klimaavtrykket fra egen virk-
somhet. I tillegg til klimanøytralitetsmål i investerings-
porteføljen, har Storebrand følgende målsettinger for sitt 
klimaarbeid:
• Redusere klimagassutslipp fra egen drift med 7,6 % 

per år
• I tråd med scenarioene til FNs klimapanel, har 

Storebrand et mål om å redusere utslipp med 32 % 
for investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom 

innen 20251

• Andel sertifisert grønn eiendom: 74 % i 2025 (43 % i 
2020)

• Andel investeringer i løsninger (løsningsselskaper, 
grønne obligasjoner og sertifisert grønn eiendom) 15 
% innen 2025 (10 % i 2020)

• CO2-utslipp fra direkte eiendomsinvesteringer 6,5 
tonn CO2 per m2 i 2025 (7,9 i 2020)

• 100 % av forvaltningskapitalen skal screenes for 
bærekraft, herunder klima og miljø.

Klimatiltak og resultater i 2020
• I 2020 var 379,2 milliarder investert i fossilfrie 

produkter. 
• Aksjeinvesteringene i Storebrand og SPPs fond 

hadde et karbonavtrykk på 12 tonn CO2e per omsatte 
million i fondet. Fondenes sammenlignbare indekser 
har et tilsvarende karbonavtrykk på 18 tonn. I fjor 
var tilsvarende tall 22 for Storebrands fond, og 32 for 
sammenlignbare indekser.

• Obligasjonsinvesteringene i Storebrand og SPPs fond 
hadde et karbonavtrykk på 9 tonn CO2e per omsatte 

million i fondet. Fondenes sammenlignbare indekser 
har et tilsvarende karbonavtrykk på 16 tonn. 

• 100 % av forvaltningskapitalen ble screenet for bære-
kraft, herunder klima og miljø.

• 43 % av Storebrands eiendomsinvesteringer var 
miljøsertifiserte, opp fra 30 % i 2018.

• Eiendomsforvaltningen hadde et karbonavtrykk på 
7,9 kg CO2e per kvadratmeter, ned fra 9,12 kg CO2e 
per kvadratmeter i 2018.

• Storebrand hadde dialog med 572 selskaper for 

1 Basisår: 2018
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

430,3 1,2 148,3 280,8 1.519 -72%

2 Lokasjonsbasert
3 Inkluderer kategori: 5 (avfall) og 6 (forretningsreiser: fly, tog, bil). Storebrand rapporterer også på investeringer, men dette er ikke inkludert i klimaregnskapet her. Utslipp fra direkte eiendomsinves-
teringer: 8.456 t CO2e. Absolutte utslipp fra aksjeinvesteringer: 3.261.366 t CO2e. 
4 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene
5 Storebrand opererer ikke med omsetning. PwC bruker derfor sum inntekter 2020 som input for omsetning i indikatoren 
6 Storebrand har ikke en bunnlinje. I stedet brukes det en tilnærming til EBITDA basert på konsernresultat før amortisering og rentekostnader for å beregne EBITDA + lønns- og personalkostnader.

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 0,24 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK5 0,01 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i fossilfrie produkter 379.200 MNOK

Investeringer i løsningsselskaper, cleantech og forny-
bar energi 

50.300 MNOK

Grønne obligasjoner 22.500 MNOK

Investeringer i miljøsertifisert eiendom 20.100 MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK6 per tonn CO2e 17,597 5,801 5,895

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom PwC.

å påvirke deres virksomhet i en mer bærekraftig 
retning, opp fra 408 i 2018. 

• Antall aktive selskapsengasjementer rundt klimare-
laterte risikoer og muligheter: 343.

• Antall selskaper som har blitt utelukket på grunn av 
alvorlig klima- og miljøskade: 165.

• Storebrand har bidratt i arbeidet med å utvikle en 
TCFD-mal for Nordic CEOs nettverket.

• Konsernet har utarbeidet en ny arbeidsmetodikk 
og etablert et system for kartlegging av leverandø-
renes arbeid med bærekraft. Det ble satt tydelige 

målsettinger for hva Storebrand vil at leverandørene 
skal gjøre innen bærekraft, og måling av dette ble 
igangsatt.

• Storebrand lanserte en ny klimastrategi for investe-
ringer, og har implementert denne (blant annet med 
nye oppdaterte kriterier knyttet til kull og lobbyvirk-
somhet mot målene i Parisavtalen).

• Storebrand har bidratt i utarbeidelsen av NZAOA sin 
target setting protocol.

• Storebrand har bistått som casestudie i SBTi sitt 
metodedokument for finansbransjen (eiendom).
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Sweco Norge

Klimamål
Sweco planlegger fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet er bærekraftige bygg, 
effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Blant annet bistår Sweco oppdrags-
givere over hele landet med å designe bærekraftige og miljøvennlige bygg, og hjelper også 
virksomheter med å utarbeide klimagassregnskap og klimastrategier.

Swecos klimamål er i tråd med klimamålene forankret i Parisavtalen. Konsernets mål er at 
hele Sweco skal være klimanøytrale innen 2040. Første skritt på veien for Sweco Norge er 
å redusere sine utslipp med minimum 55 % innen 2030, og innen 2036 skal Sweco Norge 
være klimanøytral (med maks 15 % kompensasjon). 

Klimatiltak og resultater i 2020
Sweco Norges nasjonale tiltak er å fase ut fossile firma-
biler, lage og etterleve rammeverk for grønne innkjøp på 
alt fra forbruksmateriell til kontor, samt ha klimavenn-
lige fagturer. Deretter er det opp til hver enkelt region å 
sette regionale klimatiltak. 2020 og 2021 vil bli brukt til 
arbeidet med å identifisere disse tiltakene.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20193

3.529 167 1.719 1.642 6.244 -43%

1 Markedsbasert. Det ble antatt NVEs residual mix for all elektrisitet som ikke har opprinnelsesgaranti. 
2 Inkluderer kategorier: 1 (mat i kantine, IT-utstyr, konstruksjon av kontor), 6 (forretningsreiser, inkl. firmatur) og 7 (pendling) 
3 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 2,05 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 1,42 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,568 0,308 Tall ikke  
tilgjengelig
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Telenor Norge

Klimamål
Telenor vil bidra til det grønne skiftet ved å bli karbonnøytrale innen 20301, samt å tilby 
innovative løsninger hvor selskapets teknologi hjelper kunder og partnere til å redusere 
deres avtrykk. Bærekraftige telekommunikasjonstjenester er en viktig del av klimaløsningen 
både globalt og lokalt. Telekommunikasjonsindustriens teknologi og tjenester er med på å 
redusere klimautslipp i mange andre bransjer. 

Telenor har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet og målene ble godkjent i mai 
2021. I tillegg til karbonnøytralitetsmål har Telenor Norge følgende klimamål:  
• Sette klima- og miljøkrav i avtaler med de største entreprenører involvert i utbyggingen 

av telenettet (fiber- og 5G-nettet)
• Jobbe mot å bli ISO-14001-sertifisert
• Øke kunnskap hos Telenor Norges ansatte og engasjere dem
• Ta lead for arbeidsstrømmen «Grønn digitalisering» i Skift-nettverket. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• Telenor Norge jobbet mot å bli ISO-14001 sertifisert 

(godkjent i februar 2021).
• Selskapet arrangerte «Town hall»-møter for ansatte 

med klima og miljø som tema.
• Telenor Norge har etablert og arrangert «Green XP» 

som opplæringstiltak for Telenor Norges ansatte 
(webinar-serie).

• I 2020 etablerte og gjennomførte Telenor Norge 
en webinar-serie innen grønn digitalisering som de 

kalte «Digitalisering og klima i en helt uvanlig tid» 
- i samarbeid med Skift, med CEOs som målgruppe 
(læring fra Covid). Anbefalingene fra webinar-serien 
ble oppsummert i Skift-notat og senere sendt/ over-
levert til både statsminister Solberg og klimastatsråd 
Rotevatn.

• Telenor Norge jobber med leverandører og har satt 
klima- og miljøkrav i avtaler med de største entrepre-
nører involvert i 5G-utbyggingen.

1 Gjelder scope 1 og 2
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

1.023.918 260 167.393 856.266 999.233 +2%

2 Markedsbasert. Lokasjonsbaserte scope 2-utslipp er 3.804 t CO2e. 
3 Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 og 12
4 Økningen skyldes at scope 3 har blitt utvidet til å dekke vesentlig mer enn 2019 som følge av prosessen med SBT. Samtidig har strømforbruket også gått opp i tråd med økt utbygging av basesta-
sjoner og annen infrastruktur. Økningen skyldes også delvis endringer i selskapsstruktur (Infra, Broadcast, Canal Digital). 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 305,74 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 39,03 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,014 0,010 Tall ikke  
tilgjengelig



85

Telia Norge

Klimamål
I 2019 lanserte Telia Company et overordnet klimamål om null CO2-utslipp i hele verdikjeden 
i 2030. I tillegg har konsernet et mål om null avfall. Arbeidet med null avfall fokuserer på 
egen drift og nettverksdriften samtidig som Telia Company muliggjør en sirkulær økonomi 
gjennom sine tjenester.

Telia Company har satt seg Science Based Targets som er i tråd med utslippsbanen som 
begrenser global oppvarming til 1,5°C, og disse målene ble godkjent i desember 2020. 
Følgende skal oppnås innen 20251:
• Halvere utslipp fra egen virksomhet
• Redusere utslippene knyttet til bruk av solgte og leasede produkter med 29 %
• Samarbeide med leverandører slik at 72 % av dem har satt sine egne mål rundt utslipp

Klimatiltak og resultater i 2020
• Telia Norge er allerede klimanøytral og miljøser-

tifisert, og nå bygger selskapet et landsdekkende 
5G-nett som skal gjøre det mulig å drive en smartere, 
mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av lokal-
samfunn og bedrifter.

• Telia Company har valgt å støtte skogprosjekter hos 
South Pole (biologisk karbonfjerning gjennom skog-
prosjekter) og puro.earth (industriell karbonfangst 
gjennom bygg i tre) for å kompensere for sine utslipp. 

• Telia Norge er sertifisert Miljøfyrtårn og utarbeider 
årlige CO2-regnskap. Selskapet ble sertifisert 
Miljøfyrtårn allerede i 2011 og sertifiseringen inne-
bærer at Telia Norge skal ha et godt og systematisk 
arbeid omkring helse- og miljøsikkerhet. De skal 
også stille krav til sine leverandører.

1 Basisår: 2018
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

7.023 62 6.825 136 7.562 -7%

2 Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 1,4 t CO2e. Telia Norge har kjøpt Opprinnelsesgarantier for 100 % av strømforbruket i 2017, 2018, 2019 og 2020.  
3 Inkluderer kategorier: 1 (papirforbruk), 5 (avfall) og 6 (fly og bil)
4 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per årsverk 3,1 Tonn CO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK 0,5 Tonn CO2e/MNOK

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom Deloitte. 
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Umoe

Klimamål
Kampen mot global oppvarming er nøkkelmålet for Umoe. Umoe har ikke ført denne kampen 
ved gradvis endring i eksisterende bedrifter, men ved å selge seg ut av oljerelaterte bedrifter 
og investere i og utvikle fornybarbedrifter. Umoe bidrar inn i energiomstillingen ved å inves-
tere i løsninger som bidrar til et lavutslippssamfunn og samtidig er økonomisk bærekraftig. 
Selskapet investerer i produksjon av biodrivstoff og solenergi i fremvoksende markeder 
og supplybåter til utvikling av offshore vind. Av totale investeringer i gruppen utgjorde de 
grønne 54 %, mens totalt 35 % av de ansatte jobber innenfor grønn sektor. I 2021 er Umoe 
Restaurants AS blitt solgt. Dersom vi utelater tall på denne enheten blir totale grønne investe-
ringer i gruppen 61 %, mens totalt 88 % av de ansatte jobber innenfor grønn sektor.

Med sine flere datterselskaper har UMOE en rekke 
klimamål. Noen utvalgte inkluderer:
• Umoe Advanced Composites

 - Diesel truck byttes ut med elektrisk truck når 
eksisterende 5 års leieavtale utløper i 2025.

 - Implementering av ny glassfiber (innen 2023) 
vil redusere forventet forbruk av glassfiber, 
epoxy og herder med 20 % per produsert 
trykkbeholder.

• Umoe Industries
 - Selskapet har som mål å redusere egne 

klimautslipp med 50 % innen 2030 og 90 
% innen 2050. Dette skal oppnås gjennom 
å jobbe mer effektivt og bærekraftig i egen 

virksomhet og hos underleverandører. 
Selskapet har også mål om å redusere 
CO2-utslipp fra flyreiser i forbindelse med 
tjenestereiser med 5 %. 

• Umoe Sterkoder
 - Alle kjøretøy og maskiner skal innen 2030 

være 100 % elektrisk. 
 - Minst en fjerdedel av benyttet energi skal 

være 100 % fornybar lokal energi med 
opprinnelsesgaranti.

 - Det skal fokuseres mer på sirkulær økonomi 
ved byggeprosjekter og bruk av miljøvennlige 
produkter. Målsetning om fossilfri byggeplass 
innen utgangen av strategiperioden.

Klimatiltak og resultater i 2020
• Gjennom sitt heleide datterselskap Umoe Bioenergy 

S.A. drifter Umoe et etanolproduksjonsanlegg i 
Brasil. Anlegget produserer etanol fra sukkerrør/ 
fotosyntese, og produksjonen fra anlegget kan 
erstattet nær 20 % av det norske bilbensinforbruket 

per år. I tillegg kommer strømproduksjon fra 
forbrenning av tørrstoff fra etanolproduksjonen. 
Brasils etanolindustri forventes å være et sentralt 
virkemiddel for Brasil i å oppfylle forpliktelser under 
Parisavtalen.
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 21 Scope 32 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 2019

17.292 9.996 2.106 5.190 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

1 Lokasjonsbasert
2 Inkluderer kategorier: 1, 3, 5, 6, og 7

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 5,44 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 3,91 Tonn CO2e/MNOK

Investeringer i utvikling og produksjon av grønn energi 54% Prosentandel av total 
CAPEX

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,104 Tall ikke  
tilgjengelig

Tall ikke  
tilgjengelig

• Datterselskap Umoe Mandal AS og Umoe Wind har 
bygget opp kompetanse og kontrahert egne høyhas-
tighetsfartøy til bruk ved vindmølleparker til havs. 
Fartøyene er drivstoffeffektive og på grunn av den 
høye hastigheten kombinert med luftpute-tekno-
logi sikrer fartøyene at mannskap og passasjerer 
kommer miljøvennlig, raskt og mer behagelig frem 
til offshore vindmøller enn ved bruk av konvensjo-
nelle fartøy, noe som også gir økt operasjonstid ute 
ved vindmølleparken.

• I Umoe Restaurants AS er FN sine bærekraftsmål 
aktivt tatt i bruk, hvorav bærekraftsmål 13 “stoppe 
klimaendringene” har et særskilt fokus. Umoe 
Restaurants har blant annet innført flere tiltak for å 
bedre tilbud av vegetarretter og redusere matsvinn. 
Alle Umoe Restaurants kjedene deltar i KuttMatsvinn 

2030. Gjennom appen Too Good To Go bidro restau-
rantene til vestlig å redusere matsvinn og dernest 
redusert CO2-utslipp.

• Umoe Advanced Composites utvikler, produserer og 
selger høytrykksbeholdere i glassfiber (type IV) og 
transportmoduler for CNG, biogass og hydrogen.

• Umoe Industries har i løpet av 2020 vært involvert 
i produksjon av ny type teknologi katodekasser og 
anodehengere for Hydro Aluminium som skal brukes 
i produksjon av grønnere aluminium.

• Umoe har for første gang utarbeidet et klimaregn-
skap for 2020 for å måle sine direkte og indirekte 
utslipp.
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Veidekke

Klimamål
Veidekke legger Parisavtalen til grunn og selskapet skal bli klimanøytral (netto null) innen 
2045. Målet om netto null gjelder reduksjon av klimagassutslipp både fra egen virksomhet 
og verdikjeden (scope 3), og er i tråd med utslippsbanen som begrenser global oppvarming 
til 1,5°C. Veidekke skal verifisere målene gjennom Science Based Target-initiativet (SBTi) 
senest november 2022. Veidekkes mellomlangsiktige klimamål er å redusere egne klima-
gassutslipp med 50 % innen 20301. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• I 2020 etablerte Veidekke klimagassbudsjett brutt 

ned på virksomheter (scope 1 og 2), med kvartalsvis 
rapportering fra 2021 og årlig oppfølging. Å levere 
på klimabudsjettet er knyttet til personlige insen-
tiver i bonusmodellen for de øverste ledernivåene i 
selskapet.

• Til nå har to av selskapets 30 asfaltfabrikker i Norge 
gått over fra gass til CO2 -nøytrale trepellets. I 2020 
ble det besluttet at ytterligere to fabrikker skal over 
på fornybar energi, og flere fabrikker er under utred-
ning for beslutning i løpet av 2021. 

• Veidekke vil øke andel av fossilfrie / utslippsfrie 
bygge- og anleggsplasser. I Norge økte antallet 
fossilfrie byggeplasser til 30 stk i 2020, fra 20 i 2019. 
Dette gjenspeiles i økt forbruk av biodrivstoff i 2020 
sammenlignet med 2019. Der utslippsfrie løsninger 
ikke er tilgjengelige, brukes bærekraftig biodrivstoff 
uten palmeolje. 

• Veidekke følger utviklingen av elektriske maskiner 
og kjøretøy nøye og investerer i kjøp eller leie av 

elektriske maskiner der det er hensiktsmessig. 
• Gjennom forskning har Veidekke utviklet en mer 

miljøvennlig asfalt som reduserer klimagassutslip-
pene med opptil 80 %, ved å erstatte fossil råolje i 
asfaltens bindemiddel med plantebasert olje. Den 
første kilometeren av den nye miljøasfalten ble lagt 
på fylkesvei 700 i Trøndelag i oktober.

• Veidekke står fast ved målet om at lavtemperaturas-
falt (LTA) skal utgjøre 40 % av all asfaltproduksjon 
i 2021 og 100 % i 2050. I 2020 utgjorde LTA 33 % av 
Veidekkes asfaltproduksjon, som er samme andel 
som i 2019. 

• Når gammel asfalt blir brukt i produksjon av ny 
asfalt, reduseres forbruket av ny stein og bitumen. 
I 2020 utgjorde andelen gjenbrukt asfalt 5,7 % av 
nylagt asfalt, mot 5,3 % i 2019. Tilgang på asfalt for 
gjenbruk i markedet er imidlertid begrenset.

• I 2020 utgjorde miljøklassifiserte bygg og anlegg 
samt fornybar energi-prosjekter 29 % av Veidekkes 
omsetning, mot 13 % i 2019. Miljøklassifiserte bygg 

1 Basisår: 2018
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 22 Scope 33 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20194

492.026 94.034 3.333 394.659 297.823 +65%

2 Lokasjonsbasert. Markedsbaserte scope 2-utslipp er 52.119 tCO2e.
3 Inkluderer kategorier: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 og 12
4 Økningen skyldes økt rapportering av scope 3-utslippskilder, mens scope 1 og scope 2 ble redusert med 11 % fra 2019
5 Definisjon: bygg og anlegg som kvalifiserer for miljøsertifiseringsstandarder, samt ingeniørtjenester eller prosjekter knyttet til fornybar energi som vind og vann

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per ansatt 60,74 Tonn CO2e/ansatt

Utslipp per omsatt MNOK 12,90 Tonn CO2e/MNOK

Andel grønne prosjekter i selskapets omsetning5 29% Andel av selskapets 
omsetning

CAPRO 2020 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 0,019 0,031 0,068

og anlegg sertifiseres av tredjepart etter standarder 
som BREEAM, LEED, DNGB, Svanen, Miljøbyggnad 
og CEEQUAL. Andelen miljøklassifiserte bygg og 
anlegg er økende. 

• Veidekke overleverte flere massivtrebygg til 
oppdragsgiver i 2020. Treprodukter kan gjenb-
rukes eller gjenvinnes og blir stadig mer kortreiste. 
Massivtre binder karbon, krever lite fossil energi i 
fremstillingsprosessen og kan i stor grad produseres 
ved hjelp av klimanøytral bioenergi.

• Veidekke tester ut en betong med svært lavt klima-
fotavtrykk i flere prosjekter. Betongen har langt 
lavere CO2 -utslipp enn vanlige miljøsementer og 
med god margin holder den nye strengeste klassen, 
«lavkarbon ekstrem». 

• Veidekke ser mulighet til å gjenbruke knust ren 
betong, og har satt i gang langsiktig samarbeid med 
Norsk Gjenvinning om et innovasjonsprosjekt med 
visjon om 100 % gjenbruk av uforurensede, tunge 
masser.

Klimaregnskapet er verifisert av en uavhengig tredjepart gjennom DNV.
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WWF

Klimamål
Som global miljøorganisasjon arbeider WWF for en framtid der mennesker lever i harmoni 
med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers 
handlinger. Derfor spiller også klimaspørsmål en viktig rolle i organisasjonen og WWF sine 
midler går først og fremst til grønn omstilling. WWF Norge har som klimamål å:
• Halvere utslippene fra flyreisene sine innen 2030 
• Øke antall miljømerkede produkter fra 47 til 55 
• Øke antall miljøsertifiserte leverandører fra 48 til 55 
• Redusere energibruken av kWh pr kvadratmeter fra 146,95 til 130
• Øke den totale prosenten avfall kildesortert fra 82 til 85

I tillegg er det overordnede målet for organisasjonen å nå 1,5-gradersmålet.

Klimatiltak og resultater i 2020
• I 2020 gjennomførte WWF i samarbeid med 

TV-aksjonen en innsamlingsaksjon med fokus på 
reduksjon av plast i havet. Her samlet organisasjonen 
inn 239 millioner kroner, som skal brukes til å utvikle 
og forbedre avfallssystemer i Sørøst-Asia. 

• I 2020 påbegynte WWF arbeidet med å oppdatere sin 
innkjøpspolicy og reisepolicy. WWFs innkjøpspolicy 
fokuserer nå enda sterkere på miljøbelastningen hos 
produkter og bedrifter organisasjonen kjøper fra 
ved å stille spørsmål om hva produktet er lagd av, 
hvordan og hvor det er produsert, om det er miljø-
merket og lignende.

• I 2020 har det vært normalt med hjemmekontor, og 
i den sammenhengen har WWF brukt et budfirma 
som kun bruker el-biler for frakt av kontorutstyr. 
Dette la organisasjonen til rette for slik at det ble 
mindre forbruk av nye produkter til de ansatte også. 
Fra og med 2020 har WWF gjennom sin CO2 emis-
sions plan bestemt at organisasjonen ikke skal bruke 
fly til destinasjoner som kan nås med tog eller buss, 
f.eks Stockholm, Gøteborg, Bergen og Trondheim.

• WWF innførte også et incentiv i 2020 som skal sørge 
for at enda flere bruker offentlig transport, hvor orga-
nisasjonen da dekker deler av kostnaden for billetter. 
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Totalt klimagass-
utslipp (t CO2e) Scope 1 Scope 2 Scope 3 Totalt klimagass- 

utslipp 2019
Endring i utslipp 

fra 20191

61,26 Samlede utslipp 199,85 -69%

1 Reduksjonen skyldes hovedsakelig Covid-19 og restriksjonene, spesielt knyttet til flyreiser
2 Resultatene var veldig høye i 2020 på grunn av TV-aksjonen WWF hadde 

Nøkkeltall grønn forretningsutvikling 2020 Enhet

Klimagassutslipp per årsverk 0,73 Tonn CO2e/årsverk

Utslipp per omsatt MNOK 0,14 Tonn CO2e/MNOK

CAPRO 20202 2019 2018

Verdiskaping MNOK per tonn CO2e 4,685 0,190 0,229
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ZERO

Klimamål
ZERO (Zero Emission Resource Organisation) er en ideell stiftelse. Stiftelsen har sitt klima-
arbeid dypt forankret i formålet om å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø, 
gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet.

ZERO jobber for å møte klimakrisen med utslippsfrie teknologier og handlekraft. Sammen 
med sitt nettverk utvikler og fremmer organisasjonen konkrete løsninger som danner 
grunnlag for investeringer og satsinger i næringslivet, og politiske vedtak og virkemidler. 
ZEROs hovedmålgrupper er beslutningstakere i politikk og næringsliv. 

Klimatiltak og resultater i 2020
• ZERO jobber med en rekke fokusområder og adres-

serer disse gjennom analyser og studier, kommu-
nikasjon, og pådriverarbeid rettet mot politikk og 
næringsliv. I 2020 har ZERO gjennomført en rekke 
satsingsprosjekter rettet mot sektorer som industri, 
energisystemer, bygg og anlegg, transport, maritimt 
og finans. Eksempler er arbeid for å fremme karbon-
fangst og -lagring (CCS), hydrogen, bioøkonomi, 
sirkulær karbonøkonomi, fossilfri plast, havvind, 
finansiering av fornybar energi i fremvoksende 
økonomier, utslippsfri luftfart og varetransport.

• I 2020 gjennomførte ZERO sin 15. Zerokonferanse 
digitalt og skapte dermed en viktig møteplass for 
norsk næringsliv og politikk. ZERO er også sekreta-
riat for Skift - Næringslivets klimaledere.

• Når det gjelder egen klimapåvirkning, har ZERO 
lite direkte utslipp. Ansatte skal fortrinnsvis reise 
med utslippsfri transport. Om flyreiser må benyttes, 
kjøper ZERO miljøvennlig biodrivstoff for flyv-
ningen. Ansatte benytter kollektivtransport eller 
sykler/går til jobb. Det største fotavtrykket orga-
nisasjonen har, er gjennom sin årlige konferanse 
- Zerokonferansen. ZERO har utviklet en klimastra-
tegi for arrangementer og benytter den selv på 
Zerokonferansen. Målet er både å minimere konfe-
ransens egne utslipp og skape et marked for nye 
utslippsfri løsninger, og å bidra som kunnskapshub 
for utslippsfrie konferanser og arrangementer. 
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