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Innhold



Endringene vi må gjøre for å bli klima
vennlige vil vi bruke for å gjøre Oslo 
bedre. Vi vil skape en grønn, varm og 
skapende by, med plass til alle. En by 

med god luftkvalitet og hvor barn og busser får 
bedre plass. Og ikke minst, en by hvor nærings
livet trives og grønn innovasjon får spillerom. 

Dette klarer vi kun i samspill med nærings
livet. Næringslivet i Oslo sitter med nøkkelen 
til en vellykket omstilling av byen. I nettverket 
Næring for klima har vi en møteplass, hvor vi 
kan få snakket sammen på tvers av sektorer og 
bransjer, og hvor vi politikere og de ansatte i 
kommunen får diskutert veien framover med 
sentrale næringsaktører. Næring for klima vil 
være en grunnpilar i vårt samspill med nærings
livet når vi skal nå klimamålene våre. Vi vet at 
70 % av klimagassutlippene i verden kommer 
fra byer, og det er byene som nå går foran og 
viser hvordan utslippene kan kuttes. Oslos kli
magassutslipp skal reduseres med 50 % innen 
2020 og med 95 % innen 2030. 

For å lede denne utviklingen, har byrådet 
lansert Klimabudsjettet. Å utvikle slike budsjet
ter, med sektorvise utslippstak, er fra budsjettet 
2017 en del av den ordinære budsjettprosessen 
i Oslo. Dette gir oss et kraftig nytt verktøy for å få 
til endring. Vi skal telle CO2 som vi teller penger. 

Over 60 % av byens utslipp kommer fra 
transport, og det er på mobilitet den største 
endringen vil komme. Vi skal gjøre det mer at
traktivt å reise kollektivt, å sykle og å gå i Oslo. 

Ved å redusere biltrafikken får vi plass til mer 
kollektivtrafikk og plass til å gjøre det bedre for 
syklister og fotgjengere. Vi står foran et kraftig 
kapasitetsløft for kollektivtrafikken, med trikk 
langs ring 2, ny tbanetunnel gjennom sentrum 
og bane til Fornebu. Sykkelsatsingen i byen vil 
fortsette, vi ser at Oslofolk hopper på sykkelen 
som aldri før. 

Dette er tiltak vi gjør for å endre hvordan vi rei
ser. Samtidig har vi fullt fokus på å skape en over
gang fra fossile til utslippsfrie kjøretøy. I utvik
lingen av en grønn vare og godstransport i Oslo 
vil dialog med næringslivet i byen være spesielt 
viktig. Den teknologiske utviklingen går raskt nå, 
og de første tunge nullutslippsbilene har kommet 
til byen. Men vi trenger også en byutvikling som 
tilrettelegger for grønn varetransport, og et bilfritt 
byliv i sentrum krever smart varelevering. 

Utslipp fra anleggsmaskiner utgjør hele 30 % 
av transportutslippene. I år har vi for første gang 
etterspurt fossilfri anleggsdrift i utbyggingspro
sjekter. Bransjen har tatt utfordringen på strak 
arm, og vi har besluttet å gjøre dette til standard 
for kommunens prosjekter.

Vi i kommunen skal selv gå foran, og vi skal 
bruke innkjøp strategisk for å skape markeder. 
Vi vil etterspørre nullutslippstransport, pluss
hus og grønne innovative løsninger.

Vi vil bare klare å nå klimamålene hvis vi 
jobber tett og godt sammen. Takk til dere, part
nerne i Næring for klima, for at dere er med på å 
endre byen vår!

Byene går foran
Oslo skal gjennom et historisk løft. Byen vokser rekordfort, og vi 
lærer oss å leve urbant på en ny måte. Samtidig står vi overfor 
globale klimaendringer som krever at vi omstiller samfunnet.

Vi vil skape en grønn, varm og skapende by, med plass  
til alle. En by med god luftkvalitet og hvor barn og busser  

får bedre plass. Og ikke minst, en by hvor næringslivet  
trives og grønn innovasjon får spillerom.
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Leder

Lan Marie Nguyen Berg, 
byråd for miljø og samferdsel
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F or å skape et samfunn uten utslipp 
av klimagasser, må vi gå fra å bruke 
fossil energi til å bruke fornybar energi. 
Siden 1990 har klimagassutslippene i 

Oslo økt med 25 prosent. Det vil være krevende 
å snu denne trenden og begynne å redusere 
utslippene. Beregningene som ligger til grunn 
for Klima og energistrategi for Oslo, som ble 
behandlet av bystyret 22. juni 2016, viser 
imidlertid at målene er oppnåelige, forutsatt at 
kraftfulle tiltak settes i verk nå.

Framtidens Oslo skal være en klimavennlig by. 
Klima og energistrategien beskriver hvordan 
vi kan nå klimamålene, samtidig som vi 
utvikler og oppgraderer et bysamfunn der både 
mennesker og næringsliv trives

Oslos klimamål: 
Redusere klimagassutslippene med 50 prosent 
innen 2020 og med 95 prosent innen 2030.

Det grønne skiftet i Oslo
Oslo har kommet langt på en rekke områder. 
Klimagassutslippene per innbygger går ned, 
og vi øker reiseandelen med kollektiv, sykkel 
og gange – på bekostning av biltrafikken. Vi 
har verdens høyeste elbilandel og en by preget 
av nærhet til grønne lunger, marka og fjorden. 
Vi har et kretsløpsbasert avfallssystem som gir 
oss nye produkter av det vi sorterer og et grønt 
næringsliv i vekst. Vi har mye å være stolte av, 
men fortsatt kreves det en kraftig innsats for 
å få en klimavennlig by.

Samspill med næringslivet
Oslo kommune vil være en aktiv pådriver for 
at Oslos næringsliv skal lede an i det grønne 
skiftet, og kommunen vil bruke offentlige 
anskaffelser som et strategisk verktøy. En 
tydeligere innkjøpspolitikk utfordrer blant 
annet prinsippet om teknologinøytralitet og 
innebærer at Oslo kommune vil ta teknologivalg 
på utvalgte områder når innkjøp spesifiseres.

På viktige områder vil et økt samspill med 
næringslivet kunne bidra til grønn verdiskaping 
og arbeidsplasser. Det vil kunne utvikles 
miljøteknologi og løsninger som kan være 
attraktive i internasjonale markeder. 

I denne rapporten kan du lese hva deltakerne 
i Næring for klima har oppnådd av klimamål, 
og hvilke planer de har for fremtiden. Hva er 
virksomhetenes største utfordring, og hva er 
deres beste klimaråd til andre?

Den grønne sektoren i byen er i vekst, og 
næringslivet i Oslo ser mulighetene i det 
grønne skiftet. Deltakerne i Næring for klima 
har et ekstra klimaengasjement, og viser gode 
eksempler på hva som kan gjøres for å kutte 
utslipp. Vi har trukket fram fire historier som gir 
inspirasjon, og som viser ulike måter næringslivet 
er med på å lage en klimavennlig by.

Krevende, men oppnåelige mål
76 små og store virksomheter er med i Næring for klima. 
Samspillet mellom næringslivet og Oslo kommune er avgjørende 
for at Oslo skal bli en ledende kraft i det grønne skiftet.

Hvem kan være 
med i Næring 
for klima?

Næring for klima er  
et møtested mel-
lom Oslo  kommune 
og  virksomheter i 
 hovedstaden. Her kan 
kommunen og bedrifter 
utveksle erfaringer om 
klimaprosjekter, spre 
informasjon om støtte-
ordninger og tiltak, og 
videreutvikle virkemidler 
for klimakutt.

Hvorfor Næring 
for klima?

Oslos visjon er å bli 
en av verdens ledende 
miljøbyer. Utslippene av 
klimagasser skal halveres 
innen 2020, og reduseres 
med 95 prosent innen 
2030. Dette er ikke noe 
Oslo kommune kan 
klare alene, derfor er 
et godt samarbeid med 
 næringslivet og befolk-
ningen helt  avgjørende. 

Gjør bevisste valg for å redusere utslippet 

Visste du at...

Innovative bedrifter 

Miljøambassadør i 
toppledelsen
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Innledning

40 %

50 %

60 %

70 %

2013 2014 2015

Flere blir miljøsertifisert

61 % av bedriftene er miljøsertifisert. Dette er  
en økning fra 55 % i 2014. I 2013 var 53 % av 
bedriftene sertifiserte. 

85 % av bedriftene leverer produkter, tjenester 
eller løsninger som er med og bidrar til lavere 
klimagassutslipp. I 2014 var andelen 84 %, 
mens andelen var 82 % i 2013. 

...50 % av virksomhetene som er med i Næring for klima har handlings
planer for hvordan egne eller leasede biler kan være med å redusere klima
gassutslippene?

79 % av medlemmene 
i Næring for klima 
jobber bevisst med 
FoU og innovasjon for 
å utvikle nye klima
vennlige produkter  
og tjenester. I 2014 
var andelen 76 %, 
mens den i 2013  
var på 77 %. 

77 % av bedriftene 
har en klima og 
miljøambassadør i 
toppledelsen. Men det 
er en liten nedgang i 
antall virksomheter 
som har en eller flere 
ansatte som er 100 % 
dedikert til miljø  
og klimaspørsmål. 

64 % av bedriftene har  energisparende bygg som  
et tiltak for å redusere  klimagassutslipp.

79 %

77 %
Grønne bygg

2015

85 %
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Innledning

50 %

Symbolforklaring
I denne rapporten vil du støte på disse symbolene,  
som viser status på miljøtiltak i de ulike virksomhetene. 

Miljøsertifisert

Miljøkrav i  
innkjøp

Spesifisert  
scope 1,2 og 3

Handlingsplan  
avfall

Handlingsplan 
energi

Grønne kunder –  
andel omsetning i prosent

Fou og innovasjon

Klimaregnskap

Handligsplan  
transport

Handlingsplan
ressurseffektivitet

Deltakerne i Næring for klima har et ekstra 
 klimaengasjement, og viser gode eksempler på hva som  

kan gjøres for å kutte utslipp. Vi har trukket fram fire 
 historier som gir inspirasjon, og som viser ulike måter 

 næringslivet er med på å lage en klimavennlig by.
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Asko

Historisk distribusjonsbil

Dagligvaregrossisten ASKO har som mål å redu
sere energiforbruket med 20 prosent og bruke 
100 prosent fornybart drivstoff innen 2020. 
Et ledd på veien er Norges første elektriske 
distribusjonsbil, som gjør at selskapet sparer 17 
500 liter med diesel i året. Bilen gir ingen lokale 
utslipp, i tillegg er den svært stillegående.

Samir Lachheb (f.v.), 
DanEmilian Strugar og 

 Ioaniss Soumpasis er de 
første i Norge til å kjøre 

 elektrisk distribusjonsbil. 
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Virksomheter

Om selskapet
Architectopia AS arbeider med bærekraftig 
arkitektur og arealplanlegging. Vi er med på å 
realisere et nullutslippssamfunn. Vi ser enorme 
forbedringspotensialer i hvordan det planlegges 
og bygges per i dag, noe som kan komme bygg
herre, brukere, beboere og samfunnet til gode. 
Vi jobber tverrfaglig og består av tre sivilarkitek
ter og én sivilingeniør. Vi har både passivhus og 
BREEAM NORkompetanse. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
• Nytt byrom: Vi deltok i invitert designkonkur

ranse om Trygve Lies plass i samarbeid med 
MAD og ACT. Trygve Lies plass er hjertet i 
områdeplanen for Furuset bydel i Oslo (tegnet 
av Architectopia AS, alab og COWI). Med gode 
sykkelruter og fasiliteter, og via installasjoner 
for sykkellek, oppfordres beboerne til grønn 
mobilitet. 

• Nye boliger: Vi deltok i invitert designkonkur
ranse om utvikling av eksisterende Nydalsvei
en 32B i Nydalen i samarbeid med SPOL, 
tegn 3, og DIFK. Nydalsveien 32B skal være 
forbildeprosjekt innen bærekraftig arkitektur 
og skal utvikles i tråd med miljøkriterier til 
FutureBuilt. Miljøtiltak omfatter blant annet 
rehabilitering av eksisterende bygg, byfortet
ting med påbygg leiligheter, selvforsynt med 
energi, og gode sykkelfasiliteter. 

Utfordringer og ambisjoner
Klima er særdeles viktig for Accenture og for 
meg som daglig leder i Accenture Norge. Viktig
heten fremgår allerede i vår ambisiøse visjon:

«to become one of the world’s leading compani
es, bringing innovations to improve the way the 
world works and lives.»

For faktisk å gjøre verden til et bedre sted, er 
det tydelig at vi må jobbe for å redusere global 
oppvarming. Derfor har Accenture hatt fokus på 
tema klimaendring og bærekraftighet i lang tid: 
• Ved hjelp av ISO14001, jobber vi målrettet for 

å redusere våre egne utslipp. Hovedfokuset er 
en reduksjon i antall flyreiser for våre ansatte.

• Klimaendringer påvirker også våre kunder og 
vi har en egen enhet «Strategi og Sustainabi
lity» med eksperter på bærekraftighet. Konsu
lentene hjelper selskap med å redusere energi
forbruket og CO2, samt bidrar til å identifisere 
og realisere forretningsmulighetene som 
ligger i transformasjonen verden må gjennom 
for å komme til et lavutslippssamfunn.

Klima er viktig nå og for fremtiden, og jeg ser 
fram til å jobbe sammen med Næring for Klima 
for en bærekraftig framtid.

Resultater
Totalt sett har Accenture ved slutten av fiskalår 
2015 klart å redusere klimagassutslipp per an
satt med mer enn 47 % (globalt), sammenlignet 
med vår 2007baseline. For ytterligere detaljer 

• Nytenkning: Vi er én av stiftelsesorganisa
sjonene av en aksjonsgruppe ledet av Norsk 
Stålforbund. Hensikten er å etablere et mar
ked for ombruk av konstruksjonsstål i Norge. 
Stålsøyler og bjelker i bygg som skal rives er 
godt egnet for ombruk. Ombruk omfatter bruk 
av komponenter i nye bygg uten smelting, 
i motsetning til gjenvinning som omfatter 
smelting av stålet og produksjon av nye kom
ponenter. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Den største utfordringen er å forhindre at miljø
ambisjoner blir utvannet gjennom prosessen. 
Til dette hjelper miljøsertifisering. Vi oppfordrer 
myndighetene til å kreve tredjeparts miljøsertifi
sering i alle offentlig prosjekter – både areal
planlegging og arkitektur. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Satsingsområde for 2017 er å realisere flere for
bildeprosjekter innen bærekraftig arkitektur og 
arealplanlegging for et nullutslippssamfunn.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Vi opplever en paradigmeskifte blant byggherrer 
og oppdragsgivere i Norge. Miljøkompetanse 
innen bærekraftig arkitektur er nødvendig for å 
holde kontoret konkurransedyktig. 

og resultater, vennligst se Accentures globale 
Corporate Citizenship Rapport.

Vi har over år hatt gode resultater fra arbeidet 
vårt innen flere områder:
• Energiforbruk: 14 % reduksjon i fiskalår 2015.
• Økt bruk av samhandlingsverktøy: 29 % 

økt brukt i fiskalår 2015, sammenlignet med 
2014.

Accenture har i tillegg et moderne og energi
effektivt kontor på Fornebu. Vårt kontor har 
moderne arkitektur, miljøfokus og effektive og 
gode kontorlokaler. Bygget har dobbel fasade 
som gir et mer stabilt innemiljø og bidrar til 
lavere energiforbruk. Bygget er BREEAM sertifi
sert. Vi benytter også multifunksjonsmaskiner 
med «Followme print» som bidrar til å redusere 
papirforbruket betraktelig. 

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
Accenture jobber kontinuerlig med å øke ansat
tes bevisthet rundt det arbeidet som gjøres for 
klima og miljø. Energiforbruket monitoreres og 
sammenlignes fra år til år, måned for måned, 
det samme gjøres med papirforbruk. Ved vår 
ISO14001 lokasjon, jobber vi målrettet videre 
med områdene som er beskrevet over. 

I tillegg fortsetter vi vår satsing på rådgivning innen 
bærekraftighet og vil hjelpe selskaper og organisa
sjoner identifisere og realisere økt verdi innen tre 
dimensjoner; miljø, samfunn og økonomi.

ArchitectopiaAccenture
Bransje: Bygg
Ansatte globalt: 4
Ansatte i osloregionen: 4

Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 384 000
Ansatte i osloregionen: 850

Andrew Holt
Daglig leder

Tonje Sandberg
Daglig leder

25 % 75 %

12 — Oslo kommune Næring for klima — 13



S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Virksomheter

Om selskapet
ASKO er Norges største grossist, og leverer dag
ligvarer til NorgesGruppens butikkjeder. ASKO 
er også en betydelig leverandør til serverings
markedet. 

ASKOSs miljømål innen 2020 er:  
100 % fornybar energi 
100 % fornybart drivstoff

ASKO NORGE er et av 13 ASKOselskaper med 
Oslo og Akershus som markedsområde. Sel
skapet leverer til dagligvareforretninger og er 
lokalisert på Kalbakken i Oslo.

ASKO har underskrevet ZEROs tungtransporter
klæring hvor vi forplikter oss til å ta del i det 
grønne skiftet mot mer fornybar tungtransport.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
ASKO NORGE AS var først i verden med distri
busjonbil på bioethanol i 2009. 13. september 
2016 lanserte vi Norges første elektriske distri
busjonsbil. Introduksjon av elektriske distribu
sjonsbiler er et viktig skritt på veien mot å nå det 
ambisiøse miljømålet.

Den elektriske distribusjonsbilen kan ta 18 
paller og har en rekkevidde på omtrent 20 mil. 
Rekkevidden gjør at bilen egner seg til bydistri
busjon, og vil lades når den er innom rampen på 
lageret. Det er ingen lokale utslipp verken fra bil 
eller kjøleaggregat. 

Om selskapet
Ask Mr Cruise AS er et reisebyrå i Oslo og spesia
list på salg av cruisereiser på alle hav. Vi samar
beider med de mest anerkjente cruiserederiene 
i verden, og representerer 15 rederier med 115 
cruiseskip. I tillegg til salg av cruise og andre 
reiselivsprodukter til privatkunder, har vi også 
erfaring med gruppeturer for privat og bedrifts
kunder og chartring av hele skip.

Utfordringer og ambisjoner
Ask Mr Cruises handlingsplan innen klima og 
miljø omfatter primært våre reisebyråtjenester og 
kontordrift her i Oslo. Årsaken til dette er at det er 
her og gjennom daglig drift at vi kan ha størst og 
mest umiddelbar miljløpåvirkning.

Vår hovedutfordring i klimaarbeidet er at vi er 
et lite spesialistbyrå med få ansatte, begrensede 
ressurser og mangler den inhouse miljøkompe
tansen som større bedrifter har for gjennomføring 
av tiltak. Allikevel, er vi overbevist om at det er 
nødvendig at alle virksomheter, uansett størrelse, 
bidrar aktivt i arbeidet med å skape en bærekraf
tig fremtid gjennom kontinuerlig forbedring av 
eget miljøarbeid. Mange bekker, gjør tross alt en 
stor Å. 

Våre ambisjoner på klima og miljøområdet er å 
øke bevisstheten rundt miljøspørsmål internt i 
Ask Mr Cruise og hos nabobedriften vi er sam
lokalisert med, slik at vi sammen kan få forbedret 
miljømessig forsvarlig og effektiv kontordrift.

For å danne et godt erfaringsgrunnlag for hvilke 
muligheter og begrensninger det er med elek
trisk drift, er planen at ytterligere to elektriske 
distribusjonsbiler settes i drift. Erfaringene vi 
gjør gjennom testperioden vil gi oss grunnlag for 
å beslutte videre satsning. 

I vårt søsterselskap i MidtNorge er ASKO i gang 
med et prosjekt for hydrogendreven distribu
sjonsbil – egenprodusert fra solceller. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Tilgjengelig miljøvennlig teknologi og lønn
somhet på lang sikt. Incentiver (avgiftspolitikk, 
fyllestasjoner m.m.) fra myndighetenes side er 
derfor viktig for det grønne skiftet.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi har gjennomført energieffektiviseringstil
tak som hittil har gitt oss en besparelse på 30 
prosent. 9000 m2 med solcellepaneler er under 
oppføring på vårt ene av to lagerbygg på Kal
bakken. Vi fortsetter med vårt andre lagerbygg 
i 2017.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Målstyrt ledelse og forankring er viktig for å 
skape et miljøengasjement i hele selskapet. Våg 
å sette ambisiøse mål. Grip mulighetene.

Resultater
• Transport: Alle ansatte og praktikanter bruker 

miljøvennlig transport frem og tilbake til jobb, 
enten det er gange, sykkel, elbil eller kollektiv 
transport.

• Gjenbruk: Alt kontormateriell gjenbrukes så 
langt det lar seg gjøre for å redusere innkjøp, 
forbruk og avfall. I 2016 gjennomførte vi en 
omfattende opprydning på kontoret, der alle 
fungerende møbler og rekvisita vi skulle kvitte 
oss med ble donert til en veldedig organisa
sjon for å sikre gjenbruk og unngå unødven
dig avfall.

• Resirkulering: Vi har igangsatt samarbeid med 
nabobedrifter om kildesortering av avfall for å 
øke graden av resirkulering i kontorbygget.

• Redusert papirbruk: Vi har hatt en minimali
sering av bruk av papir, printere og kopimas
kiner, i tillegg til at dialog med samarbeids
partnere om reduksjon i tilsendt tilbuds og 
reklamemateriell har resultert i mer tilsendte 
elektroniske brosjyrer og langt færre tilsendte 
papirbrosjyrer. Videre har vi økt digital kon
takt med kunder i stedet for papir gjennom 
elektronisk utsendelse av billetter, brosjyrer 
og fakturaer så langt det lar seg gjøre.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
Satsningsområder fremover er økt samarbeid 
med nabobedriften for gjennomføringen av felles 
miljøtiltak og –løsninger, samtidig som vi hele 
tiden søker etter nye måter å forbedre oss på.

ASKOAsk Mr Cruise
Bransje: Grossist dagligvare
Ansatte globalt: 3300
Ansatte i osloregionen: 300

Bransje: Reiseliv
Ansatte globalt: 2
Ansatte i osloregionen: 2

Mette Lier
Direktør

Anya Tonn
Daglig leder

100 % 25 %

Pantone 185 EC
Hexa: #E60D2E
R: 228 G:  36 B: 53

Pantone 2757EC
Hexa: #07205D
R: 7G:  32 B: 93

14 — Oslo kommune Næring for klima — 15



S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Virksomheter

Om selskapet
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende 
ingeniør og arkitektfirmaer. Selskapet har i 
snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning 
og analyser til offentlig og privat virksomhet. 
Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan 
og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Vi er 
medlem i NGBC og vårt miljøledelsessystem er 
sertifisert etter ISO 14001.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vi har vært rådgivere i rehabiliteringen av 
Powerhouse. Et kontorbygg i Sandvika. Det 
produserer mer energi enn det bruker over året 
– inkludert energi som gikk med til å produsere 
materialene til bygget. Bygget ble nominert til 
blant annet Byggenæringens Innovasjonspris. 

Noen av de andre prosjektene vi jobber med: 
• Solenergiklyngen, Asplan Viak er partner, 

oppnådd status som næringsklynge gjennom 
Arenaprogrammet til Innovasjon Norge, Siva 
og Forskningsrådet for utvikling av norsk 
solenerginæring.

• Fremtidens gater – flerfunksjonell arealbruk i 
Deichmann og Wilsens gt. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
I egen bedrift er den største utfordringen å 
oppnå miljøbevissthet i alle ledd. I kundeleve
ranser er den største utfordringen at kunden ofte 
ikke ønsker et prosjekt som går ut over lover og 
forskrifter.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Å ha fokus på miljøaspekt når vi gir råd til 
kundene våre, både i forhold til arealplanleg
ging, materialvalg, integrert design og rensing 
av vann, overflatevann og vann i rør. Innen egen 
drift har vi fokus på reisemønster, energibruk, 
innkjøp og avfall. 

Alle våre 31 kontorer har utviklet egne miljøpro
gram med egne miljømål. Det foretas internre
visjon på miljøprogram hvert annet år på alle 
kontor.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Få oversikt over bedriftens klimafotavtrykk. Finn 
de viktigste miljøaspektene. Bli med, vær aktiv 
og lær masse av andre i klima/miljønettverk. Få 
arbeidet forankret i ledelsen og sett av ressurser 
til å jobbe systematisk med tematikken over år.

Asplan ViakAspelin Ramm
Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 900
Ansatte i osloregionen: 300

Bransje: Eiendomsutvikling
Ansatte globalt: 60
Ansatte i osloregionen: 60

Øyvind Mork
Administrerende direktør 

Isak Osvold
Direktør miljø og  
samfunnsansvar 

25 % 75 %

Om selskapet
Aspelin Ramm er en by og eiendomsutvikler 
som ønsker å bidra til å skape attraktive bymiljø
er. Selskapet har blant annet deltatt i utformin
gen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union 
Brygge i Drammen. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Klima og miljøarbeidet er en del av Aspelin 
Ramms samfunnsansvar. Vårt miljøarbeid skal 
ta utgangspunkt i fakta, åpenhet, engasjement 
og bærekraftig verdiskapning. Aspelin Ramm 
har de 10 siste årene redusert energiforbruket 
med om lag 30 % i egen bygningsmasse. Selska
pet har også levert mange miljørettede prosjek
ter sammen med samarbeidspartnere; bl.annet 
Vulkan, kombinasjonsbygget Sven Oftedalsvei 
10, Hotel Clarion The Edge i Tromsø. Det nye 
sykehuset til LHL er for tiden under bygging på 
Gardermoen. Bygget blir utført i energiklasse A 
og får en lokal energiforsyning fra grunnvanns
brønner.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vår største utfordring er å bli flinkere på å plan
legge for lavt energiforbruk i nye større bygge
prosjekter.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
I 2016 inngikk vi et samarbeid med Oslo Kom
mune om opprettelse av beboerparkering og 
opprustning av eksisterende parkeringsanlegg 
på Vulkan med 100 ladepunkter for elbiler 

(22kW AC), samt to hurtigladere (50kW DC). 
LHL og Vulkan ladested blir våre viktigste mil
jøprosjekter i 2017.

Andre fokusområder: 
Energibruk
• Innen 2018 er målet at snittforbruket av ener

gi i eiendomsporteføljen er under 170 kWh/
BRA per år.

• Nye yrkesbygg skal planlegges for å tilfreds
stille kravene til minimum energiklasse A.

• Større rehabiliteringer skal planlegges for 
energiklasse B eller bedre.

• Vi skal fase ut fossil oljefyring.
• Vi skal søke å ta i bruk fornybar energi fra luft, 

vann, berg og sol i forbindelse med byggepro
sjekter.

Transport
• Det skal være sykkelparkering og ladepunkter 

for elbil ved alle bygg.

Avfall
• Kildesortering skal innføres på alle eien

dommer som vi drifter, og oppnå 75 prosent 
sorteringsgrad i kontorbyggene.

Avfall på byggeplass
• Det skal ikke være mer avfall enn 25 kg/BTA 

ved nybygging. Målet er en sorteringsgrad for 
avfall på byggeplass på 70 prosent.
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Virksomheter

Om selskapet
Bama er Norges ledende selskap innen frukt og 
grønt, med leverandører på alle kontinenter. 
Året rundt sørger selskapet for at produkter fra 
hele verden når fram til våre kunder. Visjonen 
til Bama er å gjøre Norge ferskere og sunnere, 
og det skal vi gjøre ved å levere produkter til 
markedet basert på en total kvalitetssikring i 
alle ledd av verdikjeden, og en unik kunnskap 
om forbruker, produkter og kunder. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Redusert matsvinn er Bamas viktigste miljømål. 
Det kastes for mye mat som burde vært spist, 
og vi jobber kontinuerlig sammen med våre 
kunder for å redusere dette svinnet. Vi skal sikre 
det gode klimautgangspunktet til frukt og grønt 
gjennom hele verdikjeden, og bidra til Norges 
nasjonale klimareduksjonsmål ved å redusere 
eget utslipp og forbruk. 

• Vi har emballasjeoptimering på gulrot og 
druer; samt fase 1 på ferskforedlede. 

• 61 prosent av våre enheter er Miljøfyrtårn
sertifisert, og flere nye er i prosess for en 
sertifisering. 

• Vi har utarbeidet bærekraftpolicy for sjømat. 
• «Ukurant vare»/«ugly foods» benyttes som 

50 % av råvaren til bearbeidede produkter fra 
Bama industri AS.

• Vi har installert kjølere med dører i daglig
varebutikker, og reduserer derfor svinn kraftig. 

I tillegg har vårt nye hovedkontor i Oslo på Nyland 
Syd, hvor vi flyttet inn i 2014, mange tiltak innen 
miljø og klimaområdet. 
• Nybygg med forventet lavt energiforbruk.
• Mål om å redusere interntransporten mellom 

terminalene med 33 % fra 2014 til 2017. 
• God kapasitet til lossing/lasting slik at vi unngår 

venting og tomgangskjøring. 
• «Follow me»utskriftsløsning som vil reduserer 

papirforbruket.
• Uttak for ELbiler, både for ansattes biler og 

arbeidsbiler. 
• Papirløs plukk av varer.
• Gode samordnede avfallsløsninger. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
• Optimert emballasje skal gi enda lavere matsvinn. 

Best mulig produktkvalitet frem til forbrukeren, 
bidrar til at maten blir spist. Vi vil også jobbe for 
utnyttelse av «ukurant vare» og sørge for at våre 
produkter spises og ikke kastes/går til dyrefor. 

• System for å kvantifisere og logge matsvinn i hele 
vårt ledd skal etableres fra 1. januar 2017. 

• Vår kildesorteringsgrad skal være større enn 88 %. 
• Vi har også som mål at ande Miljøfyrtårnsertifiserte 

enheter skal økes til 75 % i 2017.
• CO2utslipp for spesifikke produktgrupper/pro

dukter skal måles og forbedres.
• Andelen biler med Euroklasse 6 skal økes, det 

samme skal andelen transport på bane. 

Bama
Bransje: Frukt, bær, grønnsaker, markedsføring, handel, grossist, industri.
Ansatte globalt: 2300
Ansatte i osloregionen: 800

Sylvia Lofthus
Miljøsjef

100 %

Om selskapet
Bergfald Miljørådgivere er Norges eldste rene 
miljørådgivningsbedrift, med hovedkontor i 
Oslo og avdelingskontor i Skien. Vi leverer råd
givningstjenester innen miljøledelse, forurens
ning og miljøinnovasjon. Med et godt miljø
styringssystem får de aller fleste mer effektive 
interne systemer, og sparer ressurser og penger. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Hvis vi skal trekke fram ett tiltak, må det være 
reduksjonen i reisevirksomheten. Det er hoved
kilden til utslipp av CO2 fra Bergfald Miljøråd
givere. I 2015 reiste vi mindre enn i 2014 og 
dermed var utslippene knapt 50 % sammen
liknet med året før. 

Vi er opptatt av å være et eksempel til etterfølgelse. 
Her er konkrete klimatiltak vi har utført:
• Begrenset avfallsmengden som å redusere 

papirforbruket. 
• Intern ombruk av ITutstyr.
• Økt kildesorteringsgraden ved å innføre flere 

fraksjoner i bygget. 
• Interne rutiner for slukking av lys, datamaski

ner etc.
• Kjøp av miljøvennlige produkter i de tilfeller 

det lar seg gjøre.
• Unngå kjøp, og heller leie, der det er mulig.
• Omfattende bruk av Skype og annen video

konferanse. 
• Sterk oppfordring til bruk av tog i stedet for bil 

og fly. 

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og med i Svanens 
Innkjøpernettverk. Forbruk av energi i 2015 var 
omtrent 52 400 kWh, for det meste elektrisk 
strøm, men også noe ved til varme. Selskapet 
kildesorterer papir, mat, plast, glass og metall 
og restavfall. Kildesorteringsgraden var i 2014 
på 71 %.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Bergfald Miljørådgivere har miljøkommunika
sjon som satsing i 2016. Derfor har vi styrket 
staben med Marit Schulstok, tidligere politisk 
redaktør i Varden, og Karl Kristensen, biokjemi
ker med lang lærererfaring. En annen satsing er 
innen økodesign. Vi tilbyr rådgivning av design
relaterte spørsmål, blant annet om hvordan man 
kan designe produkter slik at de blir produsert 
og brukt på den mest bærekraftige måten. I 
2015 styrket vi kompetansen i virksomheten 
med en doktor i design for bærekraftig adferd. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Den letteste og meste effektive måten å begynne 
miljøarbeidet sitt i bedriften, er å sertifisere seg. 
Gjennom arbeidet med Miljøfyrtårn, Svanen og/
eller ISOsertifisering, begynner prosessen med 
å se på de gode løsningene. Å redusere behovet 
for fossildreven transport og innføre gode inn
kjøpsordninger er noen av tiltakene som monner 
mest.

Bergfald miljørådgivere
Bransje: Miljørådgivning
Ansatte globalt: 9
Ansatte i osloregionen: 5

Bård Bergfald 
Daglig leder

100 %
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Virksomheter

Om selskapet
Boligbygg er et kommunalt foretak i Oslo kom
mune. Med ca. 11 000 boliger og 960 000 m2 
boligareal er foretaket landets største utleier av 
boliger. Boligbygg har ansvar for å skaffe boliger 
til mennesker som er vanskeligstilt på bolig
markedet eller har behov for en tilpasset bolig. 
Foretaket skal samtidig forvalte kommunens 
boligeiendommer forretningsmessig. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Boligbygg deltar i EUs største forskningsprogram, 
Horizon2020 innenfor prosjektet 4RinEU for 
energieffektiviserende rehabilitering av eksis
terende bygg. Boligbygg har et av tre demon
strasjonsbygg i Europa, og skal gjennomføre en 
fasaderehabilitering av åtte rekkehus på Hauge
rud. SINTEF er partner i programmet, og vil følge 
opp prosjektet i Norge. 

I 2016 har Boligbygg gjennomført et  nyskapende 
rehabiliteringsprosjekt på et verneverdig mur
bygg. Murbygget fra 1887 er etterisolert med 
en superisolerende kalkpuss med aerogel, som 
gjør det mulig å isolere bygget utvendig i tråd 
med antikvariske prinsipper. Det er første gang 
 produktet, som er utviklet i Sveits, blir brukt til 
etter isolering i Norge. Prosjektet i Bergsliens gate 
er et Future Built forbildeprosjekt. Metoden er 
aktuell for flere av våre eldre verneverdige mur
gårder. I 2017 vil Boligbygg også delta i Varmt
Vann2030, et forskningsprosjekt ledet av SINTEF. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene? 
Det er i den eksisterende bygningsmassen det 
største potensialet for energisparing finnes. En 
stor andel av Boligbyggs eiendommer er eldre 
bygg som er i bruk hele døgnet, og vi har relativt 
liten innvirkning på hvordan boligene brukes. Vi 
skal derfor ha stort fokus på hvordan utvikling, 
vedlikehold, drift og forvaltning av våre eksis
terende eiendommer kan bidra til lavere energi
bruk, og vi vil involvere og engasjere beboerne 
i miljøarbeidet. Bygg som ikke har balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning, vil ved in
stallasjon av dette få et redusert energiforbruk, 
og i tillegg vil vedlikeholdsbehovet reduseres.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Boligbygg har nylig vedtatt en miljøstrategi for 
2016–2020. Strategien gir klare føringer for 
miljø vennlig eiendomsforvaltning og bygge
prosjekter. Vi skal bidra til å nå kommunens 
mål om å redusere klimagassutslippene med 95 
prosent innen 2030, sammenlignet med 1990
nivå. Vi skal ha fokus på varige og funksjonelle 
løsninger som kombinerer kvalitetskrav med 
positiv effekt på innemiljø og det ytre miljø, 
samtidig som krav til helse og sikkerhet er 
 ivaretatt. Bygg som oppføres i dag skal bidra til 
vår klimanøytrale bygningsmasse i fremtiden, 
og de må derfor som minstemål være passiv
hus. Det er viktig å ta med brukerperspektivet i 
planleggingen og tilrettelegge for passive tiltak 
som gjør det enkelt, trygt og godt for leietakere å 
bo i våre bygg.

Boligbygg
Bransje: Eiendomsforvaltning
Ansatte globalt: 129
Ansatte i osloregionen: 129

Jon Carlsen
Administrerende direktør 

25 %

Utfordringer og ambisjoner
Vi i Capra Consulting ser viktigheten av et sterkt 
klimafokus. Siden 2013 har vi jobbet aktivt med 
miljørettede tiltak som ledet frem til en miljø
sertifisering i 2014.

At vi nå har blitt en del av Næring for Klima er et 
naturlig steg for å øke vårt engasjement for miljø 
og klima ytterligere.

Våre miljømessige utfordringer håndteres ved å 
kontinuerlig redusere vårt miljømessige fotav
trykk fra våre tjenester. Dette konkretiseres ved 
å fokusere på energiforbruk, reiser og avfalls
håndtering.

Ambisjonen vår er å bygge en kultur for mil
jøbevissthet der alle våre kunder, ansatte og 
samarbeidspartnere drar i samme retning for å 
redusere belastningen på miljøet.

Resultat
Noen konkrete resultater av vårt miljøarbeid er:
• Betydelig reduksjon i strømforbruk
• Betydelig reduksjon i selskapets totale 

 avfallsmengde
• Effektiv kildesortering
• Innført livsløpsanalyser på innkjøp
• Flere miljøsertifiserte leverandører
• Innkjøp av klimakvoter
• Redusert CO2 utslipp
• Økt brukt av webmøter

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
Capra Consulting vil videreføre det påbegynte 
miljøarbeidet. I tillegg til dagens miljøtiltak, vil 
vi inkludere det i selskapets strategi som en del 
av vårt samfunnsansvar. Vi tror på det å ha ty
delige mål, med konkrete tiltak, for å ytterligere 
sette søkelyset på miljø og klimautfordringene 
vi står ovenfor.

Capra Consulting
Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 50
Ansatte i osloregionen: 50

Ole Martin Foss 
Adminstrerende direktør

25 %
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Flytoget

Togbillett uten et tastetrykk

Flytoget vil gjøre det enda enklere for folk å kjøre 
tog. Derfor tester de ut såkalt Smart Beacon 
teknologi, hvor små radiosendere sender ut 
signaler som identifiserer mobiltelefonen til de 
reisende. Det eneste som kreves er at mobilen 
er skrudd på bluetooth og at Vipps er aktivert. 
Dermed kan de reisende ta Flytoget uten å tenke 
på at de må kjøpe billett. Systemet tas i bruk i 
2017, dersom pilotprosjektet er vellykket. 

– Vi har tatt initiativ til dette 
samarbeidet med Vipps fordi 
vi sammen kan gi de reisende 

en bedre opplevelse enn 
hva vi kan gjøre hver for oss, 

sier Emil Eike, kommersiell 
direktør i Flytoget. 
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Nye Brynseng skole blir et referanseprosjekt for 
fremtidens klimavennlige skolebygg. Også NCC vet å 
dra nytte av den ambisiøse miljøprofilen.

Solceller gjør  
byggeplassen grønnere 

Brynseng skole bygges som et passivhus og blir også et  
pilotprosjekt på nesten nullenerginivå – som blir den gjeldende 

standarden for offentlige bygg fra 2018 og for nybygg i 2019.
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NCC
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8 40 elever kan glede seg til å begyn
ne på en splitter ny skole i august. 
Brynseng skole bygges som et passiv
hus og blir også et pilotprosjekt på 

nesten null energinivå – som blir den gjeldende 
standarden for offentlige bygg fra 2018 og for 
nybygg i 2019. For å nå miljøkravene må skolen 
tilfredsstille en rekke strenge kriterier, blant 
annet er det bygget og integrert et 1000 kvadrat
meter stort solcelleanlegg på hele den ene lang
siden av fasaden på bygget. Et viktig miljøaspekt 
for selve driften av skolen, men også for siste del 
av byggeprosessen er at NCC bruker elektrisitet 
fra solcellene for varme, tørk og byggestrøm.

– Dette er et godt eksempel på hvordan man kan 
få til en grønnere drift av byggeplassene og hvordan 
man kan benytte disse elementene i det nye bygget i 
løpet av byggefasen. Det handler om å finne smarte 
løsninger sammen med byggherren, sier Stine 
Marie Haugen, leder for miljø og bærekraft i NCC. 

I tillegg er bevisstheten av å redusere antall 
utkjøringer med avfall og masser fra byggeplassen 
et viktig grep for å redusere utslipp av klimagasser. 
Lettere forurensede masser må ofte kjøres milevis 
for å bli deponert, og på prosjektet på Brynseng 
har de derfor i dialog med myndighetene valgt å 
beholde og gjenbruke så mye som mulig av masse
ne for å redusere antall utkjøringer.

Volumet må opp
Haugen forteller at målet om fossilfrie byggeplas
ser er et av flere fokusområder for hvordan NCC 
skal jobbe bærekraftig i årene som kommer. Sel
skapet har flere pågående diskusjoner om hvor
dan de skal få det til, og har satt i gang konkrete 
miljøtiltak. De har foreløpig ikke målsatt hvordan 
de skal bli fossilfrie, men Haugen legger til at 
effektivisering av maskinparken gjennom elektri
fisering og bruk av fornybart drivstoff, fornybar 
energi til varme og tørk, gode logistikkløsninger 

og godt planlagte bygge og anleggsplasser, er 
viktige steg på veien. Av enkelttiltak som allerede 
er satt i gang på noen byggeplasser, så nevner 
hun bevegelsesstyrt belysning, god logistikkplan
legging, bruk av eksisterende fjernvarme i bygget 
og påkobling av permanente energikilder tidligst 
mulig i byggeprosessen.

– Alt handler om god planlegging, og som man
ge andre miljøtiltak så må volumet opp for å sikre 
at innovative og miljøriktige tiltak og løsninger 
også er konkurransedyktige. For å få til det er vi 
avhengig av at de store byggherrene og kommune
ne satser og stiller krav til bransjen. Fra NCCs side, 
oppleves det at det jobbes tettere med byggherrer, 
kommuner og andre aktører som har samsvarende 
prioritering om utvikling av et grønnere og mer 
bærekraftig samfunn. Vi må komme dit at det 
åpenbare valget for byggherrene er å velge entre
prenører som er mest klima og miljøfokuserte. 
Vårt ansvar som entreprenør er å jobbe kontinuer
lig for å forene miljø, samfunnsansvar og lønn
somhet i et marked i sterk endring, sier Haugen.

En bransje som er på rett vei
Haugen mener at hele bransjen må ta grep for at 
bygg og anleggsplassene skal bli fossilfrie, og 
mener det bør gjøres noe med anbudskonkur
ransene. Hun mener det bør legges mer vekt på 
et tidlig samarbeid mellom entreprenører, bygg
herrer, arkitekter og rådgivere. Det er sammen 
man finner de beste løsningene innenfor de gitte 
rammene. 

– Når man har vunnet konkurransen, kan man 
sette seg ned med byggherre å kna konseptet 
videre. På den måten tror jeg vi får innovasjon, 
gode miljøtiltak og lønnsomhet, sier Haugen.

Avslutningsvis understreker hun at det er i ferd 
med å skje en endring i bransjen som helhet, og 
at byggherrer og kommuner åpner opp for mer 
dialog på tvers av verdikjeden i en tidlig fase.

Alt handler om god planlegging, og som mange andre   
miljøtiltak så må volumet opp for å sikre at innovative og  
miljøriktige tiltak og løsninger også er konkurransedyktige.

SOLCELLEANNLEGG

ANLEGGSMASKINER

AVFALL

1000 kvadratmeter  
stort solcelleanlegg på 
hele den ene langsiden 

av bygget.

Effektivisering av 
maskinparken gjennom 
elektrifisering og bruk 
av fornybart drivstoff 
er viktige steg for å 

nå målet om fossilfrie 
byggeplasser.

Den svartkledde fasaden 
på Brynseng skole er 
1000 kvadratmeter med 
solceller.

Stine Marie Haugen, leder for miljø. 
og bærekraft og Terje Andersen, miljø 
og BIMkoordinator i NCC mener hele 
bransjen må ta grep for fossilfrie 
bygg og anleggsplasser. 

Redusere antall  
utkjøringer med avfall  

og masser.

Brynseng skole
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Virksomheter

Utfordringer og ambisjoner
Samtidig som sjøtransport er blant de mest 
miljøvennlige former for transport erkjenner vi 
at våre operasjoner medfører en miljøbelastning 
for sjø, land og luft, samt for mennesker, marint 
liv, dyr og fauna som også er avhengig av de 
samme ressurser og muligheter som sjøen gir.

Color Line skal bedre miljømessige løsninger 
gjennom valg av teknologi, operasjonsmønster 
og markeds tilpasninger sett ut fra en samfunns 
og markedsmessigbetraktning for selskapet. 
Vi skal redusere våre utslipp til sjø og luft fra 
skipene og også redusere vår mengde avfall som 
leveres til land.

Skal søke å redusere det totale energiforbruket 
i selskapet, både om bord i skipene og på våre 
terminaler og anlegg på land, samt arbeide for 
økt forståelse og kunnskap på miljøområdet. 
Vi skal også føre kontroll og regnskap over våre 
utslipp for å kunne måle og kontrollere en konti
nuerlig reduksjon av våre miljøbelastninger.

Resultater miljø og klima
Color Line rapporterer klimagassutslipp for 
skipene i samsvar med en FNanbefalt standard 
for slik rapportering. Klimaregnskapet utarbei
des for Color Line’s skip og inkluderer også det 
maritime driftselskapet Color Line Marine A/S’ 
virksomhet på land. 

Landstrømanlegget for M/S «Color Fantasy», og 
M/S «Color Magic» i Oslo (Hjortnes) har vært 

i drift med høy utnyttelsesgrad i hele 2014. I 
løpet av 2014 ble det bygget et nytt landstrø
manlegg for «SuperSpeed 1» i Kristiansand i 
Color Lineregi med økonomisk støtteandel fra 
Næringslivets NOx fond. 

Det finnes planer for ytterligere å øke bruken 
av landstrøm for Color Line’s skip i fremtiden. 
Bruk av landstrøm reduserer i stor grad skipe
nes utslipp av NOx, SOx, partikler, og også CO2 
under landligge så lenge det fossile brennstoffet 
erstattes med fornybar vannkraftsenergi. Disse 
er derfor effektive miljøtiltak for havner som 
ligger nær befolkningssentra slik våre termina
ler gjør. 

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
Det aller meste av vår miljøbelastning kommer 
fra driften av skipene. Vi jobber for å reduserer 
våre utslipp til luft, sjø, og land, I tillegg skal vi 
redusere energiforbruket. Vi har konkrete tiltak 
på alle utslippsområdene. For eksempel lavest 
mulig hastighet under seilas, ingen utslipp av 
avløpsvann i Oslofjorden, og sortering av avfall 
før ilandføring. Vi har videre satt som konkret 
mål å redusere klimagassutslipp med 10 % fra 
2009 til 2015. 

Color Line
Bransje: Reiseliv
Ansatte globalt: 2242
Ansatte i osloregionen: 400

Jan Helge Pile 
SVP Marine & Technical 

%

Utfordringer og ambisjoner
Vår hovedintensjon er å beskytte klima og miljø, 
og for meg som grunnlegger av CareToSave, er 
mitt oppdrag å gjøre en endring ved å: «skape 
energihelter i alle hjem». En bærekraftig fremtid 
er kun mulig hvis vi gjør en reell endring i måten 
vi lever på, og utdanner våre barn. Våre produk
ter og tjenester tilbyr ikke bare det, men hver 
beslutning vi gjør for å skape dem, går gjennom 
grundige evalueringer med hensyn til miljøet.

Vår største utfordring er å få produktet introdu
sert til markedet og sørge for at vi oppnår gode 
resultater tilknyttet energisparing og langtids
verdien av grønne valg.

Resultat
CareToSave har laget prototyper det siste halve 
året. Vi har gjennomgått testing og fokusgrupper 
og forsikret at produktet «Bobo» kan levere hva 
det forkynner:
• Utdanne, engasjere og hjelpe familier å spare 

energi ved å gi en bedre forståelse av klimas
pørsmål. I tillegg til å spare strøm, motiverer 
«Bobo» også til å bruke mindre vann, ved at 
hver enkelt vil bry seg mer om miljøet.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
For å kunne gjøre en reell forskjell, så må vi 
fullføre utviklingen og introdusere nye pro
dukter og tjenester til markedet så snart som 
mulig. Med hvert år som passerer, går vi glipp av 
mange muligheter til å hjelpe foreldre til å lære 
sine barn om energisparing på en morsom måte. 
Dermed risikerer vi at den yngre generasjonen 
ikke adopterer et bærekraftig levesett. Hvert år 
blir opp mot 30 % strøm sløst bort, og tallene 
er enda større i familier med barn. Ved å ikke 
handle nå, vil mer og mer utslipp komme ut i 
atmosfæren.

Vår måte å drive virksomhet på er med «boot
strapping» og slank produksjon. Dette bidrar 
også til å minimerer mye utslipp. Med hensyn til 
miljøpåvirkning og produksjon av Bobo, kreves 
det en god balanse mellom pris og utslipp.

Care to save
Bransje: Gründer
Ansatte globalt: 3
Ansatte i osloregionen: 1

Andriy Shmyhelskyy
Administrerende direktør

100 %
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Om selskapet
Schenker AS er en del av DB Schenker med 
95700 ansatte i 140 land. I Norge har vi 30 
terminaler, 1200 ansatte og 1100 biler hos 
 eksterne leverandører. DB Schenker har et 
globalt logistikknettverk med jernbane, lastebil, 
fly og sjøfrakt samt logistikktjenester. Vi arbeider 
kontinuerlig med å overføre gods fra vei til bane  
og øke utnyttelsesgraden av transportenhetene. 
Vi motiverer transportører og sjåfører til miljø
bevisst og økonomisk kjøring. Moderne kjøretøyer 
benyttes for å redusere drivstofforbruk og utslipp. 
Bruk av modulvogntog, hvor to vogntog erstatter 
tre vanlige vogntog, gir også lavere utslipp.

Vi arbeider for bedre bylogistikk til butikker 
og reduksjon av transportarbeid gjennom 
samordning av varestrømmer og Eco Solutions 
som reduserer CO2utslipp i verdikjeden. Også 
jernbanetransport kutter CO2utslippene. DB 
Schenker gir kunder innsikt i CO2avtrykk og 
miljøanbefalinger. Våre miljømål brukes aktivt 
for å støtte våre kunders miljømål. Vi utfører 
kollektivtransport av gods der mange kunder 
bidrar til god utnyttelse av transportenhetene. 
DB Schenker Norge har vært ISO 14001sertifi
sert siden 1997. Vår opprinnelsesgaranti viser 
at elektrisitet vi kjøper er 100 % fornybar. Vi re
sirkulerer også materialer og ressurser vi bruker, 
og øker gjenvinningsgraden.

Utfordringer og ambisjoner
Miljø er et av konsernets viktigste satsingsområder 
innenfor samfunnsansvar. Vi har en klimastrategi 

for konsernets miljøarbeid og jobber aktivt for å 
redusere vår miljøpåvirkning. Målet er å redusere ut
slipp fra godstransporten med 20 % fra 2006–2020.

Resultater
Bedre samhandling mellom bedrifter, organisa
sjoner og forskningsinstitutter er viktig. Vi har 
opprettet en egen forskningspris for å stimulere 
til forskning som kan gi bedre logistikkløsninger, 
der miljø er et av vurderingskriteriene. Vi har del
tatt i arbeidet med kommunens energistrategi.

Handlingsplan
Vi har utarbeidet miljøplan for logistikken og 
har verktøy som viser hvordan kundene kan 
måle sine miljøutslipp. Transportkjøpere kan 
beregne de klimautslippene de selv genererer 
gjennom sine varekjøp.

Kundene krever også at vi kan levere transport 
med lavest mulig utslipp. Konkrete planer for 
utnyttelse av materiell turretur. Bruk av jern
bane der det er mulig. Miljøkrav til bilmateriell. 
En god miljøpolitikk påvirker både økonomi, 
skader og sikkerhet i positiv retning.

Schenker AS har egne miljøkoordinatorer på ter
minalene. På terminalene måles energiforbruk 
og tiltak iverksettes løpende for å redusere for
bruket, eksempelvis innføring av LEDbelysning.

Et register over bilmateriell viser også kjøretøyenes 
miljøklasse. Oppdatering av bilparken er en del 
av det løpende arbeidet.

DB Schenker 
Bransje: Transport og spedisjon
Ansatte globalt: 95700
Ansatte i osloregionen: 600

Einar Spurkeland
Marketing & Communication 
manager

25 %

Om selskapet
Det Internasjonale Barnekunstmuseet i Oslo 
samler, bevarer, stiller ut og formidler kunst 
laget av barn og unge opptil 18 år fra over 180 
land for kommende generasjoner og ettertid. 
www.barnekunst.no

Utfordringer og ambisjoner
Uten tvil betaler barn den høyeste prisen for 
klimaendringene uten at de selv har skyld. 
Klimaendringer er en av de største truslene 
mot egne barns rettigheter i vårt århundre. 
Et nøkkelord for museets funksjon er «barns 
medvirkning». Med blant annet prosjektutstil
lingen «Klimaendringer og barns stemmer» som 
inneholder bidrag fra 38 land formidler museet 
viktig kunnskap og informasjon sett fra barns 
eget perspektiv.

Gjennom kunsten og aktuelle problemstillinger 
retter museet fokus på hvilken fremtid barn og 
unge arver, hvilke utfordringer vi står overfor 
og hvordan vi kan promotere en bærekraftig 
levestandard som respons på klimaendringer. 
Museets formidlere, i nær dialog med publikum 
har fokus på en grønn hverdag, livskvalitet, 
lavere forbruk og stiller kritiske spørsmål til 
besøkende i aldre aldre som for eksempel hva er 
skadelig for planeten?

Spørsmål er også hva vil dagens barn arve etter 
oss, og hva vil de selv gjøre når de blir voksne? 
Vil de fortsette å forårsake klimaendringer eller 
vil de gjøre endringene som skal til for å redde 
jorden? Artikkel 12, i FNs konvensjon om bar
nets rettigheter slår fast at:
Alle barn har rett til å uttrykke sine synspunk 
ter og at disse synspunktene skal tas på alvor. 
Uten tvil at barn fortjener å bli anerkjent og 
ansett som aktive, inspirerende agenter for glo
bale endringer mot en bærekraftig fremtid, helt 
uavhengig av tid og sted!

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
Det multikulturelle Norge speiles i samlingen 
og barns historie, kunst og kultur er i sentrum. 
Gjennom museets informasjonsarbeid, varierte 
kunstprosjekter –og aktiviteter engasjeres spesi
elt barn og unge som aktive samfunnsdeltakere. 
Formidling via ulike kreative kanaler bidrar 
samtidig til holdnings skapende tankegang og 
levesett, som igjen på sikt får betydning for mil
jøet. Barn er nysgjerrige, vitebegjærlige og liker 
å lære. Museets sentrale rolle er kontinuerlig 
gjennom bevisstgjøring, lek og aktivitet bruke 
sin påvirkningskraft til å bygge gode holdninger 
og være en kilde til inspirasjon og kunnskap, 
spesielt rettet mot barn og unge.

Det internasjonale  
barnekunstmuseet
Bransje: Museum 
Ansatte globalt: 2,9 årsverk
Ansatte i osloregionen: 2,9 årsverk

Angela Goldin
Administrerende direktør

50 %
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Om selskapet
DNV GL Group AS er et norstysk klassifika
sjonsselskap som ble stiftet i 2013, gjennom 
en fusjon mellom Det Norske Veritas og Ger
manischer Lloyd. Selskapets mål er å sikre liv, 
verdier og miljøet. Derfor jobber vi for å gjøre det 
mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten 
og bærekraftigheten i virksomhetene. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vår ambisjon i Norge er å bli karbonnøytrale i 
2016 og sertifisert som karbonnøytrale i 2017. 
I 2015 utarbeidet våre karboneksperter en 
 klimastrategi for den norske virksomheten.

Vi ønsker å være ledende i de bransjene vi deltar 
i for å sikre en trygg og bærekraftig fremtid. 
Dette gjelder også for vår egen virksomhet. 
Initiativet med å bli karbonnøytrale i Norge er et 
konkret skritt på veien. 

I 2015 målte vi våre utslipp, definerte mulige 
utslippsreduksjoner og etablerte vårt mål om 
å redusere 18 000 tCO2e i 2016. Grønn elek
trisitet står alene for mer enn 50 prosent av de 
tilsiktede utslippsreduksjonene. De resterende 
utslippsreduksjonene vil bli oppnådd gjen
nom redusert reisevirksomhet og ved kjøp av 
klimakvoter. 

Vi bygger også en BREEAM NOR Excellentbyg
ning ved vårt hovedkontor i Norge og har flyttet 
inn i en BREEAM IN Use Asset Excellentbyg
ning i Arnhem, Netherland og BREEAM Excel

lentbygg i Bergen. Med global dekning av 
videokonferanserom, har vi økt videobruken for 
ledelse og prosjektmøter med 11 prosent.

For åttende år på rad, har programmet WE DO 
finansiert ansattes aktiviteter for å redusere sin 
egen miljøpåvirkning for 5 474 ansatte.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
DNV GLs klimastrategi for Norge innebærer bruk 
av klimakvoter. Utfordringen ligger i å definere 
gode kriterier for slike utslippsreduserende 
prosjekter. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi planlegger å etablere en konsernomfattende 
plan med tiltak for å bli karbonnøytrale, slik det 
er definert i konsernets strategi 2016–2020.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Første skritt er å sikre god datakvalitet og gode 
rapporteringsrutiner for klimagassutslippene 
scope 1, 2 og 3, og definere en baseline. Neste 
skritt er å sette utslippsreduksjonsmål i tråd 
med 2°Cmålet.

DNV GL
Bransje: Maritim, O&G, Business Assurance, Energi
Ansatte globalt: 15 000
Ansatte i osloregionen: 2 000

Karin Stensmyren Monsen 
Country Chair Norway

25 %

Utfordringer og ambisjoner
DNB Næringseiendom tror på en sterk sammen
heng mellom høy miljøstandard og høy konkur
ransekraft. Ved kjøp prioriterer DNB Næringseien
dom derfor bygg som tilfredsstiller klassifiseringen 
«Excellent» I BREEAM NOR, og vil ved rehabilite
ring benytte kriteriene for «Very Good». 

Videre har DNB Næringseiendom et klart mål 
om kildesortering av avfall med minst syv 
sorteringsfraksjoner og en sorteringsgrad på 60 
prosent for våre leietakere samt 80 prosent for 
prosjekter.

Konkrete resultater
DNB Næringseiendom bidrar aktivt for å etable
re et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy 
i Norge basert på BREEAM in Use. Vi har som 
målsetting å sertifisere alle fondsbyggene i 
Norge i henhold til BREEAM In Use. Det er per i 
dag utstedt sertifikat for Myrdalsvegen 22, Por
talen, Petroleumsveien 6 og Akerselva Atrium. 
For Kronprinsensgate 9 i Oslo er sertifisering 
igangsatt. 

Akerselva Atrium og Petroleumsveien 6 ble ser
tifisert i 2016. For eiendommene oppnådde vi 
karakteren Very Good, mens vi for forvaltningen 
oppnådde karakteren Good.

Vi har ISO 14001 sertifisert DNB Nærings
eiendoms eiendomsvirksomhet, som omfatter 
kjøp, salg, utvikling og forvaltning i Norge iht. 
internasjonal standard. 

GRESB er en global måling av virksomhetens 
bærekraft, tilpasset fast eiendom. DNB Scandina
vian Property Fund oppnådde en score på 81 og 
«Green Star» klassifisering i årets benchmark. 

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
DNB Næringseiendom har som mål å redu
sere den samlede miljøbelastningen fra våre 
forvaltede eiendommer gjennom våre vesentlige 
miljøaspekter. Her er noen av målene: 

DNB Næringseiendom:
• Skal følge alle lovpålagte myndighetskrav 

relatert til det ytre miljø.
• Har som målsetting å redusere det totale 

 energiforbruket i perioden 2013–2017 med  
20 prosent (43GWh).

• Skal tilrettelegge for gode avfallsløsninger. 
• Skal sikre bærekraftige løsninger for 

vesentlige miljø områder som; energi, avfall, 
forurensning, materialer, inneklima, arealef
fektivitet og transport ved å benytte BREEAM 
NOR.

• Har som målsetting å tilfredsstille klassifise
ringen «Exellent» i BREEAM NOR for nybygg 
og BREEAM NOR «Very Good» for rehabilite
ringsprosjekter.

• Vil integrere ytre miljø og klima i vår daglige 
drift og forvaltning, ved å benytte BREEAM In 
Use som verktøy. Vår målsetting er å sertifisere 
fem bygg i året.

• Har som mål at 30 prosent av vår bygnings
masse skal ha energikarakter C eller bedre.

DNB
Bransje: Eiendomsforvaltning 
Ansatte globalt: 84
Ansatte i osloregionen: 51

Gro K. Boge 
Administrerende direktør

75 %
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Om selskapet
ECOHZ tilbyr globale produkter og losninger 
basert på fornybar energi dokumentert med 
opprinnelsesgarantier. ECOHZ´ portefølje består 
av elektrisitet fra fornybare energiressurser 
som vann, vind, biomasse, geotermisk og sol 
fra mange hundrede kraftverk i Europa og fra 
resten av verden. ECOHZ er en av de ledende 
leverandørene i Europa og er lokalisert i Oslo og 
i Sveits, med distribusjonspartnere mer enn 15 
land.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
ECOHZ visjon er «Changing Energy Behaviour». 
Ved å endre vår energiadferd kan vi sikre en 
raskere overgang til et lavkarbonsamfunn. 
 Klimagassutslipp fra elektrisitet utgjør 40 % 
av de globale utslippene og bedrifter står for 
50 % av dette. Bedrifter bruker fornybar energi 
for å rapportere sine klimagassutslipp og nå 
sine klima mål. I økende grad ønsker bedrifter 
å strekke seg lenger og bidra til bygging av ny 
fornybar energi. ECOHZ har lansert et nytt og 
innovativt konsept ved navn GO2. På en enkel 
og rimelig måte kan bedrifter dokumentere 
at de forbruker fornybar energi samtidig som 
de bidrar til å bygge mer fornybart. De første 
kraftverkene er nå under bygging i Norge og 
Sverige og vil levere fornybar strøm i 2017. 
ECOHZ engasjerer seg også lokalt og nasjonalt; 
gjennom et samarbeid med Norsk Elbilforening 
sørger vi for at alle medlemmenes elbiler i Norge 
kjører på dokumentert fornybar energi med null 
CO2utslipp.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vi tror at det er en klar sammenheng mellom 
hvordan bedrifter styres og forholdet til Sam
funnet rundt. ECOHZ tar sitt samfunnsansvar 
på alvor og vi har en ambisiøs intern miljøpoli
tikk. ECOHZ har vært ISO 14001 miljøsertifisert 
og arbeider fremdeles aktivt etter de samme 
retningslinjer for a redusere sitt fotavtrykk. Sel
skapet forurenser ikke det ytre miljø med direkte 
utslipp, men har indirekte klimagassutslipp 
fra blant annet reisevirksomhet, energibruk og 
avfallshandtering. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Selskapet har definerte mål og handlingsplaner 
for tiltak innenfor områdene som er nevnt i forrige 
spørsmål. Vårt mål er å ligge i forkant av alle 
miljøkrav, og bærekraft skal være et  grunnelement 
i alle organisasjonens aktiviteter. I ECOHZ er 
det ingen som kjører bil til kontoret. På ett år 
reduserte vi vårt elektrisitetsforbruk med 20 %. 
Vi krever at alle nye leverandører skal dokumen
tere en aktiv miljøpolitikk. Ansatte må kalkulere 
sine CO2utslipp på reiser for å få utbetalt reise
regninger og vi velger miljøvennlige transport
midler når de er tilgjengelige. Og til slutt bruker 
vi selvfølgelig fornybar energi dokumentert med 
opprinnelsesgarantier; som også er miljøsertifi
sert av det ledende internasjonale miljømerket 
EKOenergy.

ECOHZ
Bransje: Fornybar energi
Ansatte globalt: 15
Ansatte i osloregionen: 13 

Tom Lindberg 
Administrerende direktør

100 %

Om selskapet 
EcoCube er et litt annerledes, nyetablert lite 
firma. Vi brenner for mer rasjonelle, energief
fektive og miljøvennlige løsninger på hvordan vi 
bygger og bor i Norge. 

I 2011 startet Christian Olavesen å bygge en 
prototypbolig med egne midler. Del av dette 
var en studentworkshop for arkitektstudenter 
ved NTNU/AHO og elektroelever fra Elvebakken 
VGS, for å lære mer om grønn teknologi og ener
giutvinning. Vi tok utgangspunkt i en resirkulert 
transportkontainer, og gjennom å teste ut en 
rekke banebrytende teknologier ble boligen 
passivhusisolert og selvforsynt med energi. 
Oslo kommune støttet dette prosjektet gjennom 
ENØKetaten og bidro i sterk grad til å realisere 
drømmen.

Vi lærte av våre feil, og har nå utviklet EcoCube 
 systemet som tilbyr enheter fra 12–24–75 m2. 
Kompakte boligløsninger, breddfulle av smarte 
løsninger og miljøteknologi, som i tillegg er 
transportable, gir et dynamisk system som 
 enkelt tilpasses brukerens krav – også over tid. 

Utfordringer og ambisjoner
Bakgrunnen for at EcoCube AS ble til var
et ønske om å skape kompakte, miljø og energi
vennlige boliger. Klima og miljø er grunnpilaren 
rmaet er tuftet på. Utfordrin gen ligger i å nå 
ut, synliggjøre og overbe vise om fordelene for 
både eier og beboer, og ikke minst de samfunns
messige miljø gevinstene man oppnår gjennom 
vår bolig løsning. Vår ambisjon er å ligge helt 
i forkant av utviklingen og være pådriver for 
stadig bedre og mer rasjonelle, energieffektive 
og miljøvennlige løsninger.

Resultater
EcoCube AS har utviklet EcoCube Mini, en pro
totype som står utstilt på Sukkerbiten ved Den 
Norske Opera. Vi er videre i ferd med å lansere 
en ny generasjon selvforsynte, miljøvennlige 
boligmoduler. Partnerskap for produksjon er 
inngått med en serie aktører med de samme 
høye miljøambisjoner som vi har, og vi søker nå 
aktivt etter prosjekter.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
EcoCube satser ihuga videre på  selvforsynte 
 boligløsninger med fokus på    lavenergisystemer, 
høyverdige isolasjonsløsninger og lokal energi
produksjon og lagring. Vi vil utvikle student
boligområder med høye am bisjoner og tydelig 
miljøpro l, som bidrar til å bevisstgjøre brukerne 
og redusere klima og miljøbelastningen både 
lokalt og nasjonalt.

EcoCube
Bransje: Bygg-leverandør og installatør 
Ansatte globalt: 6
Ansatte i osloregionen: 5

Christian Sandberg Olavesen
M.Arch

100 %
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Utfordringer og ambisjoner
Det er omlag 2,5 millioner boenheter i Norge og 
mer enn 70 % av disse er i småhus med fire eller 
færre enheter. Norge har enorm bygningsmasse 
i forhold til populasjon og energibehovet er 
tilsvarende høyt. Energibygg har som mål å re
dusere energibruk i bygg. Dels gjennom å bidra
til energigjerrige nybygg, men først og fremst 
gjennom energieffektivisering av eksisterende 
bygg. Oslo kommune består av mer enn 13 % av 
Norges boenheter i tillegg til en vesentlig andel 
av Norges kontor og forretningsbygg. Dette gjør 
Oslo til vårt viktigste virksomhetsområde og vi 
er godt i gang med arbeidet. Ingen bygg er for 
store og ingen for små. Vi har ambisjoner om å
bli den foretrukne leverandøren av gode ener
giråd for Oslos byggeiere. Naturligvis vil vi også 
la miljø og energihensyn styre våre egne valg 
for å etterlate den minste mulige klimabelast
ning.

Resultat
Energibygg øker stadig sin aktivitet innen råd
givning og dokumentasjon av energitilstanden 
i bygg. Vi opplever økende interesse for energi
effektivisering i sammenheng med annen opp
gradering av bygg. Vi ser en økende bevissthet 
og betalingsvilje knyttet til energivennlige bygg, 
noe som er avgjørende for å skape den positive 
endringen vi er ute etter.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder
Vi jobber aktivt med markedsføring av våre 
rådgivningstjenester og ulike støtteordninger 
fra Enova og Oslo kommunes enøketat. Vi ser 
et særlig stort potensial i Oslos mange nærings
bygg. Selv om energimerkeforskriften har rukket 
å bli fem år, står mange bygg i Oslo umerket. Nå 
bidrar ikke energimerking i seg selv til et bedre 
miljø, men det øker bevisstheten rundt energi i 
bygg og gir leietakere og kjøpere av eiendom en 
ide om hva de står overfor. Denne bevisstheten 
vil bidra til at energitiltak ikke bare er lønnsomt 
for miljøet og langsiktige kostnadsbesparelser, 
men faktisk gir rask og god avkastning på inves
teringene.

Energibygg
Bransje: Bygg
Ansatte globalt: 3
Ansatte i osloregionen: 2

Anders Enger 
Daglig leder

100 %

Om selskapet
Epleslang er sosial entreprenør som har som 
konsept å utnytte ubrukte ressurser. Dette gjør vi 
ved å plukke epler i private og kommunale hager 
og sysselsetter mennesker med funksjonshem
ming til denne jobben. Samtidig gir vi arbeids 
og språktrening til nyankomne flyktninger. 
Sammen lager vi en lokal og naturlig eplemost; 
Epleslang eplemost. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vi prøver å utvikle flere produkter som base
rer seg på ressurser som bare blir kastet i dag. 
Redusering av matsvinn er en av våre viktigste 
kompetanseområder.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Bilbruken vår under høstingssesongen er vår 
største utfordring. Vi bruker biler via Bilkollektivet, 
som er et veldig positivt tiltak. Vi ønsker oss en 
egen ELtransport bil.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi skal utvikle nye produkter som reduserer 
matsvinn.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Å satse, å teste og å gi ærlige tilbakemeldinger 
til grønne produkter eller tjenester er vårt felles 
ansvar for å få fremdrift i saken. 

Epleslang
Bransje: Sosialt entreprenørskap
Ansatte globalt: 1
Ansatte i osloregionen: 1

Anne Dubrau
Leder

100 %
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Om selskapet
EVO Elsykler er en forhandlerkjede for 
 kvalitetselsykler
Vi tilbyr elsykler med løsninger som dekker de 
fleste daglige transportformål enten du skal på 
jobb, i butikken, en tur på kafé eller ut i marka. 
En liten revolusjon er lastesyklene hvor du kan 
ha med deg et par barn, hele lørdagshandelen 
eller som bedrift sørge for at transporten av 
varer foregår på en lite miljøbelastende måte.

Hos EVO Elsykler kan du få prøvesykle man
ge forskjellige elsykler med ulik teknologi og 
egenskaper. Først da kan du være sikker på at 
du velger elsykkelen som passer deg best. For vi 
har elsykler for enhver lyst og last.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
EVO Elsykler er i seg selv et miljøprosjekt. Vi 
bidrar til å redusere klimautslippene fra trans
porten, men også til å fjerne lokal forurensning 
og støy siden elsyklene erstatter kjøretøy som 
bruker fossilt drivstoff. Dessuten er en elsykkel 
svært arealeffektiv sammenlignet med enhver 
type bil. Vi vil fortsette den sterke salgsveksten i 
Oslo for å gi vårt bidrag til en mer klimavennlig, 
grønnere og triveligere by.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vi kildesorterer avfall, varmer opp med strøm, 
bruker resirkulert papir, benytter samlast der det er 
mulig, har en vareelbil for mindre transportoppga
ver og bruker den store dieselvarebilen minst mulig. 

For den nye flaggskipbutikken på Skøyen valgte vi å 
lokalisere oss i et passivhus energiklasse A. 

Transport av varer til Norge er den mest miljø
belastende delen av virksomheten. Alt kommer fra 
europeiske produsenter, men med dieselslukende 
trailere. I forhandlinger med transportører fremmer 
vi ønsker om mindre miljøbelastende alternativ, 
men i denne store sammenhengen blir vi små.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Det aller viktigste vi gjør for å redusere klima
utslippene i Oslo, er å lykkes med hovedvirk
somheten vår: Få flest mulig til parkere den 
forurensende og plasskrevende bilen til fordel 
for en nyttig og morsom elsykkel. Det gir maksi
mal miljø og helsegevinst.

I 2017 forsterker vi satsingen på transport og 
lastesykler som for mange småbarnsfamilier 
og bedrifter er en reell og direkte erstatning for 
bruk av bil. Utvalget er økende, tilgjengeligheten 
bedre og flere transportbehov kan dekkes. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Det er fint at hensyn til miljø og klima vurderes i 
sekundære aktiviteter. Men det er bedriftens kjerne
virksomhet som er viktigst for klimaet og miljøet for 
øvrig. Om vi skal tillate oss å gi noe råd, tenk mest 
på den.

EVO Elsykler
Bransje: Transport
Ansatte globalt: 9
Ansatte i osloregionen: 9

Hans Håvard Kvisle
Daglig leder

100 %

Om selskapet
Finans Norge er hovedorganisasjon for finans
næringen i Norge. Vi representerer om lag 240 
finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi 
målbærer næringens standpunkter til ulike 
grupper i det norske samfunn; politikere, stats
forvaltningen, forbrukermyndigheter, interna
sjonale samarbeidspartnere og beslutnings
takere og forbrukere. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Næringen er en integrert del av samfunnsøkono
mien. Klimaendringene vil derfor også påvirke 
finansbedriftenes virksomhet. Mer ekstremvær 
og flere naturødeleggelser øker skadeforsikrings
selskapenes risikoeksponering. Lønnsomhet 
og risiko ved finansiering og investering kan 
endres negativt gjennom lavere inntjening, 
i første omgang påvirker dette bankene og liv 
og pensjonsforsikringsselskapene.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Klimaendringene kan også skape nye markeder 
og produkter. Behovet for investeringer i bære
kraftig infrastruktur er betydelig. Det betyr at 
de bedriftene som gjennomfører tiltak i tide vil 
styrke sin posisjon i forhold til de som ikke gjør 
det, både gjennom nye markeder, ved økt tillit 
og ved bedret omdømme. Befolkningen forven
ter også at finansnæringen tar ansvar i viktige 
samfunnsspørsmål. Finansnæringen tar disse 
problemstillingene alvorlig, bygger kunnskap og 
deler erfaringer. Vårt mål er å være en del av løs
ningen på en av vår tids største samfunnsutfor

dringer. Dette, og flere satsningsområder er en 
del av Finans Norges nye bærekraftstrategi som 
vil gjelde for 2017. Her er det en rekke tiltak 
som også handler om hvordan finansnæringen 
kan bidra til en grønn omstilling i Norge. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Det er viktig å se potensial for gjenbruk i alle 
deler av virksomheten, og sirkulærøkonomi kan 
også bli en integrert del av ressursutnyttelsen i 
tiden fremover. Klimautfordringen vi står foran 
er dyptgripende og vil kreve at alle bidrar på 
hver sin måte til et grønnere samfunn. Dette 
innebærer samtidig mange muligheter som er 
viktig å ta fatt i.

Finans Norge
Bransje: Bransjeorganisasjon
Ansatte globalt: Ca. 100
Ansatte i osloregionen: Ca. 100

Idar Kreutzer
Administrerende direktør

25 %
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Vil at du skal dele bil

Hvorfor ha en egen bil, når det går an å dele?  
Hertz BilPool gir deg tilgang til bil, akkurat når 
du trenger det. Dermed reduseres bilbehovet i 
byene. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser 
at én delebil erstatter 5–15 privatbiler på veiene. 
Bildelere kjører også færre kilometer med bil enn 
bileiere gjør. I tillegg viser statistikk at bildelings
biler slipper ut 15–20 prosent mindre CO2utslipp 
sammenlignet med andre personbiler. Eivind R. Thorne i Hertz 

BilPool vil heller at du 
skal dele bil med andre, 

enn å ha en egen. 
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Hertz
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Øyafestivalen har nesten 80 000 mennesker  
på besøk i løpet av festivaluka i august.   
– Klarer vi å bidra til at alle disse tenker  
litt mer miljø i hverdagen, har vi fått til noe,  
sier miljøsjef Ingrid Kleiva Møller.

Vil få ØYA-publikummet 
til å tenke miljø hele året

På Øya prøver vi å presentere lure løsninger for et  
mer miljøvennlig liv, i form av grønn transport,  

grønn mat og grønn energi
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42 — Oslo kommune Næring for klima — 43



I løpet av de fem dagene festivalen arrange
res, samles tusenvis av musikkelskere for 
å høre sine favorittartister i Tøyenparken. 
Siden 2002 har arrangørene bak hoved

stadens største musikkfestival hatt miljøarbeid i 
fokus, og de har de siste årene trappet opp arbei
det med å få festivaldeltakerne til å tenke miljø 
også de 360 dagene de ikke er på festivalen.

– Vi har et todelt fokus: Den ene delen handler 
om hvordan vi som festivalarrangør kan begren
se vårt klimaavtrykk så mye som mulig, og den 
andre om hvordan vi kan få publikum til å tenke 
mer miljøvennlig også resten av året, sier Ingrid 
Kleiva Møller.

Hun ser på øyapublikummet som opinions
dannere, og tror derfor at dersom Øyafestivalen 
klarer å overbevise festivaldeltakerne til å tenke 
miljø, vil det føre til at budskapet blir spredt til 
større deler av befolkningen.

Spiser mindre kjøtt
Festivalen har konkrete miljøoppfordringer, som 
blant annet å oppfordre folk til å reise kollektivt 
til festivalen, i tillegg er det alltid en stor sykkel
parkering utenfor festivalområdet. 

– Vi ønsker at folk skal gjøre det til en vane å 
reise kollektivt eller sykle når de skal forflytte seg 
rundt i byen, sier Kleiva Møller.

De har også fokus på å redusere mengden av 
kjøtt, derfor er halvparten av menyen på Øya
festivalen vegetarisk. I år ble også restaurantene 
utfordret på hva de kan gjøre for å redusere 
matsvinnet.

– En av aktørene lagde for eksempel kraft av 
alle grønnsakene som ikke ble brukt, og solgte 
videre. Gruten lagde kaffesåper av kaffegruten på 

festivalen, og Kompass&co serverte mat laget på 
overskuddsråvarer, forteller Kleiva Møller.

Ser resultater
Utfordringen er å endre mentaliteten til folk, 
mener miljøsjefen. Hun synes nordmenn er 
godt vant, og at de ikke nødvendigvis er enkle å 
omvende.

– Vi må snart akseptere at vi alle må gjøre noe 
med forbruket vårt. La oss ikke glemme at vi som 
nordmenn er i toppen av næringskjeden – og 
vi kan alle fly litt mindre, spise litt mindre kjøtt 
og forbruke mindre. Dette er selvsagt ikke noen 
munter beskjed å formidle, så på Øya prøver vi 
i stedet å presentere lure løsninger for et mer 
miljøvennlig liv, i form av grønn transport, grønn 
mat og grønn energi, sier Kleiva Møller.

Men selv om det kan virke utfordrende å om
vende folk, viser undersøkelser fra Øyafestivalen 
at miljøfokuset virker. I undersøkelsen de sender 
ut etter hver festival, hvor i underkant av 3000 
personer svarer, er det en betydelig bolk som 
handler om miljø.

– Folk har alltid respondert positivt på miljø
tiltakene våre, og særlig de siste årene har folk 
svart at de uroer seg over klimaet og ønsker å 
bidra positivt. I fjor jobbet vi med å fortelle hvor
for man burde velge mer grønt og mindre kjøtt på 
tallerkenen, og i år svarte 55 % av publikummet 
vårt at de nå spiser mindre kjøtt enn før for å 
spare miljøet. Det er 14 % høyere enn i fjor. Jeg 
mener det viser at vårt arbeid fungerer, og at 
det er verdt å bruke det lille vinduet av tid hvor 
oppmerksomheten er rettet mot Øya, til å snakke 
om miljø, sier Kleiva Møller.

La oss ikke glemme at vi som nordmenn er i toppen 
av næringskjeden – og vi kan alle fly litt mindre, 
spise litt mindre kjøtt og forbruke mindre.

55 % av publikummet 
spiser mindre kjøtt enn 
før for å spare miljøet.

SYKKELPARKERING

KOLLEKTIV

MATSVINN

Stor sykkelparkeing 
utenfor festivalområdet.

Festivalen oppfordrer 
publikum til å reise 

 kollektivt til festivalen.

Øyafestivalen har flere 
frivillige som bidrar til 
at festivalområdet er 
et hyggelig sted å være 
hele uka. 

Det er mange som tar 
oppfordringen om å 
sykle til Øyafestivalen.

Restaurantene blir 
utfordret på hva de kan 

gjøre for å redusere 
matsvinnet.

Våre konkrete  
miljøoppfordringer

S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Øyafestivalen

44 — Oslo kommune Næring for klima — 45



S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Virksomheter

Om selskapet
I kjernen av Flytogets virksomhet ligger et sam
funnsoppdrag som er å tilby det mest effektive 
og mest miljøvennlige transportalternativet til 
og fra Oslo Lufthavn. Å løse samfunnsoppdraget 
på en tilfredsstillende måte, er i seg selv bære
kraftig. Flytoget ønsker videre å ta en pådriver
rolle ved å bidra til en høyere kollektivandel og 
ytterligere engasjere seg i utviklingen av fremti
dens jernbane, arbeid for klima og miljøbevisst
het og fellesskapets innsats for å legge til rette 
for god utnyttelse av samfunnets ressurser. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Det viktigste Flytoget gjør for klimaet, er å 
legge forholdene best mulig til rette for de 
reisende slik at flere velger tog til Oslo Lufthavn. 
Kollektiv andel til Oslo Lufthavn i 2015 var på 
70 %, og ambisjonen for vår bærekraftsatsning 
er å bidra til å nå en kollektivandel på 90 % 
innen 2030. Det vil trolig være verdens høyeste 
kollektivandel. 

I tillegg jobber vi for å sikre at de reisende blir 
fraktet på en sikker, punktlig og ressurseffektiv 
måte, og i det daglige arbeidet har vi alltid fokus 
på å minimere vår klima og miljøpåvirkning. 
I 2015 har det vært fokus på kjørestilen til 
kjørende personale med formål om å oppnå mer 
energieffektiv kjøring. Prosjektet videreføres 
i 2017. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Jernbanereformen, «På rett sport, reform av 
jernbanesektoren» omhandler i tillegg til om
strukturering av norsk jernbane og konkurranse
utsetting persontrafikkstrekninger, store utbe
dringsprosjekter på eksisterende infrastruktur. 
For Flytoget innebærer dette mange planlagte og 
ikke planlagte avvik i togdriften. For å opprett
holde et godt tilbud til de reisende må Flytoget 
leie inn buss og taxi som erstatning for togene. 
Da Flytoget kun benytter fornybar energi i sin 
daglige togdrift, medfører dette større indirekte 
klimagassutslipp som Flytoget ikke rår over. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Flytoget må befeste og forsterke sin posisjon 
innen jernbanesektoren, samt tilby de reisende 
innovative og brukervennlige løsninger og 
produkter, slik at reiseopplevelsen blir tatt til et 
helt nytt nivå.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Flytoget har en bærekraftambisjon om å kunne 
bidra til en kollektivandel på 90 % til Oslo Luft
havn innen 2030. Dette målet nås kun om enda 
flere reiser kollektivt i fremtiden, Flytogets klare 
utfordring er derfor; reise kollektivt!

Flytoget
Bransje: Jernbane/kollektivtransport
Ansatte globalt: 350
Ansatte i osloregionen: 350

Emil Eike, 
Kommersiell direktør 

75 %

Green Gas AS er et norskeid selskap som ble 
etablert i 2011. Selskapets grunnleggere har 
mange års erfaring med utvikling av biogass 
og turbinsystemer for resirkulering av energi. 
Selskapet har som sin forretnings ide å pro
dusere biogassanlegg basert på organisk avfall 
(husholdningsavfall, avfall fra restauranter, 
storkjøkken, næringsmiddelindustri, kloakk 
o.a.). Våre systemer produserer biogass som kan 
brukes til oppvarming eller drivstoff, eller som 
kan omdannes til elektrisitet og varmt vann. 
Som biprodukt produseres biologisk gjødsel.

Konseptet som er utviklet er basert på å skaffe 
såkalt «nærenergi». Det vil si at vi produserer 
energi der hvor ressursene (avfallet) er. På den 
måten unngår unødvendig bruk av energi til å 
transportere avfall. Vi konsentrerer oss om små, 
fleksible småskala anlegg. Vår fremste markeder 
er; landsbyer i utviklingsland, flyktningeleire, 
landbruk, næringsmiddelindustri og tettbebygde 
områder som mangler infrastruktur når det 
gjelder avfallsbehandling og som har behov 
for energi.

Det systemet som er utviklet er basert på natur
ens egen måte for å bryte ned organisk avfall 
– anaerob prosess. Organisk avfall brytes ned 
og frigjør energi som bidrar til nytt liv. Vi har ut
viklet systemer som øker hastigheten på denne 
forråtningsprosessen. I virkeligheten gjør vi det 
samme som naturen; Omdanner organisk avfall 
til ikke å være avfall, men til å bli energi.

Bioassanleggene bygges opp med moduler. 
Dette for å få fleksible og flyttbare løsninger. 
Dermed kan vi bidra til å løse midlertidige 
behov hos kundene, for eksempel før de får 
bygget ut mer permanente løsninger. Våre 
systemer er utviklet i nært samarbeid med flere 
forsknings institusjoner, som Universitetet for 
Natur og Biovitenskap på Ås, SINTEF og andre.

Green Gas AS arbeider for tiden sammen med 
flere kommuner for å finne lokale løsninger 
blant annet når det gjelder behandling av 
kloakk og for å redusere behovet for å trans
portere organisk avfall. I tillegg har selskapet 
prosjekter på gang i England og Egypt og det 
arbeides med å finne løsninger for landsbyer 
i Georgia, hoteller i Liberia, for å nevne noe.

I tillegg til å være med i organisasjonen Næring 
for Klima, er vi medlem av OREC og Kunnskaps
byen Lillestrøm.

Green Gas
Bransje: Produksjon av fornybar energi fra organisk avfall
Ansatte globalt: 15
Ansatte i osloregionen: 5

Steinar Gravås
Markedssjef

50 %
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Om selskapet
Gruten AS er en Oslobasert virksomhet som 
oppsirkulerer og skaper nye verdier av  byens 
kaffeavfall. Vi produserer Grutensåpa og 
driver med formidlingsvirksomhet for å øke 
bevisst heten og kunnskapsnivået rundt bruk 
av  kaffegrut som en nyttig ressurs. Et viktig 
element ved driften er at vi bruker ELtransport
sykkel til  innsamling av kaffegrut og til levering 
av varer. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Miljø og klima er en grunnleggende del av 
 Grutens virksomhet, og det å ta vare på 
 naturen er noe hele driften er basert på. Vi 
bruker  kaffegrut (en nesten ubrukt ressurs) 
til  produkter og som basis for formidlings
aktiviteten. Det som er viktig for oss akkurat 
nå, er å utvikle bedriften slik at vi kan skape en 
bærekraftig virksomhet økonomisk sett, og ikke 
minst bidra til enda større bruk av kaffeavfall.  
Vi har mottatt interesse fra flere større aktører  
og jobber for å realisere prosjekter sammen  
med disse. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Gruten ønsker at en mye større del av det 
kaffeavfallet som generes skal tas i bruk. I Oslo 
kastes det aller meste av kaffegruten hos blant 
andre kaffebarer og bakeri rett i restavfallet. 
Utfordringen er at volumet er så stort. Bare i 
Oslo produseres det ca. 10 tonn kaffegrut hver 
dag. Gruten som en liten aktør trenger derfor 

samarbeidspartnere for å drive fram prosjekter 
som vil utgjøre en forskjell. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Ved slutten av året/begynnelsen av 2017 
 lanserer vi et nytt Grutenprodukt; en kaffe
skrubb. Vi håper og tror den blir et fint supple
ment til Grutensåpa. Vi håper også at et eller 
flere samarbeidsprosjekter kommer i gang i 
slutten av 2016/begynnelsen av 2017, og at 
Gruten på den måten både øker sin innflytelse 
klimamessig og skaper en økonomisk bære
kraftig virksomhet. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Det er å gjøre miljø og klima til en integrert og 
aktiv del av virksomheten, slik at det ikke bare 
blir en «add on». Og ikke minst, skaff deg/dere 
en eller flere ELtransportsykkel/sykler. 

Gruten
Bransje: oppsirkulering og gjenvinning av avfall, formidlingsaktivitet (kursvirksomhet)
Ansatte globalt: 2
Ansatte i osloregionen: 2

Siri Mittet 
Daglig leder

100 %

Om selskapet
Hafslund Varme AS er Norges største leverandør 
av fjernvarme og representerer omlag 33 
prosent av all produsert fjernvarme her i landet. 
Selskapet er 100 prosent eiet av Hafslund ASA. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Fjernvarmevirksomheten reduserte bruken av 
fossil olje og gass i 2015, og fornybarandelen 
var 99 prosent. Andelen fossil olje utgjorde 
0,6 prosent.

Hafslund Varme investerte totalt 112 millio
ner kroner i 2015. Investeringene knytter seg 
i hovedsak til økt kapasitet for distribusjon av 
fornybar fjernvarme i Oslo, samt organisk vekst 
ved kundetilknytninger.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Hafslund har som mål å fase ut fossil olje 
og gass som innsatsfaktorene i fjern varme
produksjonen i et normalår. Hafslund Varme er 
AS en viktig bidragsyter til å redusere bruken av 
fossile brensler og bedre luftkvaliteten i Oslo. 
Selskapets fjernvarmevirksomhet bidrar til at 
oljefyrer i private og offentlige bygg kan stenges 
og byggene kan gå over til å benytte varme 
og varmtvann fra fornybare energikilder via 
Hafslunds fjernvarmenett.

I 2015 ble det produsert 1,6 milliard kilowat
timer (1,6 TWh) fjernvarme i Oslo. Av dette 
kom 0,82 TWh fra anleggene til Energigjen

vinningsetaten og Klemetsrudanlegget AS, der 
spillvarmen fra energigjenvinningsanleggene 
utnyttes. 1,7 TWh tilsvarer oppvarmingsbehovet 
til cirka 170 000 leiligheter. Ved utgangen av 
2015 var en bygningsmasse tilsvarende cirka 
850 boligblokker, 3200 eneboliger/rekkehus 
samt 1150 næringsbygg tilknyttet Hafslunds 
fjernvarmenett.

Hafslund har som mål å øke produksjonen av 
varme og kjøling basert på fornybare energi
kilder fra dagens 1,7 TWh (2016) til 2,0 TWh 
innen 2020. I Oslo utgjør fortsatt oppvarming 
fra oljefyrer i private og offentlige bygg om lag 
0,5 TWh. Hafslund Varme har mulighet til og 
vil erstatte 50 prosent av denne fossile energi
bruken med fornybar fjernvarme innen 2020. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Hafslund Varme planlegger vekst både innenfor 
ordinær fjernvarme og innenfor fjernvarme
basert kjøling. Det er fortsatt en andel bygg 
i Oslo som bruker fossil olje som eneste 
oppvarmings kilde. En overgang til fornybar 
fjernvarme vil både gi en god klimagevinst og en 
bedring av den lokale luftkvaliteten. Hafslund 
Varme vil bidra i utfasingen av oljefyren – til det 
beste for miljøet, byen og oss som bor her.

Hafslund Varme
Bransje: Produksjon av fjernvarme 
Ansatte globalt: 90
Ansatte i osloregionen: 90

Eirik Folkvord Tandberg
Konserndirektør Hafslund 
Varme AS

100 %
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Om selskapet
Handelshøyskolen BI er en selveid stiftelse 
hvor formål ene og alene er undervisning og 
forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å 
styrke BIs fag og læringsmiljø.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Handelshøyskolen BI har siden 2014 gjennom
ført en rekke tiltak for å redusere restavfallet og 
få en større utsorteringsgrad. Blant annet skaffet 
vi en ny komprimatorløsning på varemottaket 
i 2014. Utover dette jobber vi kontinuerlig med 
andre prosjekter som skal øke sorteringsgraden. 
BI har for eksempel designet nye piktogram
mer til skolens kildesorteringsbeholdere, både 
i studentarealer og ansattsoner. Vi har også 
forbedret sorteringen på kopirommene ved å 
skille mellom papp og papir, og flyttet restav
fallet ut av rommet. Det er litt for tidlig å si hva 
slags gevinster vi kan hente ut fra en del av disse 
tiltakene siden de nylig er implementert, men 
strategien vår er å måle underveis og justere 
det som ikke fungerer. BI gjennomfører også 
klimaregnskap for alle campuser annen hvert år 
for å se hvor vi har utslipp. Rapporten for 2015 
har akkurat blitt presentert for BI.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
En stor del av BIs virksomhet krever at ansatte 
reiser i Norge og i utlandet for undervisning, 
forskning eller faglig påfyll. Reiser er en stor del 
av BIs utslipp og sammen med ansatte og stu
denter som reiser til og fra campus, utgjør dette 
60 % av våre utslipp.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
BI skal bygge en ny campus i Trondheim som 
skal stå ferdig i 2018. Dette bygget skulle i ut
gangspunktet være i energiklasse A, som bruker 
ca. 90 kwh/år. BI har besluttet at bygget skal ha 
en enda høyere miljøprofil, og vi vil nå få et bygg 
som kommer til å bruke ca. 27,4 kwh/år. Dette 
bygget vil stå ferdig i juni 2018 og skal bygges 
som BREEAMNOR excellent. Så et satsingsom
råde er å påse at vi når målene vi har satt oss. 
BI vil også ha stort fokus på egen leveranse på 
Handelshøyskolen BI – campus Trondheim, og 
at den har et miljøfokus.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Mange små tiltak blir noe stort til slutt. Det 
viktigste er å begynne i det små, og det er heller 
ingen fasit. Man må bare prøve seg frem.

Handelshøyskolen BI
Bransje: Utdanning 
Ansatte globalt: 729
Ansatte i osloregionen: 655

Inge Jan Henjesand
Rektor 

%

Utfordringer og ambisjoner
Som ledende bilutleieaktør i Norge har vi et 
betydelig ansvar for å redusere miljøeffektene 
av vår virksomhet. Hertz skal tilby kundene den 
beste service og de beste produktene i markedet 
med minst mulig miljøbelastning.

Vi påvirker miljøet gjennom kjøp av biler, klar
gjøring og kommunikasjon med kunder. Hertz 
skal påvirke kunden til å etterspørre de riktige 
produktene/løsningene i forhold til miljøet. 
Hertz skal også redusere sin egen miljøpåvirk
ning fra kontordriften.

Hertz skal kontinuerlig arbeide for å fremstå 
som det mest miljøvennlige bilutleiefirma i 
Norge.

Resultater
Hertz Norge har vært ISO sertifisert på miljø ISO 
14001 siden 2006 med årlig revisjon av serti
fiseringen. Sertifiseringen på kvalitet ISO 9001 
påvirker og sikrer vårt arbeid og mål med serti
fiseringen. Vi går hvert år grundig igjennom alle 
våre prosesser fra innkjøp av dekk, vaskemidler 
i klargjøring til papirforbruk på hovedkontor. 
Vår satsing på BilPool, et nytt bildelingskonsept 
for Oslo er siste og største miljøsatsingen vi har 
gjort. En bildelingsbil erstatter mellom 9–12 
privateide biler viser stadig flere undersøkelser.

Nytt hovedkontor
Hertz Norge har i 2014 flyttet til nytt hoved
kontor på Lysaker Torg. Vårt nye kontor er i topp 
moderne lokaler med mange miljøtilpassete 
funksjoner. Naturligvis er tid og bevegelses
styring av lys på plass, sammen med et topp 
moderne luftsystem som tilpasser temperatur i 
soner og etter utetemperatur. I tillegg er utvidet 
kildesortering på plass og med felles kantine 
med matavfall sortering. Norsk Gjenvinning er 
nabo i samme bygg og hjelper alle leietakere til 
korrekt avfallshåndtering i bygget. Nærhet til tog 
og buss har redusert behovet for taxi og bilbruk 
i arbeidshverdagen og flere kan nå gå og sykle 
til jobben. Den største miljøbesparelsen er at vi 
flyttet fra ineffektive 3000m2 i tidligere lokaler 
til 1000m2 på Lysaker.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Vi skal beholde våre ISO sertifiseringer og 
gjennom disse søkes hele tiden nye måter og 
forbedre oss på. Samtidig skal satsingen på 
BilPool være et symbolkonsept for vårt klima og 
miljøarbeid.

Hertz
Bransje: Transport
Ansatte globalt: 500
Ansatte i osloregionen: 150

Trygve Simonsen
Adminstrerende direktør

100 %
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Om selskapet
Hjellnes Consult leverer tverrfaglige rådgiver
tjenester innen bygg, eiendom, anlegg, infra
struktur og miljø. Vi jobber med alle faser i et 
prosjekt, fra skissefase via forundersøkelser, 
konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planleg
ging og prosjektering til drift og vedlikehold. Vi 
påtar oss ansvaret for helheten i et prosjekter 
– alene eller i nært samarbeid med eksterne 
partnere. Alle prosjekter planlegges for hele 
sin levetid, og vi legger vekt på å kombinere 
all planlegging og prosjektering med miljø
rettet kompetanse. Vi gjør også utredninger 
og analyser innen blant annet miljø, avfall og 
samferdsel.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
For tiden jobber vi med et FoUprosjekt for 
utvikle et verktøy for «Rehabilitering av bygg 
til Nær Null» delfinansiert av Forskningsrådet 
gjennom Skattefunn ordningen. Regjeringen har 
satt som mål å redusere energibruken i eksis
terende bygg med 10 TWH. Dette ser vi på som 
en spennende utfordring. Det er helt klart at 
byggebransjen må enes om å dra i riktig retning, 
for mye av den nødvendige teknologien finnes 
allerede. 80 % av bygningsmassen vil stå i 2050 
og derfor har vi satt fokus på rehabilitering til 
nær null. Databasen vi utvikler ønsker vi å dele 
med bransjen. Kun gjennom samarbeid, enga
sjement og deling av kunnskap vil vi kunne nå 
reduksjonsnivået regjeringen har satt.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vi besitter kunnskapen for å kunne bistå våre 
kunder med bærekraftig utvikling i alle type 
prosjekter i BAE næringen. Som et rådgivende 
ingeniør selskap er vi avhengige av at våre 
kunder har ambisjoner om å bygge med hensyn 
til klima. Her har vi en utfordring da vi opplever 
at bransjen i altfor mange sammenhenger ser 
barrierer fremfor muligheter. Dette må vi være 
med på å motvirke, og vi har derfor signert på 
Oslo Kommune sin klimapakt, og vi deltar aktivt 
i programkomiteen for næring for klima.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
• Bærekraft i praksis: Det betyr at alt vi gjør 

i prosjektene våre skal være hensyntatt en 
bærekraftig kvalitetssikring, prosjektering og 
rådgivning.

• Digitalisering: Vi har behov for å jobbe mer 
effektivt, og vi utvikler nå en digital plattform 
for tverrfaglig prosjektering og rådgivning 
gjennom alle våre leveranser.

• LEAN Prosjektstyring: Det handler om å gjøre 
alle våre operasjoner smartere, dette slik at vi 
gjør alt en gang.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Se mot Oslo Kommune, og tenk like ambisiøst 
som dem. Oslo skal bli Europas klimahovedstad 
og kommunen legger til rette for en framtids
rettet byutvikling. Dette betyr spennende tider 
for alle aktører som ønsker å bli med på å skape 
morgendagens samfunn.

Hjellnes Consult
Bransje: Konsulent 
Ansatte globalt: 200
Ansatte i osloregionen: 200

Roar Smelhus
Markedsdirektør

100 %

Om selskapet
Bedriften HYOP er etablert for å innføre 
hydrogen som null utslipps drivstoff i transport
sektoren. Hele bedriftens fokus er rettet mot 
å gjøre dette produktet tilgjengelig for brukere 
i Osloregionen og andre regioner i Norge. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
HYOP hadde fire hydrogenstasjoner i drift i 2016 
og har bidratt til driften av en femte stasjon på̊ 
Lillestrøm. Dette har gjort at de tidlige brukerne, 
som nå teller godt over 30 biler, har kunnet 
tanke hydrogen med god regularitet på̊ disse 
stasjonene. Den gode tilgjengeligheten har 
bidratt til at verdens ledende bilfabrikanter 
ser på̊ Norge som et attraktivt land å fase inn 
sine hydrogenbiler, og gjør at Norge tidlig kan 
benytte seg av denne muligheten til å få nok et 
nullutslippsalternativ inn i transportsektoren. 
Hyundai har valgt å bruke Norge som et av de 
landene i Europa de vil introdusere sine biler i, 
og Toyota har introdusert sin bil i Norge i 2016.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
HYOP har som målsetning å benytte fornybar 
kraft og vann som eneste innsatsfaktorer 
for sin produksjon av hydrogen, og dette 
vil sammen med hydrogenbilenes effektive 
bruk av drivstoffet muliggjøre en vesentlig 
energi effektivisering målt mot dagens fossilt 
drevne biler, samtidig som det fremkommer 
null miljøskadelige utslipp fra produksjon og 
bruk. HYOPs ambisjon er at bedriftens utslipp 

av klimagasser skal være null, samtidig som 
vi bidrar til å redusere andre bedrifters og 
enkeltpersoners utslipp ved å gjøre hydrogen 
tilgjengelig som drivstoff. HYOP innfører 
hydrogen som et nytt nullutslippsalternativ 
i transportsektoren og har som mål å kunne 
levere til 10 000 biler i 2020. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
HYOP vil sikre driften av sine stasjoner og 
bidra til å bygge flere i tiden fremover. Konkret 
planlegges det to nye hydrogenstasjoner i 
Oslo regionen i 2016/2017. Disse skal sikre 
økt kapasitet for å ta den vekst i trafikken som 
forventes utover i 2017. Stasjonene skal ha 
en regularitet god nok til at hydrogen også̊ 
kan fases inn i taxiflåten. Hydrogen vil i noen 
tilfeller produseres på̊ stasjonene.

HYOP
Bransje: Drivstoff
Ansatte globalt: 4
Ansatte i osloregionen: 2

Ulf Hafseld 
Daglig leder

100 %

HYOP
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Utfordringer og ambisjoner
IBMs første retningslinjer for miljø ble skrevet i 
1967 og har siden det blitt revidert og moderni
sert flere ganger. IBM har tydelige operasjonelle 
mål for arbeidsmiljø, ytre miljø, ressurssparende 
produksjon og gjenvinnbare og miljøtilpassede 
produkter, samt gjenbruk.

IBM vil gjøre verden bedre ved å ta i bruk 
smartere løsninger. Derfor er det viktig å ta i 
bruk vår nye naturressurs, nemlig data, og høste 
utbytte av all informasjonen som finnes. Smar
tere løsninger innen infrastruktur, samfunn, 
trafikk, helse, kommunikasjon og samhandling 
er grobunn for et bærekraftig, fremtidsrettet og 
miljøvennlig samfunn.

IBM var det første store globale selskapet 
registrert med ISO 14001standard i 1997. 
I 2011 viste IBM progresjon ved registrering av 
globale miljøstyringssystem og integrerte energi
styringssystem med ISO 50001 standard.

Resultater
IBM har i over 40 år gitt ut klimarapporter der 
vi presenterer de viktigste tiltakene fra de siste 
årene. Det ble i 2015 kjørt 2.100 ulike prosjekt 
relatert til reduksjon i energiforbruk.

• Mål: Redusere energibruk tilsvarende 
3,5 % av det totale energiforbruket 
I 2015 klarte IBM gjennom energireduseren 
de tiltak å ha en reduksjon på 6,3 % av det 
totale energiforbruket. Tiltakene tilsvarte en 

reduksjon av CO2utslipp på ca. 122 000 tonn. 
Fra 1990–2013 har IBM totalt hatt energiredu 
seringer tilsvarende 6,4 milliarder kWh. 

• Mål: Redusere energiforbruket på 
 datasentre globalt 
46 av IBM sine datasentre, fra 19 ulike land, 
ble tildelt deltakerbevis i Data Center Effici
ency basert på EUs regelverk. Det er eneste 
gang denne prisen er tildelt så mange enheter 
innen ett enkelt selskap til dags dato. I 2015 
resulterte energibesparende tiltak iverksatt på 
våre datasentre en samlet reduksjon i energi
forbruket med 157 700 MWh – en besparelse 
verdt 16,7 millioner USD. 

• Mål: Øke andelen fornybar energi  
IBM kjøpte 679 millioner kWh fornybar energi 
fra sine leverandører i 2015. 16,2 % av IBMs 
totale forbruk av elektrisitet kommer nå fra 
fornybare kilder.

• Mål: Øke andelen resirkulert avfall til 75 % 
IBM satte et mål om at 75 % av alt ikkefarlig 
avfall som blir produsert på IBMlokasjoner 
skulle resirkuleres. I 2013 ble 86 % av dette 
avfallet resirkulert. Fra 1995 til 2013 har IBM 
levert over 900 tusen tonn avfall til gjenbruk 
og resirkulering.

Satsningsområder fremover
IBM vil fortsette sitt arbeid mot et smart og miljø
vennlig samfunn med smarte løsninger, bevisstgjø
ring og handling. Vi tar miljøansvar ved kontinu
erlig å forbedre arbeidsmiljø, redusere forbruk og 
utslipp, samt øke andel gjenbruk og resirkulering. 

IBM
Bransje: IKT og smarte løsninger
Ansatte globalt: 380 000
Ansatte i osloregionen: 950

Arne Norheim
Administrerende direktør

25 %

Om selskapet
If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap 
med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og 
Baltikum. If tilbyr skadeforsikringer til kunder 
på nasjonale markeder i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark og Baltikum. Dessuten tilbyr vi 
nordiske kunder med internasjonal virksomhet 
service ved filialkontorer i Tyskland, Russland, 
Frankrike, Nederland, England og via nettverk. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Hvis vi skal trekke fram et klimaprosjekt som har 
hatt mest betydning for CO2utslippet til If, så er 
det reisevirksomheten – og da spesielt flyreiser. 
Flyreiser alene har stått for ca. 2/3 av Ifs CO2ut
slipp. Så ved å redusere antall flyreiser med 
35 % i perioden fra 2007 til 2015 har dette vært 
det som har bidratt mest i reduksjonen. Vi har i 
samme periode økt våre virtuelle møter via video
møter og Lync/Skypemøter. Vi har 94 videorom 
og gjennomfører 1800 videomøter i måneden. Vi 
hadde et langsiktig mål om å redusere CO2ut
slipp med 50 % i løpet av 2015 sammenlignet 
med 2008, og oppnådde 56 % reduksjon.

Noen høydepunkter de siste fem årene: 
• I 2011 gjennomførte vi vår første klimakom

pensering hvor vi støttet et prosjekt i India 
med fire millioner svenske kroner. Dette har 
vi også gjennomført i 2012, 2013 og 2014 
ved innkjøp av 4000 vedpeiser for matlaging 
i India. I 2015 endret vi dette fra India til 
Tanzania.

• I 2012 og 2013 har vi redusert CO2utslipp 

blant annet ved å kjøpe fornybar elektrisitet til 
våre kontorer. 

• I 2014 publiserte vi blant annet en årsrapport 
om klimautviklingen som heter «The Heat is 
On». I tillegg lanserte vi tre nye miljørelaterte 
forsikringsprodukter. 

• I 2015 sertifiserte vi hovedkontoret i Oslo som 
Miljøfyrtårn kontor. Vi ble også forsikrings
leverandør for nabobil.no, som er Norges 
største bildelingspool. If arrangerte også to 
konferanser som var miljørelaterte. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Det er å holde reisevirksomheten på samme nivå 
som i dag. Vi mener at vi er på et nivå som er 
akseptabelt og realistisk for et stort internasjonalt 
selskap med mange kontorer. I tillegg fortsetter vi 
å ha fokus på elektrisitetsforbruk og papirforbruk. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Blant annet skal vi holde reisevirksomheten på 
dagens nivå, redusere energiforbruket på våre 
kontorer og redusere papirforbruket ved økt 
bruk av digitalisering. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Skap en klar og tydelig miljøpolicy og la de 
ansatte være delaktige i å foreslå tiltak som må 
gjennomføres for å klare målsettingen. Videre 
er det viktig å ha målbare mål som motiverer 
for oppnåelse. Det er viktig at miljøarbeidet er 
forankret i toppledelsen. 

If
Bransje: Utdanning 
Ansatte globalt: 6 176
Ansatte i osloregionen: 700

Ole Evensen 
Head of Environment

50 %
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Virksomheter

Utfordringer og ambisjoner
IKTNorge har lenge hatt fokus på IKT som en
av de viktigste faktorene for å redusere CO2 i
Norge. Dette førte til at vi lanserte GrønnIT som
prosjekt for fem år siden.

Prosjektet har utviklet seg siden det, vi har nå
flere prosjekter innen både reduserende tiltak,
men også klimautfordringen som nærings
utvikling. Derfor har vi etablert Forum for smart 
energi i IKTNorge i tillegg til vår satsing på 
Grønne Datasentre.

Resultater
• Mer fokus på Forbrukerperspektivet ift AMS, 

tredjepartsleverandører og prising.
• Sikre dataflyt og tilgang til energidata også 

for forbrukerene og tredjepart ref Open Data 
Initiative.

• Sikre miljøvennlige alternativer for datasentere 
når enorme mengder data skal prosesseres og 
distribueres.

• Forventninger og kommunikasjon rundt ut
rulling av AMS, nødvendigheten av å spille på 
lag med energibransjen og forbrukerne.

• Forsyningssikkerhet når AMS og smart grid 
iverksettes.

• Utviklet samarbeidsrelasjoner om bruk av 
 teknologi for å oppnå utslippsreduksjon 
 konkrete handlingsplaner og satsnings
områder fremover.

• I ferd med å utvikle en plan for bruk av teknologi 
for å fremme «et grønt skifte» i norsk næring 
og samfunnsliv.

• Se på nye forretningsmodeller som følge av 
AMS.

• Posisjonere norske selskaper innen IKT/Energi 
internasjonalt.

• Avholdt ekspresscamps med Oracle for å se 
på trafikkreduserene tiltak i samarbeid med 
sosiale entreprenører i Osloområdet.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
• Samarbeid med miljøorganisasjoner om 

smartere trafikkavvikling ved bruk av digitale 
løsninger.

• Se på nye forretningsmodeller som følge av 
AMS.

• Posisjonere norske selskaper innen IKT Energi 
internasjonalt.

• Samarbeid med Innovasjon Norge for utvikling 
av ny næring basert på utslippsreduserende 
teknologi.

• Tilrettelegge for miljøvennlige datasentre i Norge

IKT-Norge
Bransje: Interesseorganisasjon IT 
Ansatte globalt: 11
Ansatte i osloregionen: 11

Heidi Austlid
Administrerende direktør 

%

Om selskapet
IntoLife leverer klimaanalyser til matindustrien 
innen hotell, restaurant og cateringbransjen. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vi jobber for å hjelpe andre bedrifter å kutte 
klimautslippet av maten de bruker.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Den største utfordringen er å finne de riktige 
løsningene hos kundene som er enkelt for dem å 
gjennomføre i mange spisesteder samtidig.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi har som mål å arbeide med flere kunder, og 
jobber med prosjekter for å integrere klima
måling i innkjøp og menyplanlegging hos de 
største aktørene i bransjen. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Måle, måle, måle. Hvis dere ikke måler, så kan 
dere ikke forbedre dere! 

IntoLife
Bransje: Mat, restauranter og kantiner 
Ansatte globalt: 1
Ansatte i osloregionen: 1

Will Nicholson
Daglig leder 

100 %
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Gruten

Sykler for Oslos sorte gull

Bare i Oslo kastes det 10 tonn med kaffegrut 
hver dag. Siden 2014 har Siri Mittet i Gruten 
syklet rundt i Oslo og samlet inn tonnevis av 
kaffegrut.  Ved hjelp av HurtiGRUTEN, selskapets 
spesialdesignede transportsykkel, bruker hun 
pedal og elkraft, og en god dose kaffeenergi til 
å samle inn byens kaffegrut. Det har resultert i 
Grutensåpa, og i starten av 2017 lanseres et  
helt nytt produkt; en kaffeskrubb. 

– Skaff dere en 
 ELtransportsykkel,  

er Grutengründer  
Siri Mittets klimaråd  

til andre bedrifter. 
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Visste du at arbeidsplassene i Barcode sparer  
Oslo for 110 000 kjørte kilometer i døgnet?   
Det er en av grunnene til at ROM Eiendom  
bygger høyt og tett ved kollektivknutepunktene.

Bygger rundt  
knutepunkt
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Rom Eiendom

Flere byer må heve blikket og lære av gode eksempler  
fra både Norge og utlandet.

Lise Sunsby, direktør teknisk 
stab og administrerende direktør 
Petter Eiken i ROM Eiendom 
oppfordrer flere til å bygge rundt 
kollektiv knutepunkt, slik de har 
gjort i Barcode. 60 — Oslo kommune Næring for klima — 61



ROM Eiendom er med på å utvikle Oslos 
nye bydel – Barcode, Operakvarteret 
eller Bjørvika, om du vil. Ikke bare har 
det blitt bygg med moderne og fine 

leiligheter, kontorer og restauranter – byggene 
er også en miljøgave til hovedstaden. 

– Transportøkonomisk institutt har beregnet 
at vi ved å samle rundt 12 000 arbeidsplasser i 
Barcode fremfor å ha dem spredt rundt om i byen, 
sparer Oslo og Oslos innbyggere for 110 000 kjørte 
kilometer per døgn. Det kan vi si fordi de som job
ber her i området i svært liten grad bruker bil for å 
komme seg til jobb. De reiser kollektivt, sykler eller 
går. Det viser med all tydelighet viktigheten av å 
bygge høyt og tett ved kollektivknutepunkt, sier 
Petter Eiken, administrerende direktør i ROM. 

Han forteller at han er veldig fornøyd med at 
stadig flere innser at vi må gjøre byene mer kom
pakte for å møte den urbane befolkningsveksten, 
uten at det går på bekostning av klima, miljø og 
trivsel. 

Langsiktige verdier
Stadig flere flytter til byene og transport behovet 
øker. Men det er ikke plass til flere biler, derfor 
må løftet tas kollektivt, understreker Lise 
Sunsby, direktør teknisk stab i ROM. Hun har 
ansvaret for at det tenkes miljøvennlig og energi
effektivt i alle ledd av ROMs virksomhet – fra 
knutepunktutvikling via nybygg til forvaltning 
av eksisterende bygningsmasse. Ambisjonen er 
å skape langsiktige verdier og lønnsomhet basert 
på fremtidsrettede og bærekraftige miljøvalg. Det 
innebærer at ROM benytter de mest miljøvennlige 
løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av 
eiendommene. Selskapet har gode systemer, 
rutiner og en bevisst og uttalt strategi med 
konkrete målsettinger for å oppfylle ambisjonen. 
Eksempelvis har alle nybygg mål om å oppnå 

klassifiseringen BREEAMNOR Excellent og/eller 
energiklasse A på næringsbygg.

 – Det er en stadig pågående konkurranse om å bli 
bedre, og jeg ser at hele bransjen er på riktig vei nå. 
Det blir stadig lettere å ta de miljøriktige valgene. 

Hopper stavhopp
Administrerende direktør Eiken, som har en 
fortid fra entreprenørbransjen, opplever at det 
er to ulike logikker som råder:

 – Du har dem som bygger kun for å selge, de 
har ofte en kortsiktig horisont og er mest opptatt 
av å redusere investeringskostnadene. Det er 
en «sportsgren» jeg selv har vært med på – at 
vi skulle hoppe så lavt over lista som mulig. Nå 
derimot, skal vi hoppe stavhopp – og vi vil helst 
stille så høyt som vi overhodet kan. Ikke minst 
fordi vi ser at vi får betalt for det. I det henseendet 
er BREEAM en revolusjon, for systemet gjør at vi 
kan dokumentere egenskaper på en helt annen 
måte enn tidligere.

Han mener flere byer må heve blikket og lære 
av gode eksempler fra både Norge og utlandet. 
Selv trekker han fram Sandnes som et godt 
eksempel på en by som har evnet å vokse uten 
smerte – hvor det er enighet om politisk visjon 
om å fortette å bygge rundt knutepunkter. Av byer 
som har kommet i en vanskelig situasjon, nevner 
han Kristiansand og Sarpsborg. 

– Særlig Sarpsborg har lagt mye av handelen i 
periferien, det fører til at sentrum blir helt dødt. Og 
i Østfold har de klart å legge Sykehuset Østfold på 
Kalnes langt fra den kollektive infrastrukturen. Det 
er trist å se at det skjer i våre dager, sier Eiken. 

Han mener kommunene må bruke den økende 
befolkningsveksten til å skape endring. 

– Det er det som skjer i Bjørvika. Her tar vi sen
trum tilbake, og plutselig får vi langt flere beboere 
innenfor Ringen enn det har vært før, sier Eiken. 

Vi tar sentrum tilbake, og plutselig får vi langt flere 
beboere innenfor Ringen enn det har vært før.

12 000  
ARBEIDSPL ASSER

KOLLEKTIV
KNUTEPUNKTER

NYBYGG

Oslo blir spart for  
110 000 kjørte kilometer 

per døgn fordi rundt  
12 000 arbeidsplasser  

er samlet i Barcode.

Ved å samle arbeids
plassene nær kollektiv

knutepunkter, vil  
flere reise kollektivt, 

sykle eller gå.

Alle ROM Eiendoms 
nybygg har mål om å 

oppnå klassifiseringen 
BREEAMNOR Excellent.

Våre tiltak

S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Rom Eiendom

Barcode er et godt eksempel 
på hvordan byen er «tatt 
tilbake» – både med boliger 
og nye kontorplasser.
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Virksomheter

Om selskapet
ISS Facility Services AS leverer tjenester til 
offentlig og privat sektor innen eiendom, 
kontorstøtte, renhold, catering og sikkerhet. 
ISS leverer tjenestene samlet i en Facility 
Managementløsning eller enkeltvis. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
IntoLife er en av vår største miljøsatsinger. Her 
måler vi karbonavtrykket fra de menyene vi 
serverer i vårt kantinekonsept. Ved et bevisst 
valg av råvarer ivaretar vi både smak, nærings
verdi og miljø. Vi legger vekt på å bruke bære
kraftige råvarer som for eksempel MSCmerket 
fisk. ISS er nå i ferd med å gjennomføre analyser 
av alt matinnkjøp i ISS. Vår nye oppskrifts
database vil få CO2avtrykk på hver enkelt rett, 
i tillegg til næringsinformasjon. Satsing på 
Meatless Monday og et godt vegetartilbud, er en 
liten del av denne satsingen.

På eiendomssiden har ISS samlokalisert sin 
virksomhet i Oslo/Akershus og optimalisert 
alle leide lokaler. Dette har frigjort mye areal. 
Dette har medført til reduksjon i energiforbruk, 
vannforbruk, biler og transport. I tillegg tilbyr 
vi oppfølging av energi, vann og avfall til alle 
kunder. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Store deler av virksomheten vår foregår i lokal
ene til kundene våre. Vår største utfordring er å 
nå ut til alle ansatte og kunder med opplæring 
og strategier for å bedre miljøprestasjonene.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Våre satsningsområder er miljøopplæring av 
egne ansatte og kunder, samt bistå kundene våre 
i utvikling av miljøstrategier og målsettinger.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Vårt beste klimaråd til andre bedrifter er å 
dokumentere egne vesentlige miljøaspekter og 
gjennomføre grundige risikoanalyser.

ISS
Bransje: Eiendom, kontorstøtte, renhold, catering og sikkerhet
Ansatte globalt: 530 000 
Ansatte i osloregionen: 3000

Tone Edvinsen
Direktør HMS

100 %

Om selskapet
KLP er Norges største livsforsikringsselskap med 
en forvaltningskapital på 577 milliarder kroner. 
KLP er et gjensidig eid selskap. Dermed er KLPs 
kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs 
eiere. Over 900 000 personer har pensjons
rettighetene sine i KLP.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Når det gjelder selskapets egen drift, viser 
klimaregnskapet for 2015 at 67 prosent av våre 
CO2utslipp kommer fra flyreiser. Det viktig
ste prosjektet vi jobber med i 2016 er derfor 
reduksjon av flyreiser. Målsettingen for 2016 
er en reduksjon på seks prosent i forhold til 
2014nivå. Antall flyreiser første halvår av 2016 
er redusert med 13 prosent og CO2utslippene 
fra flyreisevirksomhet er redusert med over 19 
prosent. Det skyldes den generelle nedgangen i 
antall flyreiser, samt færre interkontinentale og 
europeiske reiser. 
 
Det viktigste KLP Eiendom gjør for å redusere 
klimafotavtrykket er den årlige energieffekti
viseringen vi oppnår gjennom kontinuerlig å 
optimalisere driften av våre eksisterende bygg, 
kombinert med oppgradering av hele eller deler 
av de tekniske anleggene. Et eksempel som kan 
trekkes frem er våre bygg i Schweigaardsgate 21 
og 23 hvor vi har fått til en reduksjon på 25 % 
siste 12 månedene, sammenliknet med foregå
ende 12 måneder. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
KLP er en organisasjon i sterk vekst. Siden base
lineåret for våre interne klimamål har konsernet 
økt med ca. 150 ansatte. Hver enkelt ansatt 
bidrar til KLPs totale klimagassutslipp. Dette 
gjør det utfordrende å nå vårt mål om 50 prosent 
reduksjon i absolutte utslipp innen 2030. 

For KLP Eiendom er det en utfordring at våre 
leietakere står for en stor del av energiforbru
ket i våre bygg. KLP Eiendom legger ned mye 
ressurser i å motivere og tilrettelegge for at 
leietakerne skal være bevisste på å redusere sitt 
energiforbruk. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
KLP Eiendom vil fokusere på å redusere energi
forbruket i porteføljen gjennom ulike tiltak. Ut
over dette jobber vi med ulike tiltak innen avfall, 
transport og materialer. Vi har et konkret mål om 
å BREEAM InUsesertifisere vårt eget kontorbygg 
i Bjørvika. Vi vil gjennomgå klimaregnskapet for 
2016 nøye, og tilpasse tiltakene deretter. Trolig 
vil flyreiser være et satsningsområde også i 2017.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Gode rutiner for miljørapportering er essensielt 
for å måle utviklingen over tid, og analysere 
effekten av gjennomførte tiltak. Bruk standardi
serte indikatorer som er sammenlignbare år for 
år. Gjør en vesentlighetsvurdering slik at dere 
kan bruke mest mulig energi på tiltakene som 
har størst effekt.

KLP
Bransje: Finans
Ansatte globalt: 950
Ansatte i osloregionen: 750

Heidi Finskas 
Direktør for samfunnsansvar 

25 %
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Virksomheter

Om selskapet
KS Agenda AS et heleid datterselskap av KS. 
Selskapet har to virksomhetsområder; KS 
Agenda Møtesenter og KS Agenda kurs og 
kompetanseutvikling. KS, som eier bygget, 
er også miljøfyrtårnsertifisert. KS Agenda 
Møtesenter tilbyr 15 moderne møterom med 
kapasitet fra 2 til 220 personer fordelt på ca. 
3500 kvm. KS Agenda utvikler blant annet egne 
kurs og konferanser rettet mot alle områder 
i kommunal sektor.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Grønne Konferanser er et samarbeid med 
kunden mot et felles mål om å tilrettelegge 
for størst mulig reduksjon av CO2utslipp i 
forbindelse med konferanser eller møte. Dette 
er konferanser som er i tråd med Stiftelsen 
Miljøfyrtårns standard og bransjekrav. 

For å kunne tilby Grønne konferanser stilles det 
strenge krav:
• KS Agenda Møtesenter er Miljøfyrtårnsertifi

sert, og kan fremlegge klimahandlingsplan for 
egen drift og prioritere lokal, økologisk mat.

• KS Agenda Møtesenter har forpliktet seg til å 
samarbeide med lokale kollektivselskaper for 
å planlegge transporten slik at vi bidrar til at 
våre deltagere velger den mest miljøvennlige 
transportformen. KS Agenda har avtale med 
NSB.

• Vi stiller også strenge miljøkrav til alle våre 
hovedsamarbeidspartnere og leverandører til 
en Grønn Konferanse.

I tillegg krever vi at kundene våre skal være 
miljø sertifisert eller kunne dokumentere at de 
setter i gang en prosess for å bli miljøsertifisert.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vi samarbeider nært med KS og Kommunenes 
Hus i arbeidet med å nå klimamålene våre.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Fortsette med det gode arbeidet vi gjør og holde 
fokus på miljø.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Vi går foran med et godt eksempel og andre får 
gjøre det de finner best.

KS Agenda
Bransje: Prosjektledelse, kursutvikling, kurs- og konferansesenter
Ansatte globalt: 15
Ansatte i osloregionen: 15

Monica Olsen

25 %

Utfordringer og ambisjoner
I LINK arkitektur ser vi det som en viktig oppga
ve å skape gode bærekraftig bygg og bidra med 
vår kompetanse til å redusere samlet klimagass
utslipp.

LINK Arkitektur har bred kompetanse innfor 
fagområdene bygningsfysikk, energi og miljø. 
Et viktig mål for LINK arkitektur er å redusere 
CO2utslippet i våre prosjekter gjennom en 
grundig vurdering av tiltak og bærekraftige 
løsninger. Vi har deltatt i utviklingen av flere 
BREEAMprosjekter, forslag til nye energiregler 
i 2015, flere passivhusprosjekter, nærnullener
gibygninger, og er per i dag engasjert i mange 
andre oppdrag med høye miljøambisjoner.

Vi skaper gode bærekraftige bygg ved å anvende 
integrert energidesign sammen med personell 
med høy faglig miljøkompetanse i vår oppdrag. 
Gjennom tverrfaglig prosjektering, kan vi med 
vår kompetanse påvirke bransjen med løsninger 
for et bedre klima.

Resultater
Vi har arbeidet konkret med flere prosjekter 
med høye energi og miljøambisjoner som er et 
viktig satsningsområde for kontoret. Denne type 
prosjekter skaper en stor kompetanseheving 
for bransjen, kundene og de ansatte. Flere 
BREEAMprosjekter er under prosjektering og 
bygging, og vi ser at dette er et viktig fremtidig 
miljøsertifiseringsverktøy i Norge. 

I vår rolle som arkitekt har vi stor påvirkning på 
utformingen av våre bygg. Dette gir oss mulig
heter til aktivt å være med på å finne løsninger 
som gir lavere CO2utslipp og implementering av 
nyere teknologi i bygg. Vi har blant annet under 
prosjektering en av Norges første plusshusbarne
hager (Kilden), et BREEAMsykehjem (Hovseter
hjemmet), et Svanemerket boligprosjekt i Bergen 
(Lonaparken), og Horten VGS, et plusshus som 
skal tilfredsstille BREEAM Outstanding.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
For det kommende året vil vi ha økt fokus på 
følgende områder:
• Utvikling av en manual for utvikling av våre 

egne kontorer ved rehabilitering, ombygging 
osv. med fokus på energi og miljø, basert på 
erfaringer fra Umeå kontoret.

• Økt fokus på materialbruk i våre prosjekter for 
å bidra til reduserte CO2utslipp. Implemente
ring av en «bestpractice» manual for valg av 
produkter og materialer.

• Større fokus på markedsføring og bruk av 
BREEAMNOR som miljøsertifiseringsverktøy 
i våre prosjekter. LINK arkitektur er delaktig i 
regionale BREEAMforum, som skal bidra til 
å skape forståelse hos kundene, samt gode 
eksempelprosjekter. BREEAM er et miljøsertifi
seringsverktøy som gir et helhetlig miljøfokus 
for bygg.

• Interne kurs og opplæring spesielt innenfor 
temaene Energi og Miljø, både som kurs og via 
prosjektarbeid.

Link Arkitektur
Bransje: Arkitektur, interiør, landskap, regulering
Ansatte globalt: 440
Ansatte i osloregionen: 80

Arne Førland Larsen
Leder Link Teknikk og miljø

50 %
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Virksomheter

Medarbeiderne er et lite avfallsselskap som 
henter pant, glass og metallavfall for å gi arbeid 
til tidligere rusavhengige. Vi ansetter ikke folk 
for å levere tjenester, vi leverer tjenester for å 
ansette folk.
 
Vi er et lite og lokalt firma i dag, og har nok ikke 
de store utslippene eller tiltakene å jobbe med 
enda, men vi ønsker å starte allerede nå med 
å bygge en miljøvennlig bedrift som er klar for 
fremtiden. Vi ser på medlemskapet i Næring for 
klima som en god inspirasjonsarena og et sted 
som minner oss på hvor vi ønsker å komme oss 
en dag.
 
I dag jobber vi med kildesortering av glass og 
metallemballasje samt pant og hvordan vi kan 
hjelpe private husstander og bedrifter i levere 
inn av dette. Derfor henter vi avfallet på døra til 
private hjem og i beholdere hos bedrifter.
 

Abonnementstjenestene Lettvint Privat (måned
lig henting av pant, småelektronikk, glass og 
metallemballasje) og Lettvint Bedrift (henting 
av pant) gjør at vi kan lønne en liten stab med 
lokale og dyktige medarbeidere som møter 
til avtalt tid og gjør en skikkelig jobb. Denne 
stammen av ansatte gjør at vi har mulighet til å 
ta på oss store eller små oppdrag av andre slag, 
som for eksempel tjenesten Lei en medarbeider 
og Julenisse. I 2017 vil vi lansere et nytt tilbud; 
innsamling av tekstiler.
 
I 2016 har vi tredoblet omsetningen vår, og vi 
har i dag 581 privatkunder og 11 bedriftskunder 
i Oslo.
 
Vi ble i 2016 nominert til prisen Årets Sosiale 
Entrepreneur.

Medarbeiderne
Bransje: Avfall og miljø 
Ansatte globalt: 18 (14 med rusbakgrunn)
Ansatte i osloregionen: 18 (14 med rusbakgrunn)

Chris Klemmetvold
Daglig leder

100 %

Om selskapet
Multiconsult er et ledende selskap innen pro
sjektering, planlegging og rådgivning. Selskapet 
opererer innen seks forretningsområder: Bygg & 
eiendom, Industri, Samferdsel & infrastruktur, 
Olje & gass, Energi og Miljø & naturressurser.

Utfordringer og ambisjoner
I Multiconsult har vi fokusert på muliggjøring i 
mer enn 100 år. For oss handler jobben om å se 
muligheter der andre ser hindre. Dette gjelder i all 
vår virksomhet – ikke minst innen klima og miljø. 
Med spesialkompetanse på SHA, miljøledelse, mil
jø og arealplaner, konsekvensutredninger, forny
bar energi, risikovurderinger og BREEAM hjelper 
vi våre kunder til å identifisere og implementere 
miljømål for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Våre første oppdrag var å planlegge vannkraft
verk for å skaffe elektrisk kraft til industriali
seringen av Norge. Ren vannkraft er på en side 
svært gunstig klimamessig, men på den andre 
siden er kraften benyttet av industri som ikke 
alltid har vært klimamessig optimal. Dette 
forplikter et selskap med så bredt spekter i sine 
tjenester. som Multiconsult, og derfor tar vi all
tid utfordringen med å balansere utvikling med 
klima og miljørådgiving slik at vi kan etterleve 
vårt eget mantra om «grønt i alt vi gjør». 

Multiconsult har som mål å videreutvikle en kul
tur for miljøbevissthet blant alle medarbeidere, 
både gjennom driften av selskapet og i gjennom
føringen av oppdrag.

Resultater
Multiconsult er Miljøfyrtårnsertifisert etter 
konsernmodellen. Oslokontoret har i tillegg vært 
igjennom et pilotprosjekt med fire andre bygg 
i Norge ved innføringen av BREEAM InUse. 
Klassifiseringen består av tre deler; Eiendom, 
forvaltning og bruk. 

Multiconsult har etablert miljømål for perio
den 2013 til 2017, hvor referanseåret er 2011. 
Til tross for økt antall årsverk og større uten
landsaktivitet har CO2utslippene vært relativt 
stabile (samme nivå som i 2011). Andre tiltak 
for å redusere reiseaktiviteten har vært å instal
lere videokonferanseutstyr på kontorene, og å 
øke bruken av LYNC som konferanse og samar
beidsform mellom kontorene og kunder.

Konkrete handlingsplaner og satsingsområder 
for 2016
• Tilrettelegge for mer miljøvennlig transport.
• Innkjøp – større grad av miljøsertifiserte leve

randører.
• Avfall – minimalisere og forbedre sortering.
• Utvikle medarbeideres HMS og miljøkompe

tanse gjennom aktiv informasjon og delta
kelse i Miljøfyrtårnhandlingsplan, men også 
konkret i fagnettverk, fokusprogrammer og i 
spennende oppdrag med krevende miljømål.

• Vi skal resertifisere alle kontorene våre iht Mil
jøfyrtårn. Videre skal vi jobbe med miljøopp
læring for alle ansatte.

Multiconsult
Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 2200
Ansatte i osloregionen: 800

Guri Lindmark
CSR og miljøsjef

100 %
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Virksomheter

Om selskapet
NCC er et av de ledende bygg og eiendomsutvik
lingsselskapene i NordEuropa. Med den nor
diske regionen som kjernemarked opererer NCC 
over hele verdikjeden med utvikling og bygging 
av boliger og næringseiendommer. NCC bygger 
også industrianlegg, offentlige bygninger, veier, 
anlegg og annen infrastruktur.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Brynseng Skole 
Skolen skal bygges som passivhus, men blir 
også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå 
(nNEB). Sammen med Undervisningsbygg skal 
NCC være med på å realisere felles ambisjoner 
om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. 
Integrert i fasadene vil det bli bygget et solcel
leanlegg, i tillegg til en brønnpark med varme
pumper. Solcelleanlegget skal være på 1000 m² 
og skal produsere rundt 100.000 kWh per år.

Jordal Amfi 
Byggestart våren 2017. Dette blir NCCs første 
prosjekt med krav om fossilfri byggeplass. Vi job
ber for tiden med leverandører for å finne gode 
løsninger som skal sikre at man oppnår kravet.

Green Asphalt 
Lavtemperaturasfalt utviklet av NCC. Ved å 
senke temperaturen ned til 120 grader ved 
asfaltproduksjonen blir CO2utslippet redusert 
med opp mot 30 prosent. Også utslippene av 
nitrogendioksid og svoveldioksid reduseres.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vi er i en bransje med lange tradisjoner, som 
nå blir utfordret fra mange hold; globalisering, 
digitalisering, kampen om faglært arbeidskraft 
og det å være med på reisen for å utvikle et bæ
rekraftig samfunn. Behovet for hurtig endring er 
så stort og det favner så bredt, og dette påvirker 
mange prosesser og praksiser. Regelverket kan 
til tider oppleves som byråkratiske og rigide, 
og kan kanskje i enkelte tilfeller fortrenge gode 
miljøløsninger. Dette tror vi er en utfordring vi 
kommer til å se mer av i årene framover. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
NCC har utarbeidet et rammeverk for bærekraft, 
for på en enkel måte forklare og synliggjøre hva 
selskapet legger i begrepet bærekraft, og hvilke 
fokusområder NCC skal jobbe med fram til 
2020. Hvert av fokusområdene er knyttet til mål
bare mål. Vi skal blant annet tilby samfunnet de 
beste bærekraftige løsningene, sørge for bedre 
livskvalitet for arbeidere, kunder og samfunn. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Man må melde seg på og tørre å satse! Alle må 
være med for å drive det grønne skiftet framover. 
Det ligger en enorm kraft i det å stille krav til 
sine leverandører, på denne måten er man med 
på å skape etterspørsel og forhåpentlig volum. 
Dette vil igjen påvirke kostnadsbildet knyttet til 
bærekraftige og grønne løsninger.

NCC
Bransje: Bygg- og eiendomsutvikling 
Ansatte globalt: ca. 18 000
Ansatte i osloregionen: ca. 770

Stine Haugen
Leder miljø og bærekraft 

75 %

Utfordringer og ambisjoner
Nelfo er en landsforening i NHO som organise
rer om lag 1.700 tekniske entreprenørbedrifter. 
Våre medlemmer leverer produkter og tjenester 
til private og offentlige kunder, bredt innen 
tekniske fag og til alle samfunnssektorer.

Vi og våre medlemmer gjør allerede mye, for å 
hjelpe Oslo kommune med å redusere klima
gassutslippene og samtidig gjøre byen til en 
bedre, tryggere og triveligere by å bo i. 

Vi vil trekke frem tre satsninger som er viktige 
klimatiltak i Oslo, og hvor våre medlemmer er 
sentrale leverandører av teknologi og innovative 
løsninger:

1.  Energieffektivisering av bygningsmassen og 
utfasing av oljefyring med CO2nøytrale varme
løsninger, som eksempelvis varmepumper og 
lokale energisentraler.

2. Utbygging av ladeinfrastruktur for å styrke 
byens posisjon som elbilhovedstad. Elbiler må 
kunne lades der folk bor og ferdes.

3. Modernisering og utbygging av byens havner 
med landstrøm, slik at cruiseskip og godstr 
fikk kan ligge til havn uten store utslipp av 
klimagasser. 

Det største energisluket er i eksisterende bygg. 
Da Stortinget behandlet Energimeldingen i juni, 
påla Stortinget regjeringen å sette et mål om 
10TWh energieffektivisering i eksisterende bygg. 
Det betyr at alle bygninger må bruke mindre 

energi. Det handler om å ta i bruk ny teknologi – 
og sørge for at de tekniske installasjonene virker 
sammen og at energibruken styres etter behov, 
tid og tilstedeværelse. Våre medlemmer ønsker 
å hjelpe Oslo kommune med å utløse dette enor
me potensialet for energieffektivisering i den
eksisterende bygningsmassen.

Det videre arbeidet
Nelfo har vært pådriver for å få på plass rettig
hetsbaserte Enøkordninger for boligeiere. I dag 
kan boligeiere, som for eksempel investerer i 
varmestyringssystem få inntil 4 000 kroner i 
støtte fra Enova, eller som fratrekk på skatten.
Vi vil fortsette vårt arbeid for å forbedre og 
forsterke denne ordningen ytterligere. Nelfo har 
også bidratt til utformingen av de nye, skjerpede 
energikravene i byggeforskriften, som gjelder 
f.o.m. 1.1.2016. Alle nye bygninger skal bruke 
20–25 % mindre energi. 

De største klimagevinstene for Oslo Kommune 
kan hentes i transportsektoren. Nelfos medlems
bedrifter kan bidra med å utvikle og bygg tek
nisk infrastruktur for elektriske kjøretøy, bane 
og landstrøm til skip. Vi jobber aktivt for å bygge 
opp kunnskap og kompetanse på infrastruktur 
og lading av elektriske biler. Elbiler må kunne 
lades der folk bor og ferdes. Våre medlems 
bedrifter kan bistå Oslo kommune med plan
legging og utforming av gode miljøløsninger 
for transportsektoren. Nelfo ønsker å bistå Oslo 
kommune – til beste for samfunnet og til beste 
for miljøet.

Nelfo
Bransje: Organisasjon
Ansatte globalt: 68
Ansatte i osloregionen: 51

Ove Guttormsen 
Adminstrerende direktør

75 %
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Om selskapet
Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB 
og består av selskapsstaber og driftsavdelinger 
organisert i ni regioner i Norge. I tillegg er 
Nettbuss AS morselskap for Nettbuss Travel AS, 
Nettbuss Sverige AB og Team Verksted AS. Vår 
historie går tilbake til 1925, med oppstarten av 
Selburuta i Trøndelag. 

Nettbuss AS er i hovedsak et anbudsselskap som 
opererer kontrakter med offentlige oppdrags
givere som Ruter, Skyss, AtB, Kringom, Fram, 
Østfold kollektivtrafikk, Agder kollektivtrafikk, 
Opplandstrafikk, Hedmarkstrafikk, Avinor og 
Brakar. Nettbuss har en markedsandel på ca. 30 
prosent i det norske bussmarkedet. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
1.juni 2016 inngikk Nettbuss avtale med Brakar om 
100 % fossilfri drift. Avtalen sørger nå for fossilfritt 
drivstoff i Drammensregionen. I dette området 
foregår hele 65 prosent av bussreisene i fylket. Det 
fornybare drivstoffet gir betydelig reduserte klima
gassutslipp, og reduserer også de lokale utslippene 
av skadelige partikler og nitrogenoksider. Flere av 
Brakars busslinjer går til og fra Oslo, og drivstoffvalget 
reduserer derfor utslippet vestfra inn mot byen.

Andre prosjekter:
• Overgang til HVOdiesel for linje 838 Årnes – 

Oslo Lufthavn (oppstart 01.03.16). 
• Våre Shuttlebusser på Gardermoen benytter 

HVOdiesel. 
• Flere kontrakter med Hybridbusser og Biogass. 

• Løpende overgang til Hybridbusser og EU
RO6busser der vi har mulighet til dette (tur 
og øvrig kommersiell omsetning).

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Nettbuss AS er et anbudsselskap og det er 
kontaktene med oppdragsgiverne som setter 
rammene for vår drift. Klimavennlig drivstoff 
er dyrere en ordinær diesel, noe som gjør det 
vanskelig å skape sunn økonomi. Tilgang til nok 
biogass kan i perioder også gi utfordringer.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Nettbuss har som overordnet mål at vi skal få fle
re til å reise kollektivt. Alle våre busser er utstyrt 
med flåtestyringssystem som registrerer kjørestil 
og tomgangskjøring, dette brukes aktivt for å 
redusere våre klimautslipp og øke komforten for 
våre passasjerer. Vi skal for øvrig starte batteri
elektriske linje mellom Mjøndalen og Drammen i 
oktober 2017.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Nettbuss har innført årlig selskapsmesterskap 
for sikker og miljøvennlig kjøring hvor alle våre 
sjåfører deltar. Dette skaper stort engasjement 
og involvering i hele organisasjonen. Kvalifise
ring skjer via resultater i daglig kjøring, målt 
gjennom vårt flåtestyringssystem. Dette blir så 
etterfulgt av finale for de to beste sjåførene fra 
hver region. Vinner får disponere en elbil det 
påfølgende året.

Nettbuss
Bransje: Busstransport og verksteddrift 
Ansatte globalt: 7100
Ansatte i osloregionen: ca. 600

Kristine Eiken Sortland, 
Kvalitets- og miljødirektør

100 %

Om selskapet
NHO Oslo og Akershus er NHOs lokale service
kontor. Hovedoppgaven er å drive opinions
skapende arbeid, og påvirke lokale og regionale 
myndigheter i tett dialog med medlemsbedrifter.
NHO Oslo og Akershus representerer nærings
interesser i en rekke offentlige utvalg og råd, 
i tillegg til å være en betydelig høringsinstans 
ved beslutninger som påvirker næringslivet 
i regionen. NHO Oslo og Akershus har 5237 
medlemsbedrifter per august 2016.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vi jobbe for at våre medlemsbedrifter skal 
bidra i det grønne skiftet. Vi vil vise fram gode 
eksempler på bedriftene finner lønnsomme 
grønne løsninger. Et eksempel er en «selskaps
reise til grønne bedrifter» der vi har invitert 
med politikere og media. Vi har også fremmet 
budskapet i våre informasjonskanaler og 
foredrag, der vi viser frem hvordan næringslivet 
bidrar til teknologiske nyvinninger og løsninger 
som er bærekraftige og klimavennlige. 

I oktober arrangerte vi en konferanse på 
Gardermoen, der vi inviterte kommune
representanter og næringslivet til å diskutere 
innovative offentlige anskaffelser, og hvordan 
offentlig og privat sektor kan samarbeide for 
å utvikle grønne bærekraftige løsninger.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
NHO Oslo og Akershus har ikke konkrete mål 
om egne, målbare miljø og klimatiltak. Som 
en liten avdeling med kontorlokaler vi ikke eier 
selv, er det begrenset hvor store miljøtiltak vi har 
mulighet til å gjennomføre. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Det grønne skiftet vil være et satsingsområde 
for NHO i 2017. Det er også tema på NHOs 
årskonferanse i januar 2017, og NHO vil i denne 
forbindelse sørge for å sette temaet på den 
politiske dagsordenen regionalt og nasjonalt. 
I forkant og etterkant av denne konferansen vil 
NHO Oslo og Akershus jobbe med å fremme gode 
grønne bedriftseksempler i media, foredrag og 
i egne informasjonskanaler. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Fremtidens løsninger er grønne og bærekraftige, 
del dine erfaringer, og får det dobbelte tilbake.

NHO Oslo og Akershus
Bransje: Interesseorganisasjon
Ansatte globalt: 300
Ansatte i osloregionen: 5

Nina Solli
Regiondirektør

50 %
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Om selskapet
NHO Logistikk og Transport organiserer 
bedrifter innenfor transport, spedisjon, 
transport formidling og drift av gods sentraler, 
havner og terminaler. Medlemmene våre 
opererer innenfor alle transport former. Som 
nærings organisasjon har vi en aktiv, men 
indirekte innflytelse på medlems bedriftenes 
klimaarbeid. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vi har laget en klimastrategi som er veiledende 
for bransjens miljøarbeid. Målet er å redusere 
klimagassutslippene med 20 % innen 2020. 
Sammen med andre organisasjoner innenfor 
transportbransjen, har vi i «Veikartet for næ
ringslivets transporter», vist hvordan næringen 
innen 2030 kan redusere utslippene med 50 
%. Vi deltar også i flere FoUprosjekter, blant 
annet ELinGO, som jobber med elektrifisering av 
godstransport på vei.

Når det gjelder vårt arbeid med nasjonale 
rammebetingelser, har fritaket for veibruksavgift 
på biodiesel som kom i oktober 2015 vært 
viktig. Fritaket har resultert i at drøye 5000 
tunge kjøretøy har gått over til biodrivstoff, 
noe som representerer 250 000 tonn redusert 
CO2 i 2016. Modulvogntog er et annet viktig 
miljøtiltak, fordi to modulvogntog erstatter tre 
vanlige vogntog. Det resulterer i færre kjøretøy 
på veiene og reduserte utslipp. Jeg vil også 
trekke fram vårt arbeid for å overføre gods fra 
vei til sjø og bane.

For å løfte fram de gode eksemplene og styrke 
miljøbevisstheten i næringen, deler vi hvert år 
ut Miljøprisen til spydspisser for miljøarbeid. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
For at vi skal få et grønt skifte i tungtransporten, 
er vi avhengige av at de klimavennlige løsnin
gene er konkurransedyktige og lønnsomme på 
sikt. Det er svært lave marginer i bransjen, og så 
lenge de miljøvennlige alternativene er dyrere, 
vil ikke majoriteten av bedriftene kunne ta dem 
i bruk.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi jobber med å utvikle miljøkurs for medlems
bedriftene våre, som starter opp i 2017. Nærings
livet skal dessuten starte forhandlinger med 
staten om et CO2fond etter at det ble vedtatt i 
Statsbudsjettet. Vi ser fram til å se nærmere inn
retningen og finansieringen av fondet og har stor 
tro på at det blir et viktig virkemiddel framover 
for å få til det grønne skiftet.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
For å kunne utføre tiltak i egen bedrift må man 
starte med å få oversikt over egne utslipp, og 
utslippene som genereres av egne varekjøp. 
Deretter kan man sette opp planer og gjennom
føre tiltak.

NHO Logistikk og Transport
Bransje: Næringspolitisk organisasjon 
Ansatte globalt: 10
Ansatte i osloregionen: 10

Karoline Bjørklund
Fagsjef næringspolitikk

25 %

Ambisjoner
Nordea tar miljø og klimaspørsmål på alvor og 
jobber med å redusere miljøpåvirkningen av vår 
egen drift. I tillegg jobber vi i økende grad med 
å fremme positive miljøendringer gjennom våre 
investeringer, vår långivning og våre innkjøp.

Utfordringer
Internt er det energiforbruk på våre kontorer og 
flyreiser mellom de Nordiske hovedstedene som 
forårsaker de største utslippene. Vi har LEED 
sertifisert våre eksisterende nordiske hovedkon
torer og vil også i fremtiden miljøsertifisere nye 
og ombygde hovedkontorer.

Som NordEuropas største finanskonsern innser 
vi at reisevirksomhet ikke kan unngås, men vi 
har implementert Lync i hele konsernet og alle 
ansatte oppfordres til å erstatte reisevirksomhet 
med virtuelle møter.

Nordea etablerte i 2008 et miljøprogram, 
Ecological Footprint Programme, med formål 
om å bidra til økt bevisstheten og positive 
adferdsendringer blant våre ansatte og dermed 
til redusert miljøpåvirkning. Vi satte oss mål 
om å redusere energiforbruk, papirforbruk og 
flyreiser, samt å introdusere en rekke tiltak i 
innkjøpsprosessen i perioden 2008–2016. I 
tillegg har vi fokus på grønn IT, avfallshåndte
ring, vannforbruk og kommunikasjon. Større 
enn miljøpåvirkningen av vår interne drift, er 
den indirekte påvirkningen vi har gjennom våre 
investeringer, långivning og innkjøp.

Resultater
Nordea Bank Norge har redusert sine energi
relaterte utslipp med 20 % fra 2008–2014. 
Når det gjelder de nordiske reduksjonsmålene 
for perioden 2008–2016 anser vi det som 
sannsynlig at vi vil oppnå målene for energi og 
papirforbruk. Utfordringen er flyreiser, der vi til 
tross for en reduksjon på 11 % (i antall reiser) 
fra 2013–2014 fremdeles ligger et stykke unna 
målet.

På investeringssiden gjennomførte Nordea en 
screening av alle investeringer for å identifisere 
selskaper som potensielt krenker internasjonale 
normer, inkludert miljø normer. I tillegg under
skrev Nordea i 2014 The Montreal Carbon Pledge, 
der vi forplikter oss til å måle og rapportere 
karbon avtrykket av vår investerings portefølje på 
årlig basis.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Det interne fokuset for 2015 vil fremdeles være 
energi og flyreiser fordi disse områdene står for 
de største utslippene. Vi ønsker å utforske nye 
områder som vi vet våre ansatte er engasjert i og 
som vil redusere våre utslipp. Som et eksempel 
har vi innført kjøttfrie mandager. 

Nordea
Bransje: Bank
Ansatte globalt: 31 000
Ansatte i osloregionen: 2200

Snorre Storset
Administrerende direktør

25 %
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Fem av Oslos busser har 
vann som eneste utslipp, og 
flere skal det nok bli. 
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Ruter

Bussene du nesten ikke hører

Ruter har fem stillegående hydrogenbusser som 
kjører ordinær rute, med vann som eneste utslipp. 
Erfaringen fra å teste hydrogen som energibærer 
er viktig når Ruter nå skal teste og rulle ut ny, 
utslippsfri bussteknologi. Målet er at 60 prosent av 
bussene i Oslo skal være elektriske i 2025. Ruter 
har fått støtte av både Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune til å videreføre driften av disse fem 
hydrogenbussene og hydrogenstasjonen.
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30 prosent av transportutslippene i Oslo kommer  
fra byggeplasser. Det vil Omsorgsbygg gjøre noe 
med. Derfor stiller de nye krav fra 2017 og har  
allerede flere med på laget.

Første steg mot  
utslippsfrie byggeplasser
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Omsorgsbygg

 Vi må alle ta innover oss at vi er en del av klimaproblemet, 
 derfor var det gledelig å se at det er en så bred  

oppslutning om å få til noe.
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Fra 2017 vil alle anbudskonkurransene 
som utlyses av Omsorgsbygg stille krav 
om fossilfrie byggeplasser. Dermed blir 
entreprenører og utstyrsleverandører 

nødt til å ta grep for å bidra til at byggeplassene 
blir grønnere, og må tenke nytt når de velger 
anleggsmaskiner, byggvarme og –tørk, samt 
transport til og fra byggeplassen. Omsorgsbygg, 
Bellona og leverandørutviklingsprogrammet i 
NHO satte problematikken på dagsorden tidli
gere i år, og inviterte til dialogkonferanse om 
problematikken med både entreprenører, bygg
herrer og utstyrsleverandører. Det har allerede 
gitt resultater. 

– Vi opplevde en enorm respons. Vi må alle ta 
innover oss at vi er en del av klimaproblemet, 
derfor var det gledelig å se at det er en så bred 
oppslutning om å få til noe. I 2017 vil vi stille 
krav om en fossilfri bransje, og det vil være 
starten på helt utslippsfrie byggeplasser, sier 
Per Morten Johansen, administrerende direktør i 
Omsorgsbygg. 

Veien mot EL-byggeplasser 
Og de er allerede i gang. Fossum barnehage på 
Stovner skal bli helt ny. I høst startet rivingen 
av den gamle barnehagen, hvor det ble brukt 
maskiner som går på biodiesel uten tilsetnin
ger fra palmeoljeindustrien. Byggingen av den 
nye barnehagen, som vil gi plass til 180 barn, 
vil gjennomføres med samme krav til mas
kinparken, eller med elektrisk drift der det er 
mulig. Tiltakene henger sammen med kravene 
Omsorgsbygg ønsker å stille til entreprenører 
og byggherrer i årene som kommer. Blant annet 
krav om biodiesel, bruk av strøm fra solceller på 
egen byggeplass der det eksisterer og vannbåren 
oppvarming, for å nevne noe. Omsorgsbygg har 

også testet elektrisk hjullaster på byggeplass. 
Den gir ingen utslipp og heller ingen lyd! Johan
sen forteller at elektriske maskiner ikke bare er 
en gevinst for miljøet, men det er også en bonus 
at de arbeider helt stille – til glede for både 
arbeiderne selv og naboer til byggeplassene. 

– Alle tiltakene vi nå prøver ut og setter i gang 
vil forhåpentligvis være med på å danne grunn
laget for et nytt marked, hvor alt blir elektrisk 
drevet på byggeplass. Så er det viktig å understre
ke at dette bare er starten, sier Johansen. 

Vil bli utfordret 
For selv om Omsorgsbygg nå tar grep, handler 
ikke løsningen bare om dem, sier Johansen. 

– Håpet vårt er at noen går forbi oss. Det vi gjør 
er viktig for klimaet og Oslo kommune. Men hvis 
noen bringer dette videre, vil vi gjerne lære. Det 
viktigste er å få bredden på dette, og hele tiden 
være i front, sier Johansen. 

Selv om han tror at Omsorgsbygg, som en stor 
byggherre, har påvirkningskraft til at bransjen 
får muligheten til å omstille seg, vil de ikke stille 
urealistiske krav. 

– Vi kan ikke stille urealistiske krav som gjør 
at vi frastøter oss de beste. Vi må gi markedet tid 
til å oppdater seg. Det er ikke troverdig å bestille 
ting som ikke finnes, men jeg tror at veldig mye 
har skjedd bare til våren, sier Johansen. 

Han forteller at de vil jobbe med evalueringer 
underveis og være tilgjengelige for at leverandø
rene kan teste ut prototyper. 

– Vi vil samarbeide tett med bransjen og 
utfordre hvert prosjekt til å tenke hvordan det 
kan gjøres mer klimavennlig. Mye handler om 
bevissthet og god planleggingen av prosjektene, 
mener Johansen. 

Vi vil samarbeide tett med bransjen og utfordre hvert prosjekt 
til å tenke hvordan det kan gjøres mer klimavennlig.

I 2017 vil det stilles  
krav om en fossilfri 

byggebransje.

ELEKTRISKE 
MASKINER

Omsorgsbygg har testet 
en elektrisk hjullaster. 

Den gir ingen utslipp og 
heller ingen lyd!

2017

Konkrete tiltak
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SOLCELLER
De neste årene vil 

Omsorgsbygg kreve bruk 
av strøm fra solceller på 

egen byggeplass.

Rivingen av Fossum barnehage 
 skjedde ved hjelp av gravemaskiner 

som bruker biodiesel uten tilsetninger 
fra palmeoljeindustrien. 
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Virksomheter

Om selskapet
Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdek
kende organisasjon for nybilforhandlere og bil
verksteder. NBF er en landsforening i NHO med 
nesten 1 300 medlemsbedrifter, som sysselsetter 
drøye 22 295 arbeidstakere. Samlet står våre 
medlemmer for over 70 prosent av nybilsalget 
og bilverkstedomsetningen. Norges Bilbransje
forbund etablerte Miljøfokusbil i 2012, med mål 
om å sette miljøarbeidet i fokus hos bilforhand
lere og bilverksteder. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Bilen er stemplet som klimaversting av mange. 
Et viktig klimatiltak er å redusere utslipp fra 
transport, og her er våre medlemmer viktige 
bidragsytere. Nemlig ved å levere kjøretøy med 
lavere utslipp, samt å bidra til at kunden kan be
nytte og vedlikeholde kjøretøy på en mest mulig 
klimavennlig måte. 

Miljøfokusbil tilbyr bransjetilpasset bistand til 
NBFs medlemmer for å strukturere miljøarbeidet 
for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

Både forbrukere og bilbransjen har vært opptatt 
av bilens klimapåvirkning, mens fokus på 
virksomhetens interne miljøarbeid har hatt en 
mindre fremtredende plass. Kunder har i mindre 
grad etterspurt miljøengasjement ved kjøp av bil 
eller verkstedtjenester, men dette er i endring. 
I desember 2015 var det 100 medlemmer som 
var sertifisert etter Miljøfyrtårns krav til bilfor
handler og bilverksted. Vi har hatt en økning 

på 18 virksomheter på ett år. Det tyder på at 
satsingen på Miljøfokusbil har bidratt til en økt 
bevissthet blant NBFs medlemmer om viktighe
ten av å fokusere på miljø i den daglige driften. 
Medlemmene ser at det er et konkurransefor
trinn å være miljøsertifisert. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Norges Bilbransjeforbund arbeider aktivt med 
informasjon og markedsføring for at flere av våre 
medlemmer skal gjennomføre miljøsertifisering. 
På den måten vil virksomhetene arbeide aktivt 
for å redusere egen miljøpåvirkning, bidra til et 
mer miljøvennlig bilhold for kundene og dermed 
redusert klimapåvirkning. Bransjen har utviklet 
ny teknologi som har resultert i kjøretøy som 
har null utslipp, men det tar tid for å fornye bil
parken. NBF støtter avgiftspolitikken som bidrar 
til å nå klimaforliket. 

Miljøfokusbil jobber kontinuerlig med reserti
fisering av virksomhetene, for å vedlikeholde 
og bidra til å heve målsetninger og kvalitet på 
miljøarbeidet i sertifiserte virksomheter. I tillegg 
arbeider Norges Bilbransjeforbund kontinuerlig 
for å påvirke rammebetingelser for bransjen, 
hvor klima og miljøpåvirkning er momenter 
som vektlegges.

Norges Bilbransjeforbund 
Bransje: Organisasjon 
Ansatte globalt: 18
Ansatte i osloregionen: 18

Stig Morten Nilsen
Administrerende direktør 

25 %

Utfordringer og ambisjoner
Som en av Norges ledende busselskaper er vi av
hengig av å lykkes på miljøområdet for å forsvare 
vår posisjon som leverandør av kollektivtrafikk. 
Våre kunder stiller stadige strengere krav til miljø 
og klima. Norgesbuss tror at noe av vår suksess 
frem til nå skyldes at vi har turt å ta bruk nye og 
miljøvennlige løsninger på et tidligere tidspunkt.

Norgesbuss største utfordring er at våre ambisjoner 
på miljøområdet ikke henger sammen med hva 
våre leverandører kan tilby av løsninger. Per i dag 
er mange av de mest fremtidsrettet løsningene ikke 
mulig å velge som standard hos bussleverandørene. 
Forhåpentligvis vil vår etterspørsel etter miljøvenn
lige løsninger gi grunnlag for å serieprodusere kli
manøytrale busser i vesentlig større grad enn i dag.

Vår klare ambisjon på klima og miljøområdet er 
at vi innen 2020 skal være klimanøytrale.

Resultater
Norgesbuss AS er miljøsertifisert etter ISO 14001 
standarden, og har vært det siden 2010. Vi har de 
senere år jobbet aktivt for å verne om det ytre mil
jø. Dette arbeidet er organisert gjennom vårt miljø 
og kvalitetsstyringssystem og utføres kontinuerlig. 
Opplæring i miljøvennlig kjørestil og holdnings
skapende arbeid er blant grunnpilarene.

Norgesbuss har på et tidlig stadium vært med i pi
lotprosjekter for utprøving av alternative drivstoff
typer i Oslo, herunder biodiesel og hydrogen. Per i 
dag går ca. 100 av våre busser i Oslo på biodiesel.

Et av våre miljømål er å redusere drivstofforbru
ket og dermed klimagassutslippene. Vi har de 
siste tre år greid å redusere dette forbruket med 
ca. 5 %, hvilket innebærer en årlig reduksjon i 
drivstofforbruk på ca. 500 000 liter.

Norgesbuss legger vekt på et godt samarbeid 
med våre oppdragsgivere for å legge til rette for 
et mest mulig attraktiv kollektivtilbud i Oslo, og 
derigjennom øke kollektivandelen.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Norgesbuss tar miljøutfordringen og den globale 
oppvarmingen på alvor, og vi arbeider lang
siktig med å øke miljøbevisstheten blant alle 
våre ansatte. Konkret har vi et stort fokus på 
miljøvennlig og drivstoffbesparende kjørestil, 
og gjennomfører kontinuerlig interne kurs og 
veiledningsprogrammer for våre sjåfører.

Norgesbuss samarbeider aktivt med våre opp
dragsgivere og samarbeidspartnere, for å legge 
til rette for et mest mulig attraktivt kollektivtil
bud og derigjennom økte kollektivandelen.

Norgesbuss samarbeider med leverandører av 
nye drivstoffalternativer og ny motorteknikk, 
og ønsker å være i fremste rekke i arbeidet med 
miljøvennlig drivstoff som gir minsket utslipp.

Norgesbuss har strenge rutiner for behandling 
av alt avfall, og vi er bevisste på kildesortering 
på alle våre anlegg.

Norgesbuss
Bransje: Transport
Ansatte globalt: 1500
Ansatte i osloregionen: 1000

Atle Rønning
Administrerende direktør 

25 %
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Utfordringer og ambisjoner
Hydrogen vil være helt nødvendig i overgangen til 
et bærekraftig energisystem basert på fornybare 
energikilder og det eneste reelle nullutslippsalter
nativet til batterielektriske løsninger. Arbeid med 
a fremme utbredelsen av hydrogen som energi
bærer utgjør derfor kjernen av Norsk Hydrogen
forums aktiviteter. Norsk Hydrogenforum jobber 
for å øke norsk verdiskaping på dette området.

Hydrogenteknologi er nå moden for introduksjon 
på en rekke omrader. Den største utfordringen for 
å ta i bruk hydrogen er at det må bygges opp en ny 
fylleinfrastruktur. Her har det offentlige inntatt en 
tydeligere rolle de siste årene og vi jobber nå for å 
forsterke og skape enda mer forutsigbare ramme
betingelser inntil markedsaktører kan ta over.

Norge kan redusere klimagassutslippene betyde
lig gjennom a ta i bruk hydrogen i stor skala som 
drivstoff. Norge kan videre bli en betydelig ek
sportør av hydrogen til et internasjonalt marked 
basert på våre store energiressurser.

Resultater
Hydrogen er allerede introdusert som drivstoff 
i transportsektoren i Osloregionen. Oslo og 
Akershus definerer hydrogen som sentral i deres 
klima og transportstrategiske arbeid og setter 
klare føringer for utslippskutt i transportsektoren.
Hydrogenbiler selges nå i stadig økende antall 
og modeller til aktører i næringslivet, privat
kunder og fra 2017 også til taxinæringen, og fem 
hydrogenbusser i drift i Osloregionen. Oslo og 

Akershus har nå konkrete planer om at dette skal 
øke betydelig fremover, og at hydrogen introdus
eres i nye segmenter med høyt utslipp slik som 
anleggsvirksomhet fra vei og byutvikling. 

Norsk Hydrogenforum har bidratt til at hydro
gensatsingen etterhvert skal fa en mer nasjonal 
karakter, der flere regioner nå tar aktivt grep for 
innfasing av hydrogen som drivstoff.

Norsk Hydrogenforums medlemmer bidrar direk
te i arbeidet med a fremme hydrogens utbredelse 
som energibarer i Norge og internasjonalt i form 
av teknologiutvikling innen hydrogenproduk
sjon, lagring og distribusjon, brenselcelleappli
kasjoner i nye anvendelsesområder, hydrogensta
sjonsløsninger og drift av hydrogenstasjoner.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Norsk Hydrogenforum er en aktiv pådriver og 
støttespiller for næringsliv og regioner som ønsker 
a ta i bruk hydrogen som energibarer. Vår hand
lingsplan har fokus på å fremme medlemmenes 
interesser, og bidra til at de kan ta viktige mar
kedsandeler i et internasjonalt voksende marked 
for hydrogenteknologi. I tillegg til veitransport 
og nyttekjøretøy, er anvendelse av hydrogen som 
drivstoff i maritim sektor et viktig område fremover 
både i tilknytning til havneaktiviteter og i skip, 
og Norge ser nå ut til få realisert verdens første 
hydrogenferge rundt 2020. Sist, men ikke minst 
er storskala produksjon av hydrogen i Norge for 
eksport til Europa og Japan et satsingsområde.

Norsk Hydrogenforum
Bransje: Organisasjon 
Ansatte globalt: 1
Ansatte i osloregionen: 1

Steffen MøllerHolst
Styreleder

75 %

Utfordringer og ambisjoner
Vi mener for å være konkurranse dyktige samt 
at vi ønsker å ta del i Oslos klimamål, er det 
viktig for vår bedrift å synliggjøre vår miljøprofil 
utad. Vi oppnåde våre klima mål i 2012 om null 
utslipp. Vi jobber videre med andre bidrag i vår 
bedrift, også med påvirkning på andre bedrifter 
og ansatte.

Resultater
Vi brukte i 2011–2012 overskuddet vårt til å 
investere i miljø vennlige tiltak. Vi ser at dette vil 
gi oss lavere kostnader fremover, kontra tidligere 
år. Spesielt med tanke på vår bilpark, der kostan
dene er vesentlig reduserte. Dette kommer vi til å 
merke fremover.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Vi skal jobbe videre internt i bedriften med ytter
ligere miljøtiltak, både på kontoret og andre tiltak 
som f.eks opp mot leverandører.

Norsk Vektertjeneste
Bransje: Sikkerhet
Ansatte globalt: 100
Ansatte i osloregionen: 75

Rolf Thorkildsen
Daglig leder

75 %
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Om selskapet
Omsorgsbygg er et kommunalt foretak i Oslo 
kommune. Foretaket er en av landets største 
eiendomsforvaltere med mer enn 900 000 
kvadratmeter i porteføljen. Vi har ansvar 
for barnehager, sykehjem, brannstasjoner, 
rusomsorgsboliger og andre kommunale 
formålseiendommer.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Prosjekt utslippsfrie byggeplasser:
30 % av transportutslippene i Oslo kommer fra 
anleggsmaskiner. I tillegg kommer utslipp fra 
oppvarming og uttørking på byggeplass, samt 
transport til og fra byggeplass. Disse utslippene 
må ned. Omsorgsbygg samarbeider med Bellona 
og nasjonalt program for leverandørutvikling 
(NHO) for å få frem hvilke utfordringer som 
finnes og hva som kan løses ved å stille krav 
i konkurransen. 

Ved å stille krav i konkurranser har vi fått:
• Helt fossilfri byggeplasser (med biodiesel)
• Byggeplass med strøm fra egne solceller
• Mindre elektriske anleggsmaskiner uten støy 

og lokal forurensing
• Styrt oppvarming og uttørkingsprosess med 

vannbårent varmesystem

Prosjekt Plusshus:
Omsorgsbygg har implementert kravet om pluss
hus i alle nybygg knyttet til barnehageprosjek
ter. Plusshusambisjonen er utfordrende å nå i 
bygg med døgnkontinuerlig drift som sykehjem.

Omsorgsbygg utfordrer markedet til å løse disse 
utfordringene gjennom blant annet Dialog
konferanse om plusshus i sykehjem. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Omsorgsbygg skal bygge nye bygg for over 
10 milliarder kroner de kommende årene. Vi skal 
bygge miljø bygg som ikke er bygd før. I 2016 har vi 
planlagt bygg som skal stå ferdig først i 2020, og 
som skal stå i over 50 år. Dette satt i sammenheng 
med klima perspektivet og Oslos målsetninger, gjør 
at byggene må være tilpasset fremtidens null
utslipps samfunn allerede i dag. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Omsorgsbygg Oslo KF har vedtatt en ny miljø
strategi for 2016–20. Strategien skal gi tydelige 
føringer for miljøvennlige byggeprosjekter og 
eiendomsforvaltning. Vi skal bidra til at Oslo 
kommune reduserer klimagass utslippene 
med 95 % innen 2030, sammenlignet med 
1990nivå. Vi skal redusere energi forbruket 
ytterligere fra passivhusnivå, samt satse på lokal 
energiproduksjon. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Satsning på klimatiltak krever samspill i egen 
organisasjon, med byrådsavdeling og framtidig 
brukere. Det må avsettes tid til å planlegge 
miljø prosjektet, og oppfølging må sikres 
gjennom tydelige og målbare krav, kontroll og 
evaluering av prosjektgjennomføringen.

Omsorgsbygg
Bransje: Eiendomsforvaltning
Ansatte globalt: 180
Ansatte i osloregionen: 180

Per Morgen Johansen
Administrerende direktør 

25 %

Om selskapet
OREEC  Oslo Renewable Energy and Environ
ment Cluster er et nettverk av 86 bedrifter,
forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner 
og offentlige aktører innen fornybar energi og
miljøteknologi i Osloregionen. 

Vi jobber for å styrke norske virksomheters posi
sjon innen fornybar energi og miljøteknologi na
sjonalt og internasjonalt. Vårt mål er å stimulere 
til økt næringsvirksomhet, økt verdiskapning og 
grønne arbeidsplasser for våre partnere. 

Våre satsningsområder:
Transport og mobilitet: 
OREEC arbeider for å øke innfasingen og utbre
delsen av fossilfrie drivstoff, og dermed bidra til 
å redusere klimagassutslipp og bedre lokal luft
kvalitet. Vårt fokus er på næringsutvikling og FoU 
i Osloregionen, slik at næringslivet er best mulig 
posisjonert til å få markedsandeler i et voksende 
globalt marked. 

Fornybar energi: 
OREEC arbeider for å øke utbredelsen av 
bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon 
og distribusjon. Dette omhandler også distri
busjon inne i bygninger. OREEC er sekretariat 
for den nasjonale Solenergiklyngen som nylig 
er blitt arenaklynge og har 70 partnere. Gjen
nom denne arbeider vi for å synliggjøre norsk 
satsning, kompetanse og teknologi, med mål om 
økt bruk av solenergi i Norge og på det globale 
markedet. OREEC arbeider også for å synliggjøre 

potensialet for energiproduksjon i bygg med 
bruk av solceller og solvarme, og videreutvikle 
samarbeidet mellom utviklere av næringsbygg 
og leverandører av teknologi for solenergi og 
energisystemer. 

Bygg: 
OREEC arbeider for at byggenæringen når sine 
målsettinger om energieffektive og bærekraftige 
bygg. Vi er en pådriver inn mot beslutningstakere 
og politikere lokalt, regionalt og nasjonalt for å 
få økt fokus på bærekraftige bygg. Vi jobber for å 
sikre at det offentlige blir en pådriver for innova
tive og grønne løsninger i kraft av sine innkjøp. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Grønne arbeidsplasser, næringsutvikling, tekno
logi for sortering, separering og energigjenvinning 
fra avfall, avfallshierarkiets prioriteringer er noen 
av aspektene OREEC skal jobber med. I 2017 vil vi 
videreutvikle aktiviteter for partnere og potensielle 
nye partnere i avfallssektoren og i samarbeid med 
disse. Dette skal vi gjøre i tråd med internasjonale, 
nasjonale og regionale strategier, og med fokus på 
næringsutvikling og FoU i Osloregionen. Førende 
trender er særlig sirkulær økonomi, bioøkonomi 
og industriell symbiose. OREEC arbeider med å 
utvikle en pilotordning på Green Technical Visits 
med fokus på sirkulær økonomi og avfallshånd
tering i Osloregionen for å tiltrekke internasjonal 
interesse for norske løsninger.

OREEC er også en del av Kunnskapsbyen  
 Lillestrøm.

ORECC
Bransje: Organisasjon
Ansatte globalt: 8
Ansatte i osloregionen: 8

Mali Hole Skogen
Direktør 

100 %
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Om selskapet
Visste du at mange av varene du bruker har 
kommet inn over Oslo havn? Salt som fjerner is 
på veiene våre, korn til brødet vårt eller kaffen 
du drikker kommer inn til havna vår?
 
Oslo Havn rigger havna for miljøvennlig sjø
transport til byen, samtidig som vi flytter fra og 
er med på å utvikle sentrumsnære havneområ
der til byutvikling og mer publikumsvennlige 
områder. 
 
Havnas viktigste klimatiltak er å tilrettelegge 
for mer gods på sjø
I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo 
området, som gjør oss til en av Europas raskest 
voksende hovedsteder. Et Oslo som vokser 
trenger en effektiv havn, og Oslo har i Sydhavna, 
fått Norges største og mest moderne havn.
 
Hit kommer forbruksvarer i containere, våtbulk 
som olje og bensin, tørrbulk som korn, salt og 
sement, importerte biler, skrapjern og jernpro
dukter til gjenvinning og andre typer gods som 
kommer med skip til Oslo. 
 
Utfordringer for å nå klimamålene
Oslo Havn KF kan halvere klimautslipp knyttet 
til vår administrasjon og drift innen 2020, men 
den største andelen av utslippene er knyttet til 
internasjonal sjøtransport som følger internasjo
nale regler.
 

Satsningsområder for 2017
Oslo Havn KF fullfører vår klimastrategi i 2017. 
Målet er å finne realistiske klimatiltak som gir 
en reell miljøeffekt, samtidig blir utslippskutt 
tallfestet og kostnader belyst. Vi ser et stort po
tensiale for mulige kutt gjennom god dialog og 
tett partnerskap sammen med havnas brukere.
 
Beste klimaråd til andre bedrifter
Sett en baseline for å måle framgang. Hold fokus 
på å tilrettelegge for reell miljøeffekt og ikke velg 
teknologi for dem som skal levere de faktiske 
klimakuttene.

Oslo Havn
Bransje: Havn
Ansatte globalt: ca. 80
Ansatte i osloregionen: ca. 80

Anne Sigrid Hamran
Havnedirektør

25 %

Om selskapet
Posten Norge AS er et nordisk post og logis
tikkonsern som utvikler og leverer helhetlige 
løsninger innenfor post, kommunikasjon og 
logistikk, med Norden som hjemmemarked. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Posten og Bring vil ta miljølederskap i sin bran
sje og har satt seg ambisiøse klimamål og skal 
redusere CO2utslippet med 40 % innen 2020 
utfra 2008 nivå. Til og med 2015 har Posten og 
Bring redusert sine utslipp med 34 %. 

Vi har besluttet å bytte ut fossilt drivstoff med 
fornybar diesel for tungtransport. Konsernet 
har startet miljøsatsingen og over 700 lastebiler 
i Norge og Sverige kjører på fornybar diesel. I 
tillegg har Posten og Bring 146 biogasskjøretøy, 
inkludert verdens første Euro 6 biogasslastebil 
og 3 lastebiler på flytende biogass. I Bergen 
testes kjøretøy som går på bioetanol. 

Konsernet har Norges største elkjøretøypark 
med over 1200 elektriske kjøretøy bestående 
av 580 elmopeder, og over 440 elbiler og 180 
eltraller. Satsningen på nullutslippsløsninger 
og samlokalisering av disse har ført til nærmere 
40 sentrumsområder i byer/steder over hele 
Norge har utslippsfri postdistribusjon. Dette 
medfører bedre luftkvalitet og redusert støy og 
klimautslipp. Bergen, Trondheim og Ålesund er 
blant de byene som har utslippsfri postdistribu
sjon i sentrum.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Det grønne skifte i tungtransporten er avhengig 
av konkurransedyktige løsninger som er ska
lerbar. Det er behov for produksjon og distri
busjon av fornybart drivstoff fremover som er 
konkurransedyktig med fossilt. Videreutvikling 
av teknologi slik at batterier er et alternativ i 
varebilsegmentet. For å få til utslippsreduksjo
ner i transportsektoren er det svært viktig med 
forutsigbare rammebetingelser for å etablere 
et marked for lavutslippsløsninger og et varig 
grønt skifte.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Posten og Bring mener at Biodrivstoff er det 
beste alternativet for tungtransport i dag og vil 
i 2017 fortsette implementeringen av bærekraf
tig biodrivstoff. Vi vil fortsette med å erstatte 
distribusjon biler med elektriske alternativer og 
etablere flere byer med ustlippsfri postdistri
busjon. Posten og Bring vil teste ut elektrisitet i 
flere segmenter av bilparken og hydrogen som 
rekkeviddeforlenger. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Miljø må være en forankret det av bedriften helt 
fra toppledelsen. Det er viktig at det etableres 
forpliktende mål og planer som følges opp.

Posten og Bring
Bransje: Logistikk
Ansatte globalt: 18 590

Tone Wille
Konsernsjef 

25 %
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Virksomheter

Om selskapet
ROM Eiendom eier bygninger og tomter der det 
går eller har gått jernbane. De største delene av 
selskapets eiendomsportefølje består av service
anlegg for jernbanen, som stasjoner, terminaler 
og verkstedbygg. Eiendomsmassen består også 
av næringslokaler, leiligheter og skolebygg. ROM 
Eiendom blir i løpet av 2017 en del av divisjon 
Knutepunkt og eiendom i Bane NOR SF. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
ROM Eiendom vedtok allerede i 2010 en miljø
strategi med klare konkrete miljømål for den 
neste femårsperioden. Resultatene for perioden 
2010–2015 viser følgende:

• Tre BREEAMNOR Excellent bygg 
• 35 % grønne leieavtaler 
• 21 % energireduksjon de siste fem årene
• 12 % økt sorteringsgrad av avfall de siste fem årene
• 20 % redusert vannforbruk de siste fem årene

ROM har videreført en ambisiøs miljøstrategi i 
2016 med konkrete mål. Virksomheten måles på 
disse årlig, både når det gjelder drift og vedlikehold 
av eksisterende eiendommer, og ved utvikling av 
nye prosjekter. Av nye prosjekter kan vi nevne et 
energiklasse Akontorbygg, med BREEAMNOR 
Very Goodklassifisering ved kollektivknutepunkt 
Bergens. Dette ble ferdigstilt i 2016 og er solgt til 
KLP Eiendom. Trappehuset er et nytt kontorbygg 
plassert over sporene på Trondheim Stasjon, som 
ferdigstilles i 2016, med ambisjon om BRE
EAMNOR Very Good klassifisering. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Som eiendomsselskap er vi alltid avhengig av 
et godt samarbeid med leietagerne og en felles 
forståelse av energimålsetningene. Leietagers 
aktiviteter i bygget har også betydning for om vi 
kan nå energimålene våre. ROM Eiendom eier 
ca. 970 bygg, og har over 3000 leiekontrakter. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
ROM vil i 2017 videreføre sin miljøstrategi og 
skal gjennom våre aktiviteter bidra til et klima
nøytralt samfunn:
• Vi legger til rette for økt kollektivtransport ved 

å skape gode kollektivknutepunkt.
• Vi utvikler bærekraftige bygninger.
• Vi forvalter alle våre bygg på en miljøvennlig 

måte.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
I juni 2016 overleverte Grønn Byggallianse Eien
domssektorens veikart mot 2015. Veikartet er et 
innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkur
ransekraft. Utvalget har foreslått en overordnet 
strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram 
mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Veikar
tet er ment som en anbefaling til norske eiere og 
forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre 
på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal 
bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Et råd er 
at alle bedrifter bruker veikartet som en veiledning 
for videre arbeid for å nå sine klimamål. 

ROM Eiendom
Bransje: Eiendomsutvikling
Ansatte globalt: 94
Ansatte i osloregionen: 74

Petter Eiken 
Administrerende direktør

75 %

Ruters miljøbidrag og ambisjoner
Ruter er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og 
Akershus og vårt klart viktigste miljøbidrag er å 
få flere til å reise kollektivt og la bilen stå. Sam
tidig skal kollektivtransportens globale og lokal 
utslipp reduseres og energieffektiviteten forbe
dres. Fossilfri 2020 er etablert for å nå målet om 
at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal 
kjøres på kun fornybar energi innen utgangen 
av 2020. På lengre sikt bør kollektivtransporten 
være utslippsfri. 

Resultater og videre planer
I 2015 var andelen fornybar energi av total 
energibruk ca. 42 prosent for Ruters kollektiv
transport.

Skinnegående kollektivtransport går på kun 
fornybar strøm med opprinnelsesgaranti. 

Andelen fornybart drivstoff på buss var nærmere 
27 prosent i 2015, og utslipp av fossilt CO2 per 
personkilometer på buss er redusert med 41 
prosent siden 2007. For å nå fornybarmålet 
på buss vil bærekraftig biodiesel og biogass 
bli viktig på kort sikt, mens elektrisk fremdrift 
fases inn fra 2020. I 2025 kan om lag en tredel 
av buss flåten være utslippsfri. Testing av og ut
rulling av batteri elektriske busser er neste skritt. 

Hvilke fornybare løsninger som er egnet for båt
linjene ble utredet i 2015. Arbeidet med å for
berede konvertering av disse til fornybar energi 
starter i 2016–2017. Resultater fra en studie av 

muligheter og konsekvenser ved elektrifisering 
av øybåtene legges frem i første kvartal 2017 
og en plan for hvordan vi kan tilrettelegge for 
lav og nullutslippsløsninger på Nesoddensam
bandet presenteres i andre kvartal 2017. Båtene 
står for rundt to prosent av alle reisene, men for 
10 prosent av energibruken og har derfor høy 
energibruk per passasjerkilomenter. Utslippene 
vil ikke reduseres vesentlig fra båt før fornybar 
energi blir tatt i bruk. 

Hydrogenbusser – i front på miljøteknologi
Ruter har gjennom EUprosjektet CHIC testet fem 
hydrogenbusser. Bussene har brenselcelle som 
omdanner hydrogen til elektrisitet som driver 
bussens elektriske motor. Bussene slipper kun 
ut ren vanndamp og har gått i ordinær rutetra
fikk siden våren 2013. CHIC avsluttes ved utgan
gen av 2016, men bussene vil fortsette i ordinær 
rutetrafikk etter endt prosjektperiode. Innsikten 
fra dette prosjektet er verdifull for arbeidet med 
batterielektriske busser. 

Utfordringer og hvordan nå målene
Omstillingen som er nødvendig for å nå målene 
krever vesentlige endringer hos mange aktø
rer – både offentlige og private. I tillegg er det 
utfordrende å sikre tilstrekkelig finansiering og 
håndtere ny teknologi og til dels umodne leve
randørkjeder. Proaktiv og åpen dialog med aktø
rene og effektive samarbeids og beslutningspro
sesser er derfor helt sentralt for å kunne innfri 
på ambisjoner og mål.

Ruter
Bransje: Kollektivtrafikk 
Ansatte globalt: 260
Ansatte i osloregionen: 260

Bernt Reitan Jenssen
Administrerende direktør

100 %
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Virksomheter

Om selskapet 
Scandinavian Design Group er et designbyrå 
med kontorer i Oslo, Stockholm og København. 
De siste årene har vi utviklet vårt tjenestetilbud i 
brytningen mellom innovasjon og design

Prosjekter
Med «Trippel» samles matbransjen til et unikt 
innovasjonsprosjekt. 

Høsten 2014 initierte vi et helt unikt samar
beid med GreeNudge, der vi inviterte en rekke 
sentrale aktører innen norsk matbransje til 
dyst. Matbransjen står for en betydelig andel av 
verdens CO2utslipp, og flere av våre største hel
seutfordringer er knyttet til kosthold. Halvparten 
av all mat som produseres havner aldri i noens 
mage, men kastes på veien. Matbransjen kan 
være en viktig del av løsningen for en bærekraf
tig fremtid. Det gir store forretningsmuligheter. 
Disse vil prosjekt Trippel utforske. Gjennom seks 
samlinger fra november 2014 til mai 2015 har 
deltakere fra hele storhusholdningsmarkedet 
samarbeidet for å utforske, utvikle og teste nye 
produkter og tjenester. Målet er trippel vinn: økt 
lønnsomhet, reduserte utslipp og positive bidrag 
til samfunnet. 

TINE, Nortura, Lerøy og Nordic Choice Hotels 
skulle sammen med blant andre Forsvaret, 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og 
Norsk Gjenvinning utvikle og utforske nye og 
lønnsomme løsninger for mer bærekraftig mat i 
storhusholdningen.

Hva er selskapets satsningsområder? 
I SDG har vi bred erfaring med å hjelpe kundene 
våre gjennom tøffe endringsprosesser, for å av
dekke vekstpotensialet eller utvikle inspirerende 
fornyelse. På den måten har vi tradisjon for å 
bidra til samfunnet. Samtidig har vi sett at vår 
kompetanse, kunnskap og metodikk kan bidra 
til å løse større utfordringer enn de vi jobber 
med til daglig. Trippelinitiativet passet godt inn 
i dette bildet, og har åpenbart truffet en nerve. 
Samfunnsansvar er ikke lenger noe selskaper 
bare kan pynte seg med, vi må alle sammen 
gjøre noe. 

Scandinavian Design Group
Bransje: Innovasjon og designbyrå
Ansatte globalt: 650
Ansatte i osloregionen: 27

Elisabeth U. Dahl
Administrasjonsansvarlig

25 %

Utfordringer og ambisjoner
Siemens i Norge er en del av et globalt kon
sern som utvikler teknologiske og innovative 
løsninger for industri, energi, infrastruktur, byer 
og helse. Vi er verdens største leverandør av 
bærekraftige løsninger, og rundt 40 prosent av 
omsetningen kommer fra vår grønne portefølje. 

Fornybar energi og økt elektri sering kan ta 
Norge fra oljealderen og inn i en mer bærekraf
tig fremtid. Levestandarden kan opprettholdes 
samtidig som det skapes et bærekraftig samfunn 
om vi elektrifiserer alle deler av samfunnet med 
fornybar energi. I Siemens utvikler vi teknologi 
som muliggjør dette, og mener at fremtidens 
løsninger er elektriske.

Resultater
Siemens arbeider kontinuerlig med å utvikle
bærekraftige løsninger for å produsere, trans
portere og bruke energi. I vart globale program 
for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling 
beskrives konkrete mål selskapet har satt seg 
og hvilke tiltak som er nødvendig for å nå disse 
målene. Tre hovedområder er spesielt viktige, og 
Siemens fokuserer på utvikling av en lønnsom 
miljøportefølje, interne aktiviteter for å minimere 
eget fotavtrykk, samt samarbeid med interessen
ter for å drive utviklingen i riktig retning. 

I Norge har vi jobbet målrettet for å sette energi
effektivisering høyt på den politiske agendaen. 
Siemens har i samarbeid med Bellona utarbeidet 
en rekke rapporter som viser potensialet som ligger 

i energieffektivisering av Norge. I samarbeid med 
Trondheim kommune, lanserte Siemens og Bellona 
den første SmartCityrapporten allerede i 2009. 

De siste årene har vi kartlagt miljøgevinster ved 
å innføre elektriske ferger på norske fergesam
band, og vi har bidratt til økt fokus på potensi
alet for elektriske busser. I 2016 lanserte vi en 
mulighetsstudie i samarbeid med Bellona der 
vi så på gevinster for miljøet og de økonomiske 
beregningene forbundet med innføring av land
strøm i norske havner. De ulike rapportene og 
studiene har bidratt til å endre anbudsprosesser, 
og har blant annet ført til at det nå stilles krav til 
at nye fergeanbud skal stille krav om lav eller 
nullutslippsløsninger.

Satsningsområder
Kjernen i virksomheten i Siemens er bærekraft. 
Når vi legger planer for fremtidige satsningsområ
der gjøres dette i tråd med et bærekraftsløfte om å 
frembringe løsninger som vil være til det beste for 
nåværende og fremtidige generasjoner – gjennom 
kontinuerlig fokus på økonomisk utvikling, miljø 
og samfunnet rundt oss. I Siemens skaper vi verdi 
for våre kunder smarte løsninger som reduserer 
deres CO2avtrykk, samtidig som vi jobber aktivt 
for å redusere egen miljøpåvirkning. Siemens gjør 
fremtiden elektrisk, og våre konkrete satsnings
områder fremover er elektri sering, automati
sering og digitalisering. Vi jobber kontinuerlig 
med å utvikle vår miljøportefølje for å redusere 
CO2utslippene til våre kunder, samtidig som at vi 
selv har gjort grep for å bli mer energismarte.

Siemens
Bransje: Industri 
Ansatte globalt: 362 000
Ansatte i osloregionen: 950

Anne Marit Panengstuen 
Konsernsjef

50 %
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Kristian E. Vik er generalsekretær  
i Norsk Hydrogenforum. Han mener 
Norge bør få en hydrogenstrategi 
med enda klarere mål.
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Norsk Hydrogenforum

Kjører uten utslipp

Norsk Hydrogenforum jobber for hydrogenbasert 
verdiskapning i Norge, blant annet med å øke 
utbredelsen av hydrogenkjøretøy. Kristian E. Vik er 
generalsekretær i Norsk Hydrogenforum og i tillegg 
norsk prosjektleder for Interregprosjektet Blue 
Move, hvor målet er å øke forretningsmulighetene 
i Osloregionen og gjøre hydrogen til en naturlig del 
av vårt energivalg. Kanskje ikke så dumt? For visste 
du at hydrogengass er over tre og en halv ganger 
så energisk som bensin per vektenhet?
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Virksomheter

Utfordringer og ambisjoner
Skal vi løse klima og miljøutfordringene,
må vi være i stand til å bevisstgjøre hver enkelt 
ansatt. Dette er den største utfordringen! 
Klarer vi det, vil hver enkelt bidra både privat 
og på jobb, for å realisere bedriftens miljø
målsettinger. Det har vært vårt utgangs punkt 
for miljøarbeidet. Vi har også lært at mange 
miljøtiltak er lønnsomme. Den kunnskapen 
har bidratt til å skape enda større engasjement. 
I tillegg til å redusere egne utslipp, energi
forbruk og avfallshåndtering, har vi ambisjoner 
om å utfordre våre leverandører. Spesielt med 
tanke på miljø vennlig transport, valg av 
materialer i produkter, og gjennom ny teknologi, 
for å utvikle produkter som er mindre ressurs
krevende, å installere, drifte og vedlikeholde.

Resultater
Vi er i en tidlig fase i vårt miljøarbeid da vi 
startet opp et systematisk arbeid sommeren 
2013. Vi vil i løpet av 2014 ha skiftet ut hele 
vår bilpark til mer miljøvennlige biler og har 
gjennomført kjørekurs for alle sjåfører. Vi har 
laget et eget rapportoppsett, som gjør at vi hver 
måned måler avfallsmengder, sorteringsgrad, 
CO2utslipp og strømforbruk. Dette gjør oss 
i stand til å oppdage endringer på et tidlig 
tidspunkt, og kan raskt sette i gang korrigerende 
tiltak.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Vi har en målsetting om å kunne vise til 
reduksjon i CO2utslipp, strømforbruk og 
forbedret sorterings grad. Dette gjør vi gjennom 
ny bilpark, smartere kjøreruter for selgere og 
montører, lav  energi lyskilder, redusere varme 
og ventilasjon etter arbeidstid og levere sortert 
avfall fra våre lokaler.

Sikkerhet & Design
Bransje: Sikkerhet 
Ansatte globalt: 30
Ansatte i osloregionen: 30

Roar Forfang
Daglig leder

25 %

Om Selskapet
Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsu
lentselskap med en av markedets mest omfatten
de tjenesteporteføljer innen digitalisering. 

Sopra Steria jobber aktivt med å skape en mer 
bærekraftig utvikling. Gjennom forretningsråd
givning og ITutvikling hjelper vi våre kunder 
med å digitalisere deres tjenester og effektivisere 
deres virksomheter. 

Fire satsingsområder
• For miljøet: Vi jobber kontinuerlig med å 

redusere vår negative miljøpåvirkning ved å 
redusere ressursforbruket, blant annet ved å 
få våre leverandører til å prioritere energief
fektive løsninger og grønn strøm. Vårt seneste 
initiativ er avtalen med DigiPlex på Fetsund, 
som tilbyr det grønneste og mest energi
effektive datasenteret i Europa. Gjennom 
digital kommunikasjon reduserer vi vår egen 
reisevirksomhet, for å redusere vårt CO2for
bruk ved bruk av fly og bil. Vi etablerer våre 
kontorer nær knutepunkter for offentlig kom
munikasjon for å redusere behovet for bruk 
av bil til og fra jobb og til og fra våre kunder. 
Gjenbruk en viktig del av vår livssyklus. Vi 
samarbeider med en leverandør som selger 
brukt ITutstyr til et sekundærmarked; utstyr 
som er fullt brukbart for de som ikke til enhver 
tid trenger det siste på markedet. Alt utstyr 
som ikke kan gjenbrukes blir resirkulert.

• På arbeidsplassen: Vi skal være et Great Place 
to Work og vi skal ivareta våre forpliktelser 

innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår, 
miljø og antikorrupsjon i henhold til FNs Glo
bal Compact.

• For samfunnet: Vi skal ta et sosialt ansvar 
lokalt og der vi har etablert vår virksomhet ved 
å tilby skolegang og utvikling til de som trenger 
det. Gjennom vår medarbeiderstyrte Sopra 
Steria Scandinavia Foundation samler vi blant 
annet inn penger for å støttet barn og unge i 
India med skole og utdanning. 

• I markedet: Som en tung aktør mot store kun
der i offentlig og privat sektor er de samfunns
messige resultatene av vårt bidrag vesentlig. 
Gjennom våre digitaliseringsprosjekter redu
seres blant annet behovet for å reise fysisk, og 
behovet for papirer og dokumenter. I tillegg 
utvikler vi stadig mer effektive løsninger som 
reduserer strømforbruk, samt vekt og størrelse 
på maskinvare.

Trippelsertifisert
Sopra Steria ble i september 2016 tildelt Carbon
Neutralsertifiseringen for våre kontorlokaler. Fra 
før har Sopra Steria allerede CarbonNeutralserti
fisering både for datasentre og forretningsreiser 
og er sertifisert etter ISO 14001standarden.

Gjennom digitalisering bidrar vi til å redusere 
ressursforbruket både for eget selskap og for våre 
kunder.

Sopra Steria
Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 39 000
Ansatte i osloregionen: 1150

Anne Marit Panengstuen 
Konsernsjef

25 %

96 — Oslo kommune Næring for klima — 97



S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Virksomheter

Om selskapet
Stiftelsen Miljømerking forvalter det offisielle, 
nordiske miljømerket Svanemerket og EU Ecolabel 
i Norge – de mest effektive, frivillige redskapene 
for bære kraftig produksjon og forbruk. Miljø
merking tilbyr nærings aktører mulig het til å 
redusere sin miljøbelastning og sine klima
gass utslipp ved å svanemerke produktene og 
tjenestene sine.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Transport: 
For å begrense antall flyreiser bruker vi videokon
feranse, Lync og Skype. Årlige flyreiser per ansatt 
er mer enn halvert siden vi startet å måle i 1999, 
og er nå på 5,1 flyreiser per ansatt i 2015. Vi esti
merer at hver ansatt står for et klimagassutslipp 
på 818 kg. Det er en nedgang på åtte prosent 
siden 2014. Miljømerking kjøper CO2kvoter som 
tilsvarer virksomhetens samlede utslipp. 

Miljømerking har innendørs sykkelparkering for 
de ansatte, men ingen parkeringsplasser for bi
ler. De ansatte bruker kollektivtransport, sykler 
eller går til jobb og møter. 

Energiforbruk:
For å redusere strømforbruket er egne strøm
brytere installert på alle arbeidsplasser, slik at 
stand bystrøm kobles ut når de ansatte ikke er 
på jobb. Alle kontorer har egen strømbryter, og 
det er skiftet til LEDpærer der det er mulig. 

Innkjøp:
Miljømerking kjøper alltid miljømerkede varer 
og tjenester der det er mulig. Slik sikrer vi at vi 
bare bruker produkter og tjenester som er produ
sert med lavt energiforbruk, uten miljøgifter og 
med omtanke for både folk, natur og miljø. 

Styrke arbeidet med Svanemerkets energikrav
Svanemerket stiller strenge miljøkrav til 250 
ulike produkttyper. Krav til bruk av energi både 
produksjon og i bruksfasen er sentralt i alle våre 
krav. Vi har nylig fullført et stort internt arbeid 
med å styrker klimaprofilen i de energikravene 
vi stiller. De førende prinsippene er å bruke 
minst mulig energi og velge energikilder som 
belaster miljø og klima minst mulig. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Den største utfordringen er å få flere innkjøpere 
til å stille miljø og klimakrav til produkter og 
tjenester de kjøper. Et viktig satsingsområde for 
oss framover blir å få offentlige og private bygg
herrer til å ta klimahensyn når de prosjekterer 
boliger, skoler, barnehager og andre institusjo
ner, og sette opp energieffektive, miljøgiftfrie og 
klimavennlige bygg for fremtiden.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Ta klima og miljøhensyn i alle deler av virksom
heten: Fly mindre, kjøp bedre og færre ting og 
kast mindre. Vær strenge og ambisiøse når dere 
skal kjøpe inn varer og tjenester. Sett handling 
bak ordene: La klimahensynet veie tyngst når 
beslutningen skal tas, ikke bare prisen.

Stiftelsen Miljømerking
Bransje: Miljøsertifisering
Ansatte globalt: 130
Ansatte i osloregionen: 30

Anita Winsnes 
Administrerende direktør

100 %

Utfordringer og ambisjoner
For Storebrand handler bærekraft om kundenes 
trygghet og egen langsiktighet. Som leverandør 
av sparing til pensjon er det viktig at vi har 
evnen til a tenke langsiktig og skape avkastning 
for kundene, uten å true den verden våre kunder 
skal pensjoneres i. I Storebrand er bærekraft en 
integrert del av kjernevirksomheten. Dette betyr 
at både økonomiske, sosiale og miljømessige 
aspekter blir vurdert før vi tar beslutninger. 
Storebrand tror at fremtidens vinnere er de som 
forstår en verden i endring og handler deretter.

Resultater
Storebrand har som mål å være en ledende aktør 
innen bærekraft i vår bransje. Vi er derfor stolte 
over at Storebrand for 17. år på rad er på Dow 
Jones Sustainability Index, som en av de 10 pro
sent mest bærekraftige bedriftene i verden i vår 
bransje. Storebrand ble også nummer 24, som 
beste forsikringsselskap, på listen over de 100 
mest bærekraftige selskapene i verden, publisert 
på World Economic Forum i Davos i 2016. Vi 
ble også trukket frem som nummer 11 på listen 
over Norges mest innovative selskap, basert på 
vårt arbeid innenfor bærekraftige investeringer. 
Storebrand har igjennom flere år rapportert og 
målt oss selv på forbruk av energi, og vi jobber 
kontinuerlig med å redusere energibruken. Vi 
ble Norges første klimanøytrale finanskonsern i 
2008, For å forbedre oss ytterligere rapporterer 
vi også nå energiforbruk på eksternt forvaltede 
eiendommer. I år ble vi også Miljøfyrtårnsertifi
sert for 2. gang i nytt bygg.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Vi ønsker a spre kunnskap om og løfte 
betydningen av bære kraftige investeringer 
hos våre kunder. Storebrand er Norges nest 
største kapital forvalter, og vi har ca. 1,2 
millioner nord menn som kunder. Storebrands 
investerings strategi baserer seg på en 
omfattende bære kraft s analyse, som brukes 
for å styre våre investeringer. Vi ekskludere 
de verste, vi investerer mer i de mest bære
kraftige selskapene, og vi utvikler nisjefond 
som for eksempel fossilfrie fond. Dette blir det 
lagt større trykk på i 2017. For å underbygge 
denne satsningen har vi forpliktet oss til å 
rapportere og redusere vårt karbonfotavtrykk 
(«finansutslippet») i våre investeringer, 
gjennom Montreal Pledge og the Portfolio 
Decarbonisation Coalition. I 2017 blir 
det et økt fokus på hvordan vi jobber med 
«finansutslippet» til våre investeringer.

Storebrand
Bransje: Finans 
Ansatte globalt: 2138
Ansatte i osloregionen: 1400

Heidi Skaaret
Konserndirektør, stab og 
forretningsstøtte 

25 %
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Virksomheter

Om selskapet
Sweco planlegger og former fremtidens byer og 
samfunn. Dette gjør vi ved å tilby tjenester av 
høy kvalitet innen ingeniør, miljø og arkitek
turfag. Vi gjennomfører hvert år titusener av 
prosjekter i drøyt 70 land over hele verden, og 
bidrar med det til å realisere bærekraftige bygg, 
effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent 
vann. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vi jobber aktivt med at våre ansatte skal velge 
minst mulig klimabelastende reisemiddel til og 
fra jobb. Sammenlignende reisevaneundersø
kelser som ble gjort blant ansatte i henholdsvis 
2016 og 2010 viser at andelen som kjører bil 
har gått drastisk ned, mens andelen som sykler 
har økt fra 2 % til 22 %. I tillegg til at bilkjørin
gen blant ansatte har gått ned viste undersø
kelsen at de ansatte er svært positive til å reise 
enda mindre med bil til jobb. 74 % svarer at 
de er positive, mens kun 9 % er negative. Dette 
gjelder også blant de som kjører bil i dag, 50 % 
av bilkjørerne er positive til å kjøre mindre.

Den største effekten på reduserte klimagass
utslipp i Oslo kommune oppnår vi likevel 
gjennom de prosjektene vi er involverte i. Blant 
annet oppgraderingen av den delvis bilfrie Torg
gata og i Bymiljøetatens prosjekt «bilfritt byliv». 

Vi jobber også som rådgivere innenfor frem
tidsrettet eiendoms og områdeutvikling, blant 
annet på Husebyplatået/Montebello og Helsfyr, 

samt som leverandør av løsninger som tilfreds
stiller plusshusstandard i nye offentlige bygg.

Vi er også involverte i utforming av kollektiv
løsninger inn til og ut av Oslo kommune, blant 
annet på flere av strekningene på InterCity og 
for den planlagte Fjordbytrikken. 

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Sweco sitt samfunnsoppdrag er å bidra til en 
bærekraftig utvikling av byer og samfunn. 
Ethvert prosjekt har to overordnede formål; opti
malisering av kostnader og ressurser. Vår største 
utfordring er å benytte vår samlede kompetanse 
best mulig i hvert enkelt prosjekt. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
I tillegg til å jobbe i fremtidsrettede prosjekter 
som fører til oppnåelse av oppsatte klimamål for 
Oslo kommune, vil vi øke fokuset på miljø
riktig valg av reisemiddel i våre tjenestereiser 
og miljøriktig drift av kontorene våre. Vi har 
også kontinuerlig fokus på å videreutvikle vår 
flerfaglige kompetanse for å sikre at vi oppfyller 
vårt samfunnsoppdrag. Sweco har inngått en 
samarbeidsavtale med miljøstiftelsen Zero.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Store endringer krever mye tålmodighet og in
tern forankring, men bruk alle de små suksess
historiene til å skape en positiv historiefortelling 
som gir holdningsendringer!

Sweco
Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 14 500
Ansatte i osloregionen: 500

Marianne Ellila 
Markedssjef Sweco Norge

100 %

Om selskapet
Telenorkonsernet er en av verdens ledende 
mobiloperatører med 211 millioner mobilabon
nementer. Vi har mobilvirksomheter i 13 land 
i tillegg til en eierandel i VimpelCom Ltd. som 
har mobilvirksomheter i 14 land. Vi er ledende 
i Norden innen mobil, bredbånd og TV og sterkt 
tilstedeværelse i Asia og Sentral og ØstEuropa,

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Reduksjon av CO2utslipp. I 2015 har vi redusert 
44 % av våre utslipp i Telenor Norge. Dette har 
vi nådd to år før tiden. Originalmålet var 40 % 
reduksjon mellom 2008 og 2017.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Telenor bygger fortsatt ut nettverket for å nå ut 
med mobildekning og nett til alle. Det gjør at 
det blir vanskeligere å redusere utslippene, til 
tross for at teknologien vi bruker blir mer og mer 
energieffektiv. Vi vil nå ut til hele Norge, og da 
får vi dessverre et større fotavtrykk. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi vil ha mer fokus på hva telekomteknologi, big 
data og Internet of things bidrar med av klima
reduksjoner i andre bransjer. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Konsentrer deg om de lavt hengene fruktene 
først, det vil si ditt eget fotavtrykk. Se deretter 
på hva dere bidrar med av reduksjoner andre 
steder i samfunnet. Kanskje dere er en del av 
løsningen?

Telenor
Bransje: Telekommunikasjon
Ansatte globalt: 30 000 
Ansatte i osloregionen: 2000

Torild Lid Uribarri
Kommunikasjonsdirektør

50 %
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Utfordringer og ambisjoner
Undervisningsbygg stiller strenge krav til 
miljøaspektene ved utvikling, bygging, drift og 
vedlikehold av skolebygg gjennom vårt miljø
styringssystem. 

Som Oslo kommunes største eiendomsforvalter 
med 177 skoler og 750 bygg, er det spesielt 
viktig å ha fokus på miljø og klimaarbeidet. Vår 
ambisjon er å stadig effektivisere energiforbru
ket på våre skolebygg, samtidig som vi skal heve 
ambisjonene på nye skolebygg.

Resultater
Undervisningsbygg har per i dag ferdigstilt 20 
passivhus skolebygg, og vil i 2017 ferdigstille 
vårt første nesten Nullenergibygg på Brynseng 
skole. Denne skolen vil også få Norges største 
bygningsintegrerte solcellefasade målt i produ
sert energi. Solcellefasaden er allerede montert 
og blir satt i drift tidlig i 2017.

Undervisningsbygg har fjernet olje som primær
kilde for oppvarming og spisslast på rundt 
60 skoler. Nye og miljøvennlige energikilder 
som er installert isteden har vært fjernvarme, 
varmepumpe, pellets, biofyringsolje og biogass. 
I tillegg ble det inngått avtale om grønn strøm 
fra Energi og gjenvinningsetaten i 2012. Kilde
sorteringsgraden på byggeplassene ligger i snitt 
rett over 90 prosent.

Konkrete handlingsplaner og satsningsområder 
fremover
Mål for miljøarbeidet i Undervisningsbygg går 
på at alle nybygg skal innen 2018 bygges som 
nesten nullenergibygg, og rehabiliterte skoler 
skal ha mål om passivhusnivå. Undervisnings
bygg skal også starte opp piloter på plusshus og 
nullutslippsbygg innen 2020.
 
Byggeprosjektene skal ha mål om å redusere 
klimagassutslippet med 40 %, i forhold til et re
feransebygg etter TEK10. Dette innebærer fokus 
på de direkte utslippene fra byggeplass, men 
også valg av materialer med lave klimagassut
slipp sett i et livsløpsperspektiv.
 
Våre skolebygg skal også bidra med å sikre gode 
utearealer for nærmiljøet, som er rustet for 
fremtidige klimaendringer. Vi har blant annet 
satt krav til at torv ikke skal benyttes på våre 
skoleanlegg.

Undervisningsbygg
Bransje: Eiendomsforvaltning 
Ansatte globalt: 180
Ansatte i osloregionen: 180

Rigmor Hansen
Administrerende direktør

100 %

Om Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er et ledende europeisk 
universitet med nær 28 000 studenter og om lag 
7000 ansatte.

I vår Strategi 2020 sier vi at UiO skal etablere 
seg som et grønt universitet. Dette målet er vi 
godt på vei mot. Vårt samfunnsoppdrag er å 
utvikle ny kunnskap gjennom forskning, og å 
utdanne våre studenter til å løse samfunnets 
utfordringer. Vi skal bidra til nye løsninger 
gjennom formidling, innovasjon og samarbeid 
med lokalsamfunn og bedrifter. Vi reduserer 
egen miljøbelastning og klimafotavtrykk, og 
gjennomfører tiltak for å redusere energiforbruk, 
sørge for miljøriktige innkjøp og miljøvennlige 
transportformer.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
UiO har redusert CO2utslipp med 53 prosent 
fra 2012 til 2015. Dette har vi gjort gjennom 
utfasing av oljefyring med fjernvarme og ved å 
kjøpe elektrisitet med opprinnelsesgaranti. Elek
trisitetsforbruket i 2015 var redusert med 5,5 
prosent fra 2012. Energi til oppvarming hadde 
en reduksjon på 2,8 prosent. Målet for 2020 er 
en reduksjon på 15 prosent fra nivået i 2012. 
Vi bygger miljøvennlig, i tråd med miljøsertifi
seringssystemet BREEAM. Vårt mål er å oppnå 
BREEAM NOR Excellent når vi bygger nytt og når 
vi rehabiliterer bygg. 2016 fikk vi bysykler på 
campus. Stativene for de 216 syklene erstatter 
80 parkeringsplasser på Blindern. Stiftelsen 
for forvaltning av studentenes stipendpenger 

– UNIFOR – skal være fossilfritt innen fem år. 
Forskning på energi og klima er viktig, og utgjør 
en vesentlig del av UiOs forskningsporteføl
je. Vår satsing, UiO:Energi, legger til rette for 
tverrfaglig forskning, innovasjon og utdanning 
på energifeltet.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
UiO er en del av det globale akademi og har 
internasjonalisering både som mål og virkemid
del. Internasjonalt samarbeid mellom forskere 
krever internasjonal tilstedeværelse. Flyreiser 
utgjør en betydelig andel av UiOs totale klima
gassregnskap. Gjennom betydelig utbygging av 
infrastruktur for videokonferanser og elektronis
ke møteformer legges grunnlaget for alternativer 
til flyreiser.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
En ny miljø og klimastrategi for UiOs eien
domsvirksomhet er under arbeid. Den tar 
utgangspunkt i ambisjonsnivået i «Rom for et 
fremragende, grønt universitet», masterpla
nen for UiOs campus. I tillegg vil forskning og 
innovasjon fra UiO bidra til nye, klimavennlige 
løsninger. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Bruk tiden og pengene på det vesentlige. Mål 
framgang. Feir underveis!

Universitetet i Oslo
Bransje: Utdanning
Ansatte globalt: 6334 
Ansatte i osloregionen: 6334

GunnElin Aa. Bjørneboe
Universitetsdirektør

25 %
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Om selskapet
Virke er næringslivets nest største hoved
organisasjon og representerer over 20 000 
virksom heter. Vi jobber for bedre ramme
vilkår for medlemmene våre, og et Norge som 
verdsetter og satser på de som driver virksom
het. Våre medlemsbedrifter kommer fra bransjer 
som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, 
service, helse, omsorg, utdanning, kultur og 
frivillighet. Til sammen utgjør de over 225 000 
arbeidsplasser.

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Redusere miljøbelastningen ved tjenestereiser 
i Virke, veileder for miljø og klima i handelen. 
Vi har også laget et Veikart for grønn handel 
2050 sammen med LO og flere av våre store 
medlemmer.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Det er nødvendig med mange tjenestereiser 
for ansatte i Virke. Virke har ikke selv så stor 
miljøbelastning, vår største rolle er å være en 
pådriver overfor medlemmer, og å få politikerne 
til å legge best mulig til rette for et lønnsomt 
grønt skifte som går så raskt som mulig.

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi arbeider aktivt for at våre 20 000 medlemmer 
skal være en motor i det grønne skiftet. Sirkulær 
økonomi blir et viktig område for våre medlem
mer, og vi er spent på stortingsmeldingen om 
sirkulær økonomi som kommer i 2017.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Finn et bra miljøledelsessystem. Virke har valgt 
miljøfyrtårnsertifisering, som er et hensikts
messig verktøy for oss i kontorvirksomhet som 
jobber med miljøarbeid. 

Hovedorganisasjonen Virke 
Bransje: Organisasjon
Ansatte globalt: 125
Ansatte i osloregionen: 125

Camilla Gramstad
Miljø- og CSR ansvarlig – 
Næringspolitikk

25 %

Om selskapet
Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig 
analyse selskap med hovedvekt på økonomisk 
forskning, utredning, evaluering og rådgiving. 
Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, 
uavhengighet og integritet. Våre sentrale tema
områder omfatter klima, miljø, energi, samferd
sel, næringsutvikling, byutvikling og velferd. 
Våre medarbeidere har meget høy akademisk 
kompetanse og bred erfaring innenfor konsu
lentvirksomhet. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
Vista Analyse har flere prosjekter knyttet til vur
deringer av endringer i klimautslipp og tiltak i 
fylker og kommuner. Ett eksempel er arbeidet vi 
gjør i forbindelse med regional plan for klima og 
energi i Akershus fylke. Her utarbeider vi kunn
skapsgrunnlag for å vurdere potensial og mulig
heter for å redusere sektorvise og totale klima
gassutslipp i fylket. Prosjektet skal gi grunnlag 
for å vurdere fylkets klimamål, strategier for å 
oppnå målene og prioritering av tiltak. Andre 
eksempler på prosjekter vi jobber med er utslipp 
fra veitrafikken i Akershus, miljøregnskap for 
Autoretur, beregninger av Difis klimafotavtrykk, 
klimasmart infrastruktur, samt internasjonale 
prosjekter som klimavennlige boliger i Vietnam.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Vista Analyse har ingen kvantitativt målbare 
klimamål. Et underliggende krav i intern virk
somhet og i vår rådgiving er at tiltakene skal 

være kostnadseffektive, slik at det oppnås størst 
mulig miljøeffekt per krone. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Internt arbeider vi aktivt for å redusere virksom
hetens påvirkning på ytre miljø, inkludert klima
gassutslippene som følger med virksomhetens 
aktiviteter gjennom vår miljøhandlingsplan. 
Eksternt vil utredning og rådgivning innenfor 
klima og miljøpolitikken fortsatt være ett av 
våre viktigste arbeidsområder. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Å implementere kostnadseffektive tiltak i 
bedriften og at kostnadseffektivitet legges til 
grunn i råd som gis kunder. Vista Analyse har 
spesielt hatt gode erfaringer med innkjøp av 
felles sykler, som i stor grad erstatter taxi og pri
vatbil i forbindelse med arbeidsreiser. Et annet 
eksempel er bruk av videomøter, som reduserer 
selskapets flyreiser.

Vista Analyse
Bransje: Konsulent
Ansatte globalt: 26
Ansatte i osloregionen: 26

Annegrete Bruvoll
Samfunnsviter

50 %

104 — Oslo kommune Næring for klima — 105



S T A T U S R A P P O R T  2 0 1 6 

Virksomheter

Om selskapet
WSP Norge AS er en av Norges ledende virk
somheter innen profesjonell prosjektledelse, og 
en del av WSPkonsernet som har over 36 000 
ansatte på verdensbasis. WSP globalt har en 
bærekraftstrategi, som er førende for våre egne 
mål på klima og miljø. Vi har ambisjoner om å 
levere prosjektledelse i verdensklasse, noe som 
innebærer at vi må kunne håndtere miljøutfor
dringene vi står ovenfor, små som store, i de 
prosjektene hvor vi er involvert. 

Utfordringer og ambisjoner
Vårt viktigste bidrag til reduserte klimagass
utslipp er god og effektiv implementering av 
miljøløsninger i de prosjekter hvor vi deltar, 
samt bidra med spesialkompetanse innen 
blant annet Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS og 
BREEAMNOR. En av utfordringene i vår bransje 
er å videreutvikle prosjektlederfaget, slik at 
miljøspørsmål og miljøambisjoner i bygg og 
infrastrukturprosjekter blir enda bedre ivaretatt 
i årene som kommer. Dette gir samtidig en stor 
mulighet til å redusere klimagassutslipp både i 
Osloregionen, så vel som i Norge og andre land.

Resultater og status: 
WSP Norge praktiserer grønn prosjektledelse. 
Det betyr at vi planlegger, leder og gjennomfører 
prosjekter med høyere miljøambisjoner enn krav 
i gjeldende lover og regler. Våre miljøambisjoner 
kjennetegnes av reduksjon av ressursbruk, 
materialvalg med minst mulig skadelige stoffer, 
og energieffektive løsninger. 

For oss er det viktig å bidra i planlegging og byg
ging av vårt fremtidige samfunn, og skape verdi 
for kundene våre. Dette gjør vi ved å se helheten 
og gi strategiske råd, både høyt i verdikjeden og 
i det enkelte prosjekt. 

WSP Norge har nå omkring 20 lisensierte 
BREEAMNOR AP'er med ulike roller i prosjekter. 
Dette gjør oss i stand til å imøtekomme et 
marked som i stadig større grad stiller krav til 
BREEAM i sine prosjekter. 

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Dersom en bedrift ønsker å redusere sin 
klimapåvirkning, vil det kreve ledelsens 
oppmerksomhet og fokus, hardt arbeid og 
ikke minst at resultater etterspørres. Gode 
miljø resultater bunner i helhetlig tanke gang. 
Det betyr at hensyn til ytre miljø må være en 
naturlig del av hele virksomheten, ikke kun 
enkelt tiltak eller løsrevne aktiviteter. Dette 
oppnår man ved å jobbe systematisk med 
å redusere miljø påvirkning i alle deler av 
bedriften, i prosjektet eller i produksjonen av 
et produkt. 

Vårt beste råd er: La hele bærekraftbegrepet 
gjenspeiles i klimaarbeidet. Sett målbare mål, 
kommuniser dem, og få bærekraft og miljø på 
agendaen i bedriften!

WSP Norge
Bransje: Prosjektledelse
Ansatte globalt: 36 000
Ansatte i osloregionen: 120

Per Christian Randgaard
Regiondirektør Øst,  
WSP Norge AS

25 %

Om selskapet
Øyafestivalen er en musikkfestival som arrang
eres i Tøyenparken i august hvert år, og varer 
i fire dager. Festivalen har årlig rundt 72 000 
besøkende og arrangerer rundt 80 konserter. 
Øyafestivalen har blitt arrangert siden 1999, 
og har siden 2002 jobbet med å bli en så 
miljøvennlig festival som mulig. Dette innebærer 
blant annet bærekraftige valg av energi, 
avfalls løsninger, matservering, transport – og 
formidling av miljøvennlige valg til publikum, 
festivalbransje og offentligheten forøvrig. 

Klima- og  miljøprosjekt vi jobber med
I 2009 kuttet vi ut alle dieselaggregater ved 
å bygge ut strømnettet i parken festivalen 
arrangeres i. Aggregater er svært ineffektive 
og benytter fossil energi hvor elektrisitet er 
både mer effektivt, rimeligere og (i Norge) helt 
fornybart. Da vi gikk over til strøm i 2009, kuttet 
vi energiforbruket vårt med 80 %, og fram til i 
dag har vi spart rundt 150 000 liter diesel – som 
tilsvarer 400 tonn CO2. Vi ønsker å jobbe mer for 
å sikre at flere av Oslos arrangementer kutter ut 
aggregatene til fordel for faststrøm.

Hva er selskapets største utfordring for å nå 
klimamålene?
Å få ut god informasjon om viktige klimatiltak 
til andre arrangører og til vårt publikum. De 
fleste av våre klimatiltak kan lett kopieres til de 
fleste andre kultur og idrettsarrangementer, og 
mange av tiltakene kan også tas med hjem og 
gjøres til gode vaner; så vår største utfordring 

er å fange folks oppmerksomhet lenge nok til å 
fortelle dem om de tiltakene vi gjør og hvorfor de 
er viktige. 

Hvilke satsningsområder har dere for 2017?
Vi håper å få flere utendørsarrangører til å gå 
over til å bruke strøm som energikilde, og jobber 
med å elektrifisere bil og anleggsmaskinparken 
vår.

Hva er ditt beste klimaråd til andre bedrifter?
Vi ønsker at arrangementet skal ha så lite kli
maavtrykk som mulig  men det er klart at med 
så mange mennesker samlet på ett sted, håper vi 
også at vi kan innprente noen gode miljøvaner 
hos publikummet vårt. Mange av de løsningene 
vi tar i bruk i småskala, kan tross alt brukes på 
byen og landet som helhet: Utfasing av fossile 
energikilder, mer miljøvennlig transport, bedre 
kildesortering og mer gjenbruk, mindre kjøtt 
på tallerkenen. Jo oftere man blir eksponert for 
løsningene, jo lettere er det å ta dem i bruk i 
hverdagen. 

For å vise andre at det virker og at man mener 
alvor, trenger man også et godt tallgrunnlag. Mål 
alle klimatiltakene deres  og vis dem stolt fram! 

Øyafestivalen
Bransje: Kulturliv 
Ansatte globalt: 10,2 helårsansatte, ca. 200 deltidsansatte, 2500 frivillige
Ansatte i osloregionen: 10,2 helårsansatte, ca. 200 deltidsansatte, 2500 frivillige

Ingrid Kleiva Møller 
Miljøsjef 

25 %
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