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1 Oppsummering 
Klimaregnskapet for 2020 gjelder de direkte utslippene for fylkeskommunens egen virksomhet, og er 

basert på innrapporterte tall fra avdelingene og virksomhetene. I de direkte utslippene inngår 

kategoriene transport (kjøretøy og maskiner), tjenestereiser (flyreiser, togreiser og reiser med 

privatbil), kollektivtransport (båt- og busstransport) og stasjonær forbrenning. Samlet utslipp for 

fylkeskommunens egen virksomhet for 2020 var om lag 22 000 tonn CO2ekv. Dette er en nedgang 

sammenlignet med 2019, hvor utslippene utgjorde om lag 35 000 tonn CO2ekv. Nedgangen skyldes i 

hovedsak reduserte utslipp fra kollektivtransporten. Ruter reduserte sine utslipp fra 29 000 tonn 

CO2ekv. til om lag 11 500 tonn CO2ekv. i 2020, mens Brakar økte sine utslipp fra om lag 1 000 tonn 

CO2ekv. i 2019 til om lag 7 300 tonn CO2ekv. i 2020, noe som skyldes åpning av nytt fergesamband og 

at selskapet gikk tilbake til å bruke B7-diesel etter innføring av veibruksavgiften for biodiesel i 2020. 

Østfold kollektivtrafikk reduserte sine utslipp fra om lag 3 500 tonn CO2ekv. i 2019 til om lag 2 100 

tonn CO2ekv. i 2020.  

Pandemien gjorde at reisevirksomheten i Viken fylkeskommune ble vesentlig redusert i 2020 

sammenlignet med 2019. Hvor stor endringen er for tjenestereiser sammenlignet med et normalår er 

ikke mulig å si på grunn av regionreformen. Etter at oljefyrforbudet trådte i kraft, er utslippene knyttet 

til oppvarming av fylkeskommunale bygg minimale, og disse stammer hovedsakelig fra fjernvarme og 

bio-olje. Bruk av fylkeskommunens eide og leide kjøretøypark utgjorde samlet om lag 1030 tonn 

CO2ekv. i 2020. Statistikken har blitt vesentlig forbedret fra 2019, tallene er derfor ikke 

sammenlignbare med tallene for 2019.  

2 Innledning 
Viken fylkeskommune har innført miljøstyring med Miljøfyrtårn-sertifisering og klimabudsjett for egen 

virksomhet for å sikre at Viken viser vei og oppnår miljø- og klimamål i egen virksomhet. Det skal også 

utvikles klimabudsjett for vikensamfunnet for å oppnå klimamål vedtatt i regional planstrategi. Høsten 

2020 startet arbeidet med innføring av Miljøfyrtårns hovedkontormodell for Viken fylkeskommune. I 

denne rapporten fremlegges klimaregnskapet 2020 for Viken fylkeskommune og status for arbeidet 

med klimabudsjett for 2021 -2024, samt en oppsummering av miljørapporten 2020 for arbeidet med 

Miljøfyrtårn. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over klimagassutslipp og miljøfyrtårnarbeidet, 

samt å gi grunnlag for prioritering av klimatiltak i klimabudsjettet.  Klimaregnskapet gir status for 

utslipp av klimagasser samlet for Viken fylkeskommune. Arbeidet med rapportering til Miljøfyrtårn 

og klimaregnskap er samordnet for å effektivisere arbeidet og minimere ressursbruken. Det er de 

samme dataene som innhentes til Miljøfyrtårn og klimaregnskap, men der tallene som rapporteres til 

klimaregnskap aggregeres opp til å gjelde for hele Viken fylkeskommune vil dataene til Miljøfyrtårn 

rapporteres for den enkelte virksomhet. 
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3 Klimaregnskap 2020  

3.1 Formålet med et klimaregnskap  
Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan en virksomhet eller et geografisk avgrenset område 
påvirker klimaet, dvs. virksomhetens eller områdets klimafotavtrykk. Ved å lage et klimaregnskap får 
virksomheten eller det geografiske området dokumentasjon som kan brukes til å   

• Identifisere dagens og historisk klimafotavtrykk  
• Identifisere reduksjonspotensiale  
• Forbedre klimafotavtrykket  
• Redusere kostnader  

  
Åretes klimaregnskapet er produsert etter de samme prinsippene som Miljødirektoratet og SSB bruker 

i sine rapporteringer. Klimagassutslipp er i hovedsak beregning av utslipp fra aktivitetsdata per sektor. 

Beregningene gjøres ved å multiplisere aktivitetsdata med standard utslippsfaktorer (utslipp per enhet 

aktivitet):   

Utslipp = Σ Aktivitetsdata x Utslippsfaktor 

Klimaregnskapet for 2020 omfatter de direkte klimagassutslippene og er i år basert på innrapporterte 

data fra avdelinger og fylkeskommunenes regnskapssystem. Aktivitetsdata som er brukt er samlet inn 

fra forskjellige avdelinger i Viken fylkeskommune, videregående skoler og virksomheter, og 

sammenstilt manuelt. I tabellen nedenfor foreligger klimaregnskapet til virksomheten for de direkte 

utslippene for 2020.  I de direkte utslippene inngår kategoriene transport (kjøretøy og maskiner), 

tjenestereiser (flyreiser og km-godtgjørelse for reiser med privatbil), kollektivtransport (båt- og 

busstransport) og stasjonær forbrenning. Viken fylkeskommune ble etablert 1.1.2020 og det legges 

her fram den nye fylkeskommunen sitt første klimaregnskap. Det er tidligere foretatt beregninger for 

utslipp samlet for Viken fylkeskommune basert på sammenstilte data fra de tre tidligere 

fylkeskommunene 2019.  

 

Avgrensing  
Vikens klimaregnskap skal på sikt gjøre rede for utslipp av klimagasser fra Viken fylkeskommune som 
virksomhet og for Viken som geografisk område. Regnskapet skal presentere den samlede 
påvirkningen i form av CO2-ekvivalenter. Et klimaregnskap kan inkludere både indirekte og direkte 
klimagassutslipp. Figuren under viser avgrensningene mellom direkte og indirekte utslipp, samt 
avgrensningene for omfanget, illustrert ved egen virksomhet og vikensamfunnet i figuren nedenfor.  
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Figur 1: Avgrensning for utarbeidelse av klimaregnskap 

3.1.1 Status for arbeidet med klimaregnskap i 2020  
Klimaregnskapet skal vise om en klarer å følge opp tiltak og klimagassreduksjoner som er beskrevet i 

klimabudsjettet. Det ble ikke utviklet et klimabudsjett med konkrete klimaeffekter for 2020, og det var 

heller ikke vedtatt konkrete klimamål for hverken virksomheten eller vikensamfunnet. For å få oversikt 

over de tiltak som ville bli gjeldende for den nye fylkeskommunen, besto det forenklede 

klimabudsjettet for 2020 først og fremst av en sammenstilling og kategorisering av vedtatte tiltak som 

det var ønskelig å videreføre fra de gamle fylkeskommunene sine planer og styringsdokumenter, og 

som ville ha innvirkning på de direkte klimagassutslippene. For 2020 er det derfor kun utarbeidet et 

klimaregnskap som gjelder de direkte utslippene for fylkeskommunens egen virksomhet. Dette følger 

samme kategorisering av utslipp som ligger til grunn i klimabudsjettet for 2021. For vikensamfunnet 

presenteres likevel en oversikt over direkte klimagassutslipp fra Miljødirektoratets klimagasstatistikk 

for kommuner og fylker.  

3.2 Direkte utslipp i egen virksomhet 
Klimaregnskapet for 2020 er basert på innrapporterte tall fra avdelingene og virksom-

hetene. I de direkte utslippene inngår kategoriene kjøretøy og maskiner, tjenestereiser (flyreiser, 

togreiser og reiser med privatbil), kollektivtransport (båt- og busstransport) og stasjonær forbrenning. 

I klimaregnskap for 2020 presenteres utslipp for hver kategori. I 2020 har det vært arbeidet med å få 
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på plass rutiner for datainnsamlingen. Det er også utviklet en beregningsmodell for direkte utslipp. 

Arbeidet med å fange opp alle fylkeskommunens direkte utslipp pågår fortsatt. Direkte utslipp for 

fylkeskommunens drift og vedlikehold av fylkesveier omfattes for eksempel ikke i beregningene for 

2020. Utslipp for kategoriene tjenestereise og kjøretøy og maskiner er heller ikke basert på 

fullskalatelling.  

 

Figur: Direkte klimagassutslipp, Viken fylkeskommune for 2020 tonn CO2ekv.)  

   

Sektor  Utslipp (tonn CO2 ekv.) 

Stasjonær forbrenning i 
fylkeskommunale bygg  12 

Kjøretøy og maskiner  1 030 

Kollektiv transport  20 994 

Tjenestereiser  608 

Total   22 644 

 

Tabellen ovenfor gir en oversikt over fylkeskommunens beregnede direkte utslipp for 2020. Dette 

utgjorde om lag 22 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Til sammenligning utgjør samlede direkte utslipp 

for vikensamfunnet om lag 40 millioner CO2-ekvivalenter i 2019. Se kapittelet om klimagassutslipp på 

samfunnsnivå.  

Etter at oljefyrforbudet trådte i kraft er utslippene knyttet til oppvarming av fylkeskommunale bygg 

minimale, og stammer hovedsakelig fra fjernvarme og bio-olje.  

Kollektivtransporten står for de største klimagassutslippene i fylkeskommunens virksomhet, og utgjør 

om lag 90% av de direkte klimagassutslippene som er beregnet for fylkeskommunen. Økt 

kollektivandel er et selvstendig mål for klimaarbeidet, og bedre kollektivtilbud er viktig for at flere skal 

velge å reise kollektivt. Det er imidlertid viktig at fossile drivstoff fases ut så raskt som mulig. Viken 

fylkeskommune har redusert sine utslipp ytterligere i løpet av 2020, med innfasing av mer biogass og 

elektrisitet. Hvor store utslippskutt biobaserte drivstoff som biogass og biodiesel bidrar til er 

omdiskutert: fordi biogassen som produseres i Norden bidrar til å redusere utslippene av metan fra 

avfall og gjødsel, finnes det beregninger som tilsier at den kan ha en klimanytte på opp mot 170 % 

(dvs. gi mer enn 100 prosent utslippskutt). Dette varierer imidlertid fra sted til sted. På den andre 

siden kan enkelte typer biodiesel føre til så store miljøødeleggelser at den totalt sett fører til større 

klimagassutslipp enn fossil diesel. Samtidig er eventuelle klimagassutslipp fra elektriske og 

hydrogendrevne busser ikke medregnet her. Rapportering for kollektivselskapene er hentet fra 

selskapenes miljørapporter, se øvrig omtale senere i rapporten. 

Energiforbruk  

Tabellen under viser at det totale stasjonære energiforbruket til Viken fylkeskommune på var på 168 

GWh. Skolebyggene står for størsteparten av energiforbruket, men gatelys og veianlegg har også et 

betydelig forbruk. På begge disse områdene er det stort potensiale for energieffektivisering og mye 

kan oppnås om vedlikeholdsetterslepet tas igjen. Elektrisitet er den mest brukte energibæreren. 

Framover vil det være viktig å utnytte potensialet for økt bruk av fjernvarme og bioenergi.  

Tabell Stasjonært energibruk  
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Tabell Stasjonært energibruk  

 

Eide lokaler             

Kategori Areal [Eid] 
Bioenergi 
[kWh] 

Elektrisitet 
[kWh] 

Fjernvarme 
[kWh] 

Olje [kWh] SUM [kWh] 

Administrasjon  10 515*  -     1 126 990*  440 794  -    1 578 299 

Videregående 878 023 3 152 498 64 448 798 22 221 485  -    90 700 804 

Andre skoler 35 090 534 728 3 303 471 482 685  -    4 355 974 

Gatelys og 
veianlegg         

  
62 726 025 

Totalt eide 
lokaler 

923 628 3 687 226 68 879 259 23 144 964  -    159 361 102 

Leide lokaler 
med reg. 
energibruk 

           89 603            83 926         8 059 946         650 000  -           8 883 475 

Total eide og 
leide 

1 013 231 3 771 152 76 939 205 23 794 964  -    168 244 577 

 

*I tallene inngår energiforbruk for alle bygg (kulturbygg og eiendomsbygg) som fylkeskommunen 

eier.  

 

VFK utslipp stasjonær energibruk (tonn 
CO2ekv.)      11,7 

 

 

Energiforbruk og utslipp i kollektivtrafikken 

Den årlige miljørapporteringen fra Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk viser at drivstofforbruket i 

kollektivtransporten i Viken tilsvarte 554 GWh totalt, der rundt 1/4 av dette er fossilt og 1/3 er bruk av 

elektrisitet. Se tabell nedenfor.  

  

Tabell Mobilt energibruk omregnet til kWh  

Kategori  Fossilt drivstoff 

(kWh)  

Biodiesel   

(kWh)  

Biogass  

(kWh)  

Elektrisitet  

(kWh)  

Totalt  

(kWh)  

Ruter  94 248 000  181 315 000  18 500 000  186 514 000  480 577 000  

Brakar  25 200 000  24 235 000  -  788 000  50 223 000  

ØKT  8 064 000  4 488 000  11 100 000  -  23 652 000  

Totalt  127 512 000  210 038 000  29 600 000  187 302 000  554 452 000  

 

Fossilt drivstoff i Ruters busstransport i Viken utgjorde ca. 2 700 000 liter i 2020, mens forbruket av 

biodiesel (FAME/RME og HVO) utgjorde samlet om lag 15 000 000 liter. Forbruk av biogass utgjorde 

om lag 1 600 000 kg i 2020. Klimagassutslippet for forbruk av fossilt drivstoff i Ruters kollektivtransport 

i Viken (buss- og båttransport) utgjorde i 2020 samlet om lag 11 500 tonn CO2ekv., hvorav ca. 4 300 

tonn CO2ekv. gjaldt utslipp ved drift av Ruters båtruter i Viken, og de resterende 7 200 CO2ekv. var 

utslipp ved drift av Ruters busstransport.  
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For Brakar var forbruk med fossilt drivstoff for busstrafikken i 2020 i underkant av 50 prosent og 

utgjorde 2 500 000 liter. Dette ga et klimagassutslipp på ca. 6 700 tonn CO2ekv. Forbruk av biodiesel 

utgjorde 2 700 000 liter (HVO og biodiesel B100) og i overkant av 50 prosent av det totale 

drivstofforbruket, mens det ikke var rapportert på bruk av biogass i Brakar sine busser i 2020. Utslipp 

ved bruk av diesel i Brakars nystartede båtrute utgjorde i overkant av 600 tonn CO2ekv. Samlet ga det 

et utslipp ved bruk av fossilt drivstoff i Brakars kollektivtrafikk på om lag 7 300 tonn CO2ekv.   

  

For Østfold kollektivtrafikk utgjorde forbruk av fossilt drivstoff omtrent 800 000 liter i 2020, noe som 

ga et klimagassutslipp på om lag 2 100 tonn CO2ekv. Forbruk av fornybar biodiesel var på ca. 500 000 

liter, mens forbruk av biogass utgjorde 3 000 000 kg i 2020, noe som tilsvarte en andel på ca. 65% 

av ØKTs totale drivstofforbruk.  

 

Figuren nedenfor viser samlet utslipp fra kollektivtransporten i 2020 og andelen utslipp fra de tre 

kollektivselskapene. Samlet utslipp for kollektivtransporten utgjorde om lag 21 000 tonn CO2ekv. i 

2020. 
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Figur: CO2-utslipp fra kollektivtransporten for 2020 ( Grafikk: Viken fylkeskommune) 
 

 
 

Bruk av fylkeskommunens eide og leide kjøretøy 

Bruk av fylkeskommunens eide og leide kjøretøypark er beregnet til om lag 1030 tonn CO2ekv. i 2020. 

Forbruket var knyttet til bruk av varebiler, busser, minibusser, lastebiler, traktorer og personbiler. Bruk 

av fylkeskommunens eide og leide maskinpark er knyttet til bruk av store og små maskiner og 

redskaper. Selv om statistikken har blitt bedre mangler det fremdeles data for flere av kjøretøy og 

maskinkategoriene. Se figur nedenfor.  

 Figur: Viken kjøretøy og maskiner klimagassutslipp 2020 (tonn CO2ekv.) 
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Kjøretøy Drivstoff Enhet Mengde 
CO2 Faktor 
(kg/kg) 

CO2 utslipp 
(tonn) 

Båt Bensin     

Båt Biogass     

Båt Diesel     

Gressklipper Bensin     

Gressklipper Diesel     

Lastebil Biogass     

Lastebil Diesel  35 202  95 

Minibuss Biogass     

Minibuss Diesel Liter  61 843  3,17  167 

Maskiner Bensin     

Maskiner Alkylatbensin Liter    11 183 3,13 30 

Maskiner Diesel Liter 
  
130 646  3,17 352  

Maskiner Elektrisitet     

Personbil Bensin Liter  23 856 3,13  64  

Personbil Bensin     

Personbil Bensin     

Personbil Diesel Liter   10 989   3,17  30 

Personbil Elektrisitet     

Personbil Hydrogen     

Snøscooter Bensin     

Traktor Bensin     

Traktor Diesel     

Traktor Elektrisitet     

Truck Diesel     

Truck Elektrisitet     

Varebil Bensin Liter  8 407  3,13  22  

Varebil Biogass     

Varebil Diesel Liter   100 586  3,17  271   

Varebil Elektrisitet     

Totalt VFK     1030  
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For kategorien kjøretøy og maskiner er det igangsatt en omfattende innsamlingsjobb for å få oversikt 

over maskin- og kjøretøyflåten til Viken fylkeskommune. Det er også gjort forbedringer i statistikk ved 

å hente inn en større andel forbruksdata for drivstoff for alle kjøretøy og maskiner. For noen av 

arbeidsmaskinene og kjøretøyskategoriene har det ikke vært mulig å innhente separate forbruksdata 

og vi har heller ikke klart å estimere verdiene fordi det ikke finnes nasjonale utslippsfaktorer eller 

nasjonale gjennomsnittsverdier. Regnskapet er derfor mangelfullt. Det vil arbeides med å få på plass 

rapporteringsrutinene for alle områder, og gjennomgå innkjøpsavtaler og forvaltning av disse for å få 

en fullstendig forbruksstatistikk fra 2021.  Det vil også bli tatt i bruk elektroniske kjørebøker for alle 

tjenesteformål slik at forbruksstatistikk kan innhentes. Det finnes et stort utvalg av kjøretøy og 

maskiner i fylkeskommunens ulike virksomheter. Blant annet har mange av skolene egne minibusser, 

og det er mange tjenestekjøretøy i eiendomsdrift, skoledrift og driftsavdeling for samferdsel. Om lag 9 

av 10 kjøretøy bruker fossile drivstoff, og mange har hatt såpass lang brukstid at de kan være klare for 

utskiftning. I 2020 har det blitt jobbet med en kartlegging av fylkeskommunens kjøretøy- og 

maskinpark og data om drivstofforbruk og kjørelengder. I forlengelsen av dette arbeidet har det blitt 

utredet prinsipper og tiltak for å skifte ut til fossilfritt, øke testing av fossilfrie maskiner og bidra til 

bedre utnyttelse av kjøretøy og maskiner på tvers av virksomheter. Det er gjort vedtak om stopp i kjøp 

og leasing av biler på fossilt drivstoff, og vedtak om at biler som går på fossilfritt drivstoff, fortrinnsvis 

skal benytte elektrisitet, hydrogen og biogass. Som del av plan for fossilfri drift i fylkeskommunens 

egen virksomhet i 2028 har det blitt jobbet med en 2-årig plan for utskifting til fossilfrie 

tjenestekjøretøy og arbeidsmaskiner for 2021 og 2022.  

Tjenestereiser 

I rapportering for tjenestereiser inngår flyreiser og kilometergodtgjørelse for reiser med privatbil utført 

i 2020. Arbeidsreiser (til og fra jobb) inngår som del av de indirekte utslippene og er dermed ikke 

regnet med. Tjenestereiser utgjorde 608 tonn CO2ekv i 2020. Av dette var samlet utslipp for flyreiser 

140 tonn CO2ekv. De resterende utslipp utgjorde privatbilreiser. Antall togreiser rapporteres ikke for 

2020 da det er bare rapportert inn fra ett av de to reisebyråene som fylkeskommunen har avtale med 

for 2020. Pandemien gjorde at reisevirksomheten i Viken fylkeskommune ble vesentlig redusert i 2020 

sammenlignet med 2019. Hvor stor endringen er sammenlignet med et normalår er ikke mulig å si på 

grunn av regionreformen. Totalt ble det beregnet nærmere 3,5 millioner kilometer med bil på 

tjenestereiser med kjøregodtgjørelse i 2020. Antall kjørte kilometer fordelt på ulike typer drivstoff 

framgår av tabellen under, hvor el-kjøretøy utgjør 8,7 prosent av det samlede antall kilometer det er 

utbetalt kjøregodtgjørelse for. For egne og leide biler er det estimert en samlet kjørelengde på drøyt 3 

millioner kilometer for 2020, hvorav ca. 11 prosent var med fossilfritt drivstoff (el og biogass). Disse 

tallene er ufullstendig rapportert for virksomhetene for 2020, slik at det faktiske tallet kan antas å ligge 

noe høyere.   
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Tabell Antall kjørte km fordelt på ulike typer drivstoff 

Drivstoff 

Sum kjørte km 2020  

fylkeskommunes 

egne/leide biler  

Sum kjørte km 2020 Kjøregodtgjørelse 

(privatbiler/ansattes egne biler) 

Diesel/bensin 2 935 901 
3 194 107 

El 315 564 
305 227 

Biogass 47 833 
0 

 

Antall flyreiser (fordelt på Norden, Europa, og resten av verden) inkl. CO2 utslipp 

For fylkeskommunens interne virksomhet, utgjør tjenestereiser en betydelig andel av 

klimagassutslippene. Tabellen under gir en oversikt over antall kilometer og antall kg CO2-utslipp for 

2020. Det totale CO2-utslippet for disse flyreisene er på 139,43 tonn. Viken fylkeskommune har ikke 

hatt rammeavtale med reisebyrå i 2020 så reiser er bestilt fra flere ulike operatører og det bestilles 

fortsatt en stor andel av reisene direkte fra flyselskapene. Det er ikke en egen art for flyreiser i Vikens 

økonomisystem. Omfanget av hvor mange flyreiser som er bestilt utenom reisebyråtjenesten til 

fylkeskommunen er derfor ukjent. 

Tabell Oversikt over beregnede flyreiser bestilt gjennom to reisebyråer  

Område Sum kilometer Sum kg CO2 Sum strekninger 

Innland Norge 142 669 30 947 513 

Norden 70 158 11 641 190 

Europa 496 859 76 888 611 

Internasjonal 55 964 19 952 15 

Total 765 650 139 428 1 329 

3.2.1 Status på arbeidet med direkte utslipp og usikkerheter 
Tabellen nedenfor viser status for arbeidet med å få på plass regnskap for direkte utslipp i egen 
virksomhet i 2020. Tabellen viser også hvilke tiltak som ble vurdert at skal igangsettes for å forbedre 
datagrunnlaget og redusere usikkerhetene.  
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Tabell Direkte utslipp, status for Viken fylkeskommune og usikkerheter i datagrunnlaget 

Direkte utslipp Status for Viken 
fylkeskommune 

Mangler og 
usikkerheter i 
datagrunnlaget  

Tiltak for å forbedre 
metode- og 
datagrunnlaget  

Drivstoff i 
kollektivtransporten 

Ulike rutiner for 
innsamling av data og 
ulike utslippsfaktorer. En 
beregningsmodell er 
under utvikling, inkludert 
metodenotat om 
oppbygging og om kilder 
for datagrunnlaget.  

Bruk av ulike 
utslippsfaktorer gir 
usikkerheter i 
utslippsnivåer. 

Fastsette et felles sett 
av utslippsfaktorer.  
Videreutvikle 
beregningsmodeller for 
direkte utslipp og 
oppdatere 
metodenotat. 
Effektberegne tiltak og 
ta 
klimabudsjettveilederen 
i bruk. 

Drivstoff til egne 
kjøretøy og maskiner 

Mangelfulle data og 
manglende 
rapporteringsrutiner. 
Mangler nasjonale 
utslippsfaktorer for flere 
av kjøretøy- og 
maskinkategoriene. Det 
foreligger ikke data for 
drift og vedlikehold av 
fylkesveinettet 

Usikkerheter ved de 
estimerte verdiene. 
Mangler forbruksdata for 
kjøretøy, maskiner og 
redskaper. Usikkerheter i 
estimeringsgrunnlaget.    

Innhente data og 
utvikle felles 
rapporteringsrutiner og 
elektroniske 
kjørebøker. 
Rammeavtaler må 
følges opp. Nasjonale 
utslippsfaktorer 
mangler og utslipp må 
beregnes på bakgrunn 
av andre faktorer 

Tjenestereiser Mangelfulle data og 
rapportereringsrutiner 

I år mangler data for 
flyreiser fra en eller flere 
av de tidligere 
fylkeskommunene. 
Mangler også 
rapporteringsrutiner for 
flyreiser. 

Felles 
rapporteringsrutiner må 
utvikles. Rammeavtaler 
må følges opp. 

Oppvarming og kjøling 
av egne bygg 

Finnes sammenlignbare 
tall for bioenergi og fossil 
olje  

Mangler data for 
energibruk for leide bygg. 

Kan være behov for 
lokale målere for å få 
oversikt over lokal bruk 
av bioenergi (bioolje og 
pellets). Bruk av fossil 
olje ble forbudt fra 
1.1.2020.  

Drift og vedlikehold av 
fylkesveinettet  

Utslippsdata inngår ikke i 
klimaregnskapet 

Mangler systemer og 
avklaringer på 
datamottak. Ikke utviklet 
metode for beregning av 
utslipp. 

Tverrfaglig arbeid for 
datamottak må starte 
opp. 
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Usikkerheter og mangler i datagrunnlaget 

Feilkilder og mangler i datagrunnlaget medfører usikkerheter i beregningene.  Ulik innrapportering av 

forbruksdata, f.eks. bruk av liter eller kjøretøykilometer. som måleenhet, medfører usikkerheter i 

utslippsnivåene som er beregnet. Det er utarbeidet mal for innrapporteringen for å få data 

sammenstilt til samme målenhet i framtiden. Manglende data for antall kilometer som er kjørt med 

egne tjenestekjøretøy har medført at det foreligger estimerte data for dette området. En estimering 

basert på nasjonale gjennomsnittverdier for kjøretøykilometer pr vare- og personbil vil angi et for høyt 

utslippsnivå, fordi fylkeskommunens kjøretøy og maskiner mer sannsynlig er mindre i bruk. For noen 

av kategoriene under maskinparken foreligger det ikke forbruksdata eller nasjonale verdier som 

utgangspunkt i for å estimere verdiene.  Det er derfor en underrapportering i regnskapet. Det er også 

usikkerheter i data for tjenestereiser spesielt i passasjertransport for kategoriene taxi, tog, og andre 

kollektivreiser, da det har vært utfordrende å trekke ut disse kategoriene fra regnskapssystemet. 

3.3 Indirekte utslipp i egen virksomhet 
De indirekte utslippene som aktivitet og forbruk i Viken fylkeskommune forårsaker, men som kommer 
fra produksjon og transport av varer utenfor Viken, er ikke inkludert i regnskapet for 2020. Viken 
fylkeskommune er i gang med metodeutviklings for beregninger av indirekte klimagassutslipp, samt å 
etablere de nødvendige rapporteringsrutiner for datainnsamling.  

Miljøfyrtårnsertifisering og arbeid med å stille miljø- og rapporteringskrav i anbud vil bidra til å gjøre 
datagrunnlaget bedre. Viken fylkeskommune arbeider for å miljøsertifisere hele virksomheten. Dette 
er tilretteleggende tiltak og vil bidra til å redusere virksomhetens indirekte klimagassutslipp samtidig 
som det vil gi bedre datagrunnlag fordi hver virksomhet vil innrapportere data over avfallsmengder, 
kildesortering, matsvinn, vannforbruk, strømforbruk forbruk av papir etc.  Som del av 
miljøfyrtårnarbeidet er det igangsatt et prosjekt om matsvinn og bærekraftige kantiner og et 
forprosjekt om sirkulære møbelanskaffelser. Dette er tiltak som bidrar til å redusere virksomhetens 
klimagassutslipp.  

Andre tiltak som er rettet mot å redusere indirekte utslipp er klimasmart innkjøp og 
energieffektivisering av bygg. Indirekte klimagassutslipp er utviklingsarbeid som det vil arbeides videre 
med i 2021. 

3.3.1 Status for arbeidet med indirekte utslipp  

I tabellen nedenfor viser status for arbeidet med å få på plass et regnskap for indirekte utslipp i egen 

virksomhet pr 2020, samt hvilke tiltak som ble vurdert at skal igangsettes for å forbedre 

datagrunnlaget og redusere usikkerhetene.  
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Tabell Indirekte utslipp, status for Viken og usikkerheter i datagrunnlaget 

Indirekte utslipp Status for Viken 
fylkeskommune 

Mangler og 
usikkerheter i 
datagrunnlaget  

Tiltak for å forbedre 
datagrunnlaget  

Anskaffelse av 
varer og tjenester 

Arbeides med å utvikle digitale 
løsninger for datahåndtering. En 
trenger nye digitale løsninger for 
innrapportering av tall og 
bearbeiding av data til 
klimaregnskap. Dette vil sees i 
sammenheng med andre digitale 
løsninger som vil utvikles for 
håndtering av store datamengder 
og for å aggregere opp data til 
analyseformål. 

Det mangler data for flere 
av innkjøpskategoriene.  

Utarbeide 
beregningseksempler for 
de enkleste 
utslippskategoriene.   

Vurdere 
beregningsmetoder for 
indirekte utslipp. 

Utvikle et felles sett av 
utslippsfaktorer.  
 

Fastsette miljøkrav og 
rapporteringskrav i 
anbud. 

Matsvinn        
papirforbruk 
forbruksmateriell 
vannforbruk 
avfallssortering                     

Arbeides med å utvikle en 
metode for beregning av 
indirekte utslipp knyttet til 
innkjøpskategoriene 
kontorrekvisita, møbler, 
papirforbruk 

Mangler forbruksdata og 
beregningsmetode 

Miljøsertifisering av 
virksomheten vil gi bedre 
datagrunnlag.  

Arbeidsreiser Vil samle inn statistikk      

  

Utfordringer med å utvikle beregningsmetoder for indirekte utslipp 

Arbeidet med å utvikle klimabudsjett og -regnskap for indirekte utslipp er omfattende og krevende, og 

det stor utsikkerhet knyttet til beregningene og mangler i datagrunnlaget. Det er også utfordrende å få 

på plass et felles sett av utslippsfaktorer og en beregningsmetode for de ulike anskaffelseskategoriene 

(møbler, investeringer, It-utstyr, kjøretøy og maskiner, forbruksmateriell etc.  og forbrukskategoriene 

(vannforbruk, papirforbruk, matsvinn og avfall).  Fylkeskommunen må også utvikle digitale løsninger 

som kan bearbeide og håndtere store datamengder, og sammenstille dataene som innrapporteres. 

Dette må sees i sammenheng med digitaliseringsstrategien og behovet for et felles datavarehus som 

verktøy. Arbeidet med å utvikle metoder for indirekte utslipp må sees på som et langsiktig 

utviklingsarbeid, og utviklingsarbeidet vil skje i samarbeid med Oslo kommune, kommunene i Viken og 

andre fylkeskommuner.  
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4 Samfunnsregnskapet  

 

Klimaregnskapet på samfunnsnivå er basert på Viken fylke som geografisk enhet og gir en oversikt over 

klimagassutslippene i fylket for en bestemt tidsperiode.  

Samfunnsregnskapet er basert på det nasjonale klimaregnskapet og den årlige klimastatistikken til SSB 

og Miljødirektoratet for kommuner og fylkeskommuner. Dette utslippsregnskapet omfatter de direkte, 

fysiske utslippene som skjer innenfor kommunenes og fylkenes geografiske grenser. 

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og lystgass 

(N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. De ni sektorene er: 

• Industri, olje og gass 
• Energiforsyning 
• Oppvarming  
• Veitrafikk  
• Sjøfart 
• Luftfart 
• Annen mobil forbrenning 
• Jordbruk 
• Avløp og avfall  

Det ble utarbeidet et klimaregnskap for Viken fylke som geografisk enhet for 2019, som ble publisert i 

mars 2021. Dette samfunnsregnskapet gir oversikt over direkte klimagassutslipp fra vikensamfunnet. 

Regnskapet viser at over halvparten av direkte utslipp i Vikensamfunnet er tilknyttet 

Industri 

Oppvarming 

Luftfart 

  

Sjøfart 

Tungtransport 

Landbruk 

Avløp og avfall 

Lette kjøretøy 

Energiforsyning 

Landbruks- og anleggsmaskiner 
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transportsektoren, hvorav veitrafikk står for størsteparten av disse utslippene, men også industri og 

landbruk er sektorer med høye utslipp. Se sektordiagrammet nedenfor. 

Utslippsregnskapet på samfunnsnivå danner utgangspunktet for å utarbeide et klimabudsjett for 

vikensamfunnet, hvor basisåret er utgangspunktet for en referansebane. En referansebane er en 

framskrivning av hvordan utslippene vil bli uten klimatiltak, og er en målereferanse for hvilke årlige 

effekter tiltakene som inngår i framtidige planer vil ha. 

 

Figur: Direkte utslipp fra Vikensamfunnet i 2019 fordelt på sektor 

 

 

Den historiske utviklingen av utslipp fra 2009 til 2019 er vist i søylediagrammet nedenfor*. Direkte 

utslipp for vikensamfunnet i 2018 var totalt 4 277 016 tonn CO₂-ekvivalenter, mens det fra 2018 til 

2019 var en nedgang på ca. 170 850 tonn CO₂-ekvivalenter til totalt 4 106 170 tonn CO₂-ekvivalenter. 

Nedgangen fra 2018 til 2019 utgjorde samlet 4 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte 

utslipp fra veitrafikk med ca. 100 000 tonn CO2ekv. og reduserte utslipp fra oppvarming med ca. 

70 000 tonn CO₂-ekvivalenter. I dag finnes det ingen offentlig klimastatistikk for indirekte 

klimagassutslipp for vikensamfunnet. Her er det muligheter for å utvikle (eller kjøpe) et verktøy for å 

estimere klimafotavtrykk til en typisk innbygger og bruke dette i analysearbeidet.  

Direkte utslipp for vikensamfunnet i 2018 
(totalt 4 094 342 tonn CO₂-ekvivalenter)

Annen mobil forbrenning

Avfall og avløp
Energiforsyning
Industri, olje og gass
Jordbruk

Luftfart
Oppvarming
Sjøfart
Veitrafikk
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*Rapporteringen av utslippsnivået for 2018 er marginalt større enn utslippsnivået i sektordiagrammet som var 

presentert i økonomiplanen for 2021-2024. Dette skyldes endringer Miljødirektoratets beregningsmodell som også er 

gjort for årene bakover. 

5 Rapportering på klimabudsjett 2020 

5.1 Formålet med et klimabudsjett 
Et klimabudsjett skal vise nødvendige utslippsreduksjoner og tiltak for å nå et bestemt klimamål. Et 

klimabudsjett er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens helhetlige styring. 

Klimabudsjett kan benyttes både på samfunnsnivå og på virksomhetsnivå. Formålet med 

klimabudsjettet på virksomhetsnivå vil være å identifisere og prioritere klimagassreduserende tiltak i 

egen virksomhet for å vise utslippsreduksjoner fra drift og investeringer.  

Klimabudsjett for virksomheten 

Klimabudsjett for virksomheten er et redskap for å målrette arbeidet med å «feie for egen dør».  

Klimabudsjett vil vise   

• tiltakene som skal gjennomføres   

• hvilke avdelinger som er ansvarlige  

• kostnader   

• forventede utslippsreduksjoner    

Prosessen med å etablere et klimabudsjett for virksomheten 

Først når det er utarbeidet en oversikt over klimagassutslippene for fylkeskommunens egen 

virksomhet, kan man starte opp prosessen med å etablere et klimabudsjett for egen virksomhet som 

politisk styringsverktøy på lik linje med fylkeskommunens ordinære budsjettprosess. Å utarbeide et 

klimaregnskap er første trinn i prosessen med å utarbeide et klimabudsjett, mens å vedta langsiktige 

målsettinger er andre trinn. Tredje trinn er å effektberegne tiltakene som skal inngå i klimabudsjettet.  
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Siste trinn i prosessen er å vedta klimabudsjettet for den kommende 4-års perioden. Etter at 

klimabudsjettet er vedtatt er det viktig å følge opp gjennomføringen av tiltakene som inngår i 

klimabudsjettet. 

 

Figur: prosessen med å etablere et klimabudsjett 

 

 

Samfunnsbasert klimabudsjett  

Formålet med å lage et samfunnsbasert klimabudsjett er å bruke klimabudsjettet som et virkemiddel 

for å følge opp vedtatte klimamål, og klima- og energiplaner for et samfunn. Viken fylkeskommune vil 

fastsette denne typen mål gjennom de regionale planprosessene. Vikens første regionale planstrategi 

ble vedtatt i desember 2020. 

Klimabudsjett og FNs bærekraftsmål  

Klimabudsjettet gir også et systematisk bidrag til oppfølging av FNs bærekraftsmål. Mål 13 - Stoppe 

klimaendringene, herunder delmål 13.2 - Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og 

planlegging på nasjonalt nivå er å anse som det overgripende målet.  
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Klimautfordringene går imidlertid på tvers av både sektorer og ulike aktører, og en fullstendig 

klimaomstilling krever en helhetlig samfunnsendring. Hvis vi ser på hvilke tiltak og aktiviteter som må 

iverksettes for å nå energi- og klimamålene, må vi jobbe systematisk og i tråd med en rekke andre 

bærekraftsmål; for eksempel er hovedmål 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 med tilhørende delmål.  

 

 

 

5.2 Status for arbeidet med klimabudsjett   
Prosessen for klimabudsjettet er koblet til økonomiplanprosessen, og vil følge økonomistyringen og 

planprosessens milepæler for rapportering.  Viken fylkeskommune deltok i et prosjekt sammen med 

Oslo kommune, sju andre kommuner og Vestland fylkeskommune for å lage en veileder for utvikling av 

klimabudsjett. Dette prosjektet ble avsluttet i 2020 og klimabudsjettveilederen ble lansert i januar 

2021. 

I 2020 ble det arbeidet videre med klimabudsjett for egen virksomhet. I klimabudsjettet for 2021-2024 

ble det utarbeidet en oversikt over nødvendig utslippsreduksjoner og tiltak for å nå mål om fossilfri 

virksomhet i 2028. Som oppfølging av klimabudsjettet arbeides det nå med å lage en utskiftingsplan 

for kjøretøy og maskiner.  

I det forenklede klimabudsjettet ble det utarbeidet tiltakslister for å redusere indirekte 

klimagassutslipp fra egen virksomhet, samt tiltak rettet mot vikensamfunnet. I 2021 skal det også 

utarbeides metoder for beregning og rapportering av indirekte klimagassutslipp fra egen virksomhet 

med tanke på påfølgende klimabudsjett.  
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Figur: Oversikt over tiltak indirekte klimagassutslipp egen virksomhet 

Tema Aktiviteter Status 

Miljøfyrtårn 

Sertifisering av fylkeskommunens virksomheter.  

Krav til kildesortering, tiltak for å redusere 

avfallsmengder og erstatte plastemballasje 

Økt krav til gjenbruk  

Se rapportering under eget 

kapittel om Miljøfyrtårn. For 

å komme i mål med 

Miljøsertifisering og spesielt 

kildesortering i alle 

virksomheter må framdriften 

økes. 

Byggeprosjekter Innføre miljøkrav i miljøprogram 

Igangsatt dialog mellom 

Eiendom, Kompetanse og 

Klima avd. 

Anskaffelse 

Innarbeide miljøkrav i leveranseavtaler.  

Fastsette rapporteringskrav til klimaregnskapet. 

Ny anskaffelsesstrategi 

vedtatt.  

Reisereglement 

Innarbeide miljøkrav for arbeidsreiser og for 

arrangementer i reisereglementet I oppstart 

Infrastrukturprosjekter 

og innkjøp av materiell 

for kollektivtransport Innsamle data for kvantitative effekter av tiltak I oppstart 

Matsvinn og øke 

andelen økologisk mat 

i kantinene 

Innarbeide miljøkrav og rapporteringskrav i leveranser 

og anskaffelser  

Igangsette tiltak for å redusere matsvinn 

Ivaretas gjennom 

prosjektene Nature in your 

face og Kutt i matsvinn.  

 

For samfunnsregnskapet skal det i 2021 utarbeides en tiltaksanalyse basert på Miljødirektorarets 

klimastatistikk for kommunene. Denne skal legge grunnlaget for et klimabudsjett for Viken-samfunnet. 

Klimatiltak rettet mot samfunnet fra alle avdelingene i Viken fylkeskommune skal innarbeides i 

budsjettet. Denne analysen skal også inkludere klimatiltak som skal bli gjennomført gjennom 

partnerskapet med Vikens kommuner - Klima Viken. 

Figur: Oversikt over klimatiltak rettet mot samfunnet 

Tema Aktiviteter Organisering Status 

Plan, nettverk og samarbeid   

Samarbeid med 

kommunene og regional 

stat 

Bygge et godt klimasamarbeid med 

alle kommunene i Viken. 
Klima Viken, PentaHelix, 

SmartEdge, Klima 

Østfold, 

Innkjøpsprosjektet 

Prosess for å etablere 

Klima Viken er startet 

opp. Prosjektene løper 

som planlagt. 

Inkluderer gjennomføring av felles 

tiltak sammen med kommunene. 

Samarbeid med andre 

samfunnsaktører 

Bygge et godt klimasamarbeid med 

næringsliv, akademia, frivillige 

organisasjoner og andre viktige 

samfunnsaktører i Viken 

Klimapartnere Viken, 

Samarbeidsavtale med 

Zero 

Klimapartnere Viken er i 

god vekst, og andre 

samarbeid fungerer godt. 

Klimaledelse 

Bistå kommunene i å innføre 

klimaledelse, bl.a. gjennom 

klimabudsjett 

Kommunenettverkene, 

"Klimabudsjett etter 

Oslomodellen", 

Kortreist kvalitet 

Prosjektet “Klimabudsjett 

etter Oslomodellen” ble 

gjennomført som 

planlagt, og vil bli fulgt 

opp i 2021  
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Kompetanseheving og 

erfaringsutveksling 

Arrangere kurs, seminarer og 

workshops om relevante 

klimatemaer 

Klima Viken 

Åpen møteplass med 

kommunene er etablert. 

To konferanser og en 

rekke seminarer og 

workshops ble 

gjennomført i 2020. 

Transport  

Overgang til sykkel og 

gange 

Sykkelutlån på bibliotekene. 

Fossilfri2030 

Sykkelutlån er utvidet fra 

Østfold til Follo, med 

oppstart i Ås og 

Nesodden i 2020. Det ble 

gjennomført rundt 50 

skolebesøk, og over 2000 

barn fikk reparert syklene 

sine. 

Sykkeldager på skolene  

Omlegging til fossilfrie 

drivstoff 
Bistand til offentlige innkjøp,  

Hydrogennettverket, 

Innkjøpsprosjektet 

 Innkjøpsprosjektet fikk 

innvilget 7 millioner kr. i 

støtte fra Klimasats i 

2020, og har startet opp. 

Hydrogennettverket 

løper som planlagt. 

  
Demonstrasjon av fossilfrie kjøretøy 

og maskiner 

Test av fossilfrie 

maskiner 

Omkring 40 utlån av 

maskiner i 2020. 3000 

har brukt det webbaserte 

oppslagsverket. Stadig 

større utvalg av stadig 

større og bedre maskiner. 

Ny søknad til Klimasats er 

forberedt for å kunne 

fortsette med satsingen.  

  Økt produksjon og bruk av biogass 
Biogass Oslofjord, Bio4 

Fuels 

Prosjektene løper som 

planlagt. Potensiale for 

økt produksjon og 

lokalisering av 

fyllestasjoner er kartlagt. 

  Økt produksjon og bruk av hydrogen 
Hydrogennettverket, 

Mozees, H2Truck 

Deltakelse i prosjekt og 

nettverk løper som 

planlagt.  

  
Internasjonalt samarbeid for fylle- og 

ladeinfrastruktur 

Scandria, String, 

SLADDEL, fossilfri2030 

Deltakelse i prosjekt og 

nettverk løper som 

planlagt 

  Laderådgiving 
“Klimasmarte folk, 

firmaer og landbruk” 

Fokuset i 2020 har vært 

på borettslag, og det har 

vært gitt støtte både til 

investeringer og 

rådgiving. I tillegg har det 

vært gitt rådgiving 

gjennom prosjektet 

Fossilfri2030, 

delfinansiert av Interreg 

og Klimasats.  

Gods over på sjø, bane 

og fossilfrie drivstoff 

Samarbeid med havnene, 

Seminar/webinar for næringsliv 

Havnesamarbeidet, 

Klimapartnere 

Havnesamarbeidet er 

startet opp, og 
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Klimapartnere har deltatt 

aktivt.  

Landbruk  

   

Klimasmart landbruk er 

utvidet fra Østfold til 

resten av Viken, og det er 

innvilget støtte fra 

Interreg ØKS som vil 

styrke aktivitetene, særlig 

knyttet til 

landbruksskolene. 

Økt produksjon og bruk 

av fossilfri energi 

Korntørkedager, demonstrasjon av 

fossilfrie kjøretøy og maskiner, 

solenergikurs, pilotgård for fossilfritt 

landbruk 

Klimasmart Landbruk 

Fokuset har vært på 

aktiviteter som kan 

gjennomføre via nettet. 

Reduserte biogene 

klimagassutslipp 
Dreneringsdager, o.a. Klimasmart Landbruk 

 Vil bli gjennomført når 

smittevernhensyn tillater 

det. 

Karbonopptak og lagring Biokull-webinarer Klimasmart Landbruk 

 Gjennomført som 

planlagt, men nettbasert. 

Svært populære med 

deltakere fra hele landet.  

Areal, bygg og anlegg  

Klimavennlig 

områdeutvikling 

Utarbeide retningslinjer og 

veiledning 

Include, Retningslinjer 

og veiledning om 

klimahensyn i plan 

 Prosjektene løper som 

planlagt. Retningslinjene 

vil bli ferdigstilt i 2021.  

Fossilfri bygg- og 

anleggsplass 

Bistand til anskaffelse/krav til 

fossilfrie anleggsplasser 

CleanCon, 

Innkjøpsprosjektet 

I 2020 har vi sett 

resultatene fra arbeid 

gjort i 2019, og det er lagt 

grunnlag for flere nye 

gode anskaffelser.  

Energieffektivisering 
Energirådgiving for innbyggere og 

næringsliv,  

Klima Østfold, Enchant, 

Energirådgivere 

Anskaffelse av 

energirådgivning er 

gjennomført med 

oppstart 2021.  

Bærekraftige bygg Bistand til anskaffelser   

Innkjøpsprosjektet har 

vært i oppstart i 2020, og 

resultatene vil vises i 

2021. 

Klimafokus i 

planprosesser 

 

 

 

 

  

“Mitt klimavennlige lokalsamfunn”  

Barn og unges 

medvirkning i 

planprosesser,  

Undervisningsopplegget 

er under utvikling, dialog 

med kommunene. Rollag 

har gjennomført 

aktiviteter i skolen.  

 

 

 

 

 

 

  

samarbeidsprosjekt 

med Ungt 

Entreprenørskap og et 

utvalg kommuner 

  

 

 

 

  
Forbruk  
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Redusert matsvinn Redusere matsvinn 
Nature in your face, 

Include 

Følger prosjekt i Include 

og deltar aktivt i Nature 

in your face. 

Det er i tillegg blitt 

innvilget midler fra 

Klimasats til tiltak mot 

matsvinn I egne kantiner.  

Redusere 

klimafotavtrykk 

Bærekraftig livsstil, klimakalkulator 

for innbyggere 

Include, Zero emission 

Citizen 

Pilot i ZEC – utprøving av 

verktøy 2021. Mulig flere 

piloter i Viken 

kommuner.  

Industri og næringsliv  

Kompetanseheving og 

erfaringsutveksling 

Møteplasser, webinarer, 

klimaregnskap, benchmarking, etc 
Klimapartnere Viken 

 Løpende aktivitet i 

Klimapartnere Viken.  

Karbonfangst og lagring Samarbeid med NSSØ og Øra Klima Østfold 
 Dialog opprettet. Innspill 

til Klimakur. 

Fornybar energiproduksjon  

Økt produksjon av 

fossilfri energi 
Økt produksjon av biogass 

Biogass Oslofjord, Bio4 

Fuels, Ciska 

Prosjektene går som 

planlagt.  

  
Reduksjon av konfliktnivå i fornybar 

energiproduksjon 

Include, Utredning om 

vindmøller i Borg Havn 
Følger prosjektene. 

  Energistrategi 
Utredning om 

fjernvarme, o.a. 

Statusen for 

energiproduksjon og –

bruk er kartlagt, og 

publisert gjennom 

Energidashbord. 

Samarbeid med Akershus 

og Østfold energi, Zero, 

Statnett, Elvia, og en 

rekke andre aktører er 

under oppstart.  

 

5.2.1 Rapportering på utskifting av fossile kjøretøy og maskiner 
Administrasjonen utarbeider nå en toårig utskiftingsplan for kjøretøy og maskiner. Tiltakene i 
utskiftingsplanen vil inngå i klimabudsjettet i økonomiplanen 2022-2025, og følges opp og rapporteres 
på som del av budsjettprosessen. I utskiftingsplanen inngår et antall kjøretøy og maskiner som enten 
skal skiftes ut, fases ut eller tilrettelegges for sambruk i organisasjonen. 

For å realisere krav til utslippsreduksjoner og synliggjøring av resultater må det innføres nye digitale 
løsninger for leverandørers innrapportering av data og for registering av forbruk knyttet til egne 
kjøretøy- og maskinpark og for leide kjøretøy. Innkjøp av et digitalt datasystem for registrering av 
forbruk og utnyttelse av bilpark vil gi bedre grunnlag for å vurdere anskaffelsesbehov, noe som vil 
redusere utslipp og kostnader. Det er innført stans i kjøp og leasing av kjøretøy og maskiner på fossilt 
drivstoff og innført nye maler for behovsvurdering ved nye anskaffelser for å sikre at alternativ til 
innkjøp av nytt kjøretøy alltid vurderes. Fylkeskommunen gjennomgår nå behovene med tanke på å 
redusere innkjøp, øke sambruk og gjennomføre fossilfrie anskaffelser. Del av dette arbeidet er å få 
opparbeidet et kunnskapsgrunnlag basert på forbruksdata, behovs- og investeringsvurderinger knyttet 
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til omleggingen og behovet for lade- og fylleinfrastruktur. Kunnskapsgrunnlaget vil være et godt 
underlag for en samordning gjennom å vurdere mulighetene for sambruk og deling.  

Del av tiltakene vil være å spre kunnskap om fossilfrie alternativer, øke testing av fossilfrie maskiner og 
gjennomgå innføring av nye tiltak som kan være med å støtte opp under omleggingen. Kartlegging av 
behov og risikobilde, barrierer og muligheter knyttet til lade- og fylleinfrastruktur, samt funksjonskrav 
for ulike typer av kjøretøy som vil iverksettes for å støtte opp om omlegging til fossilfrie kjøretøy og 
maskiner.  Som oppfølging av planen vil det også gjennomføres tiltak for å øke bruk av fossilfrie 
kjøretøy når man leier tjenestekjøretøy gjennom bruk av rammeavtalen. Som del av dette vil 
utfordringene for tjenestekjøretøy ved bruk av fossilfrie alternativer kartlegges og vurdere 
tilretteleggingstiltak og bistand for å overkomme barrierene.   

 

5.2.2 Rapportering kollektivtransport 
Klimagassutslipp forårsaket av transport omfatter direkteutslipp fra forbrenning av drivstoff i motoren 
og indirekte utslipp fra produksjon og distribusjon av drivstoffet.  I rapporteringen nedenfor inngår kun 
rapportering på direkte utslipp forårsaket av forbrenning av drivstoff i motoren. 

Miljøstatus Ruter  

Ruter utarbeider årlig miljørapport for kollektivtrafikken. Rapporteringen nedenfor er hentet fra 

miljørapporten for 2020. Ruter rapporterer at batterilektriske og/eller hydrogenelektriske busser og 

båter er Ruters viktigste virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra kollektivtrafikken.  

Gjennomføringstempoet bestemmes av når kontrakter utløper, kostnad, markedets evne til å levere 

og satse på ny teknologi og kompetanse og kapasitet internt i Ruter til å gjennomføre dette store 

løftet. Målet for 2021 for Ruter totalt er 45,9 % elektrisk drift. Da er trikk og t-bane inkludert.  

Fossilfri 2020 

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

transportmidlene i løpet av 2020. Ruter har stilt krav om 100 prosent fossilfritt drivstoff i kontraktene. 

Implementeringen av Fossilfri 2020 har blitt langt dyrere enn antatt. Årsaken er innføring av 

veibruksavgift for alt flytende biodrivstoff fra 1. juli 2020. 

Elektriske busser i 2020 

 I 2020 hadde Ruter 156 batterielektriske busser i drift, hvorav 41 ble innfaset i 2020. Av disse kjører 

39 elbusser på Romerike, 18 i Asker og de resterende i Oslo. I forbindelse med oppstarten av de nye 

kontraktene ble det etablert ny ladeinfrastruktur på bussanleggene i Slemmestad og på Furubakken på 

Bekkestua. Tilretteleggingen for elektrisk infrastruktur er en investering i fremtidig drift av et stort 

antall elbusser. I forbindelse med de nye busskontraktene vil de resterende bussene på anlegget på 

Furubakken og de andre bussanleggene i Bærum bli elektriske i løpet av 2025. 

Hydrogenbusser i 2020 

I oktober 2020 ble Ruters testprosjekt for fem hydrogenbusser avsluttet. Bussen har operert i rutedrift 

mellom Nordre Follo og Oslo siden 2012. Bussene har fylt hydrogen fra en egen hydrogenstasjon på 

bussanlegget på Rosenholm.   

Elektrifisering av båtene  

I løpet av sommeren og høsten 2019 og vinteren 2020 ble de tre Nesoddfergene M/S Kongen, M/S 
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Dronningen og M/S Prinsen etter tur bygget om til batterielektrisk drift. I april 2020 var alle fergene 

ferdige, og båtsambandet Nesodden-Aker Brygge ble for første gang driftet helelektrisk. 

DRIVSTOFFORBRUKET I 2020 

Ruters miljøresultater for 2020 viser en fornybarandel på 85% for busstransporten i Viken og 25% for 

båttransporten (Nesodden, hurtigbåt) i Viken. Dette gir en økning i fornybarandelen både for buss- og 

båttransporten i Viken sammenlignet med 2019. I 2019 var fornybarandelen 58% for busstransporten 

og 0% for båttransporten som vist i figuren nedenfor. 

Figur: Miljøresultater kollektivtransport for Viken for 2017 – 2020, Kilde: Ruter  

  

Figuren nedenfor viser drivstofforbruket for busstransport for 2020 totalt og fordelt på drivstofftyper. 

 
Figur Forbruk av drivstoff fordelt på drivstofftype, busstransport i 2020 
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Samlet klimagassutslipp fra kollektivtrafikken  

Beregninger basert på Ruters miljøresultater viser at det er en stor nedgang i klimagassutslippene for 

kollektivtrafikken for 2020 sammenlignet med 2019. Klimagassutslipp for 2020 er beregnet til å utgjøre 

samlet 11 500 tonn CO2ekv. Av dette utgjør båttrafikken om lag 4 300 tonn CO2ekv. De resterende 

7 200 CO2ekv er utslipp fra busstrafikken. I 2019 utgjorde utslipp fra Ruters drift av kollektivtrafikken 

samlet over 29 000 tonn CO2ekv. 

Miljøstatus Brakar 

Brakar AS er ansvarlig for den offentlige busstrafikken i Buskerud. Busstilbudet til Brakar består av 11 

kontrakter med underleverandører, der hver kontrakt omfatter busstilbudet i et avgrenset område.  I 

2020 var Vy og Norgesbuss underleverandørene av busstjenester. Brakar utarbeider årlig miljørapport 

for kollektivtrafikken. Rapporteringen nedenfor er hentet fra miljørapporten for 2020.  

KLIMAGASSUTSLIPP FRA BUSSTRANSPORT 

Totalt produserte rute-km for Brakar i 2020 er 12 996 274 km. Rute-km viser antall km bussene har 

forflyttet seg imens de var i rutedrift. I tillegg til drivstofforbruk per rute-km, er drivstofftyper av stor 

betydning for de direkte klimagassutslippene. Siden 2016 har Brakars busser gått på biodrivstoff, men i 

2020 er andelen kraftig redusert. Brakar har også jobbet med å etterspørre biodrivstoff som ikke er laget 

av palmeoljeprodukter. Fordelingen av ulike typer drivstoff i prosent, for alle kontraktsområder fra 2015 

til 2020 er vist i figuren nedenfor. I 2019 var bruk av B7-diesel under 10% mens det i 2020 utgjorde 

nærmere 50% av drivstofforbruket. 

Figur Miljøresultater for busstransport fra 2015 til 2020, kilde Brakar 

 

 

DRIVSTOFFORBRUKET I 2020 FOR BUSSTRANSPORTEN 

Etter innføring av veibruksavgift for biodiesel utover omsetningskravet i juli 2020, gikk Brakar tilbake til 

å bruke B7-diesel med 7 % iblandet biodiesel, fra for det meste biodiesel i 2019. En liten andel av 

biodieselforbruket i 2020 var avansert biodiesel (B100). Resten var syntetisk biodiesel (HVO100). HVO 

står for hydrogenerert vegetabilsk olje, og kan fremstilles av ulike fornybare råstoffer. HVO100 benyttet 

av Brakar kommer fra brukt frityrolje, og medfører derfor veldig lave klimagassutslipp. Totalt forbruk av 

drivstoff for Brakars busser (i liter), og fordelt på drivstofftyper er vist i figuren nedenfor. 
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Figur 1 Forbruk av drivstoff (l) for Brakars busser i 2020, fordelt på drivstofftype, kilde Brakar 

 

KLIMAGASSUTSLIPP FRA BÅTTRAFIKKEN 

Nytt for 2020 er fergesambandet Svelvik – Verket som Brakar startet opp i 2020. Klimagassutslipp fra 

fergesambandet er delt opp i direkte klimagassutslipp fra forbrenning av marin diesel og indirekte 

klimagassutslipp fra produksjon av drivstoff. Summen av de direkte og indirekte utslippene er 

livsløpsutslipp fra båttrafikken. Båtsambandet Svelvik-Verket hadde i 2020 et klimagassutslipp på over 

600 tonn CO2ekv., som kom fra forbrenning av drivstoff. Klimagassutslippet per reisende var på 3,77 kg 

pr. reisende. Da dette er første året med fergesamband, er det ikke mulig å sammenligne disse tallene 

med tidligere års klimagassutslipp. 

Samlet klimagassutslipp fra kollektivtrafikken  

Etter innføring av veibruksavgift for biodiesel utover omsetningskravet i juli 2020, gikk Brakar tilbake til 

å bruke B7-diesel. Økt bruk av diesel og det ny oppstartede fergesambandet er årsaken til den store 

økningen i klimagassutslippene for 2020 sammenlignet med 2019. Klimagassutslipp for 2020 er 

beregnet til å utgjøre samlet 7 300 tonn CO2ekv., mens utslippene i 2019 utgjorde om lag 1 000 tonn 

CO2ekv.  

Miljøstatus Østfold kollektivtrafikk 

Østfold kollektivtrafikk utarbeider årlig miljøstatus for kollektivtrafikken i tidligere Østfold fylke. De har 

satset på biogass i ny avtale om busstjenester fra juli 2013. Anskaffelse av nye biogassbusser har 

bidratt til både etablering av nødvendig infrastruktur og økt etterspørsel på biogass i regionen. Østfold 

kollektivtrafikk har i dag 105 biogassbusser i drift i Nedre Glomma. Fossilfritt drivstoff er allerede 

innarbeidet som minstekrav i nyere kontrakter, herunder biogass i Nedre Glomma (2013) og Moss 

(2017). Med oppstart av ny avtale på busstjenester i Halden fra sommeren 2022, og ny fergeavtale 

med elektrifisering av Hvalersambandet i 2023 (ikke vedtatt), vil det meste av offentlig 

kollektivtransport i Østfold være fossilfri. I ny avtale om busstjenester i Indre Østfold med oppstart 

sommeren 2021, vil flytende biodrivstoff erstattes med autodiesel med bakgrunn i ny veibruksavgift og 

innføring av et omsetningskrav for flytende biodrivstoff. Indre Østfold vil dermed ikke få fossilfri 

bussdrift før tidligst i 2030. Denne avtalen utgjør vel 20 % av produksjonen i Østfold. Ekspressbussene 

mellom Sarpsborg-Oslo og Hvaler-Fredrikstad-Oslo tar lokaltrafikk internt i Østfold etter avtale med 

Østfold kollektivtrafikk. Bussene benytter fossile drivstoff i dag, og det er foreløpig ikke tatt stilling til 

fremtidige løsninger for tilbudet på disse strekningene. ØKT har også fått til en gradvis innføring av el 

og biogass i nye avtaler om tilrettelagt skoleskyss og bestillingstrafikk (personbiler og minibusser), men 

her vil det fortsatt være en betydelig andel av fossile drivstoff fram mot 2025.  

DRIVSTOFFORBRUKET I 2020 
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Miljørapporteringen til Østfold kollektivtrafikk viser at bruk av biogass som drivstoff utgjorde 65%, og 

fornybarandelen samlet utgjorde 78% av det totale drivstofforbruket i 2020. Bruk av biogass i 

busstransporten utgjorde over 7 millioner kjøretøykm. Totalt utgjorde fornybarandelen i underkant av 

9 millioner kjøretøykm. 

 

Figur: Kjøretøykm med fornybart drivstoff totalt og fordelt på drivstofftyper 

 
 
Samlet klimagassutslipp fra kollektivtrafikken  

 
Beregninger viser at Østfold kollektivtrafikk reduserte sine utslipp fra om lag 3 500 tonn CO2ekv. i 
2019 til om lag 2 100 tonn CO2ekv. i 2020. 

5.2.3 Rapportering på investeringsprosjekter 
Investeringer kan gi store klimagassutslipp avhengig av hvilke aktiviteter og innsatsfaktorer som inngår 

i investeringene. Når det gjelder rapportering fra vedlikehold- og investeringsprosjekter, 

byggetjenester og serviceavtaler jobber administrasjonen med å implementere miljø- og 

rapporteringskrav i anskaffelser og kontrakter for å kunne beregne indirekte utslipp og redusere 

klimafotavtrykket. Gjennom å etterspørre og lete etter nye løsninger, vurdere klima- og 

miljøkonsekvensene i hele kretsløpet til innkjøpene, og sørge for mest mulig gjenbruk og minst mulig 

avfall vil klimagassutslippene reduseres. Eksempler på tiltak er innfasing og omlegging til ny teknologi 

og utstyr. Innfasing av ny teknologi vil synliggjøres gjennom rapportering fra leverandører. 

Innarbeidelse av rapporteringskrav i kontraktsmaler er viktig for å få etablert gode 

rapporteringsrutiner.  

Miljørapportering for drift, vedlikehold av veinettet og infrastrukturprosjekter  
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Det er rapportert om at utskifting av etatsbiler går i retning av elbiler, der det er hensiktsmessig. 

Fylkeskommunen har også startet dialog med Maskinentreprenørenes forening og diskuterer krav som 

kan settes i anbud for å redusere klimautslipp fra anleggsdrift i utbyggingsprosjektene. 

Målebil: Fylkeskommunen fotograferer hele veinettet med 360’ kamera hvert år. Dette redusere 

behov for befaringer og bidrar derfor til å redusere klimagassutslippene.  

Sirkulærøkonomiaspektet: Østensjøveien 32 for 130 ansatte ble innredet med brukte møbler. 

6 Miljøfyrtårn 

6.1   Status for arbeidet med Miljøfyrtårn 
 

 
 

Høsten 2020 startet arbeidet med innføring av Miljøfyrtårns hovedkontormodell, og en arbeidsgruppe 

i fylkesadministrasjonen har bistått Klimaavdelingen i arbeidet. 2020 var et år med stor 

arbeidsbelastning for våre virksomheter i forbindelse med overgangen til ny fylkeskommune og 

ekstraordinært arbeid i forbindelse med pandemien. Det ble derfor prioritert kun å sertifisere nytt 

hovedkontor (fylkesadministrasjonen) samt å resertifisere virksomheter med sertifikater som måtte 

fornyes. Nødvendig forarbeid til plan for sertifisering av alle virksomheter ble gjennomført. Det er gjort 

en kartlegging av antall virksomheter som skal sertifiseres og en evaluering av miljøfyrtårnarbeidet i de 

tre tidligere fylkeskommunene. Neste naturlige steg i arbeidet er å gå videre med sertifisering av 

underliggende virksomheter som ikke er sertifisert. For å komme i mål med sertifisering av alle 

virksomheter anbefales det en rask og effektiv fremdrift. I 2020 er det satt i gang et prosjekt om 

matsvinn og bærekraftig mat. Målgruppen for prosjektet er folkehøyskolene i Viken fylkeskommune, 

og prosjektet er en del av satsningen på bærekraftige kantiner i Viken fylkeskommune. I 

Miljøfyrtårnsertifiseringen stilles det spesifikke krav til kantinedriften og videregående 

opplæring/folkehøgskole. Prosjektet vil bidra til å oppnå flere av Miljøfyrtårns krav.  

6.2 Rapportering Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er et av de viktigste klimatiltakene i egen virksomhet og reduserer både direkte og 

indirekte klimagassutslipp. Rapporteringen til klimabudsjett og Miljøfyrtårn er delvis overlappende. 

Tjenestereiser og kollektivtrafikk er de største utslippskildene i klimaregnskapet 2020 for 

fylkeskommunen og disse data blir også rapportert til Miljøfyrtårn. Under gis en statusrapportering på 
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klima- og miljøvennlige anskaffelser, stasjonært og mobilt energibruk, tjenestereiser, avfall og 

papirforbruk.  

6.2.1 Klima- og miljøvennlige anskaffelser  

Antall miljømerkede produkter til egen drift 

Det er rammeavtalene innenfor forbruksartikler hvor det er flest miljømerkede produkter, ca. 50%, 

deretter kommer næringsmiddel med 23% og møbler med 17%. Rapporteringen baserer seg kun på 

antall miljømerkede produkter tilknyttet rammeavtaler med et samlet innkjøpsvolum på minimum 1 

mill. NOK per. år.  

Tabell Antall miljømerkede produkter 

 Resultat 2020 

Miljømerkede produkter til egen drift 1811 

 

Antall miljøsertifiserte leverandører  

Antallet leverandører med sertifisert miljøledelsessystem vises i tabellen nedenfor: 

Tabell Antallet leverandører med sertifisert miljøledelsessystem 

 Resultat 2020 

Leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem 43 

Viken fylkeskommune har foretatt en sjekk av alle vesentlige rammeavtaleleverandører med 

totalvolum over 1 mill. NOK. 

Avfall 

Sorteringsgraden i fylkeskommunen ligger i 2020 på 53 %, noe som er svært lavt. Som en 

miljøsertifisert virksomhet er riktig håndtering av avfallet vårt viktig for å synliggjøre at 

fylkeskommunen tar et helhetlig miljø- og samfunnsansvar. Rammeavtalene for avfall er delt opp per 

område. I noen områder var det opsjon på å delta eller fortsette med lokale avtaler. Det vil i 2021 

jobbes for at alle virksomheter samles under rammeavtalene. Flere av virksomhetene i 

fylkeskommunen, bl.a. tannklinikker og fylkeshuset i Galleriet i Oslo, leier lokaler og mangler derfor 

avfallstall.  

Lav kildesorteringsgrad og mangelfulle data viser at avfall er et område som trenger økt fokus 

fremover. Det bør utarbeides et felles konsept for avfallshåndteringen i fylkeskommunen og settes 

konkrete mål for å redusere avfallsmengden og øke sorteringsgraden. Samtidig bør det gis god 

informasjon og opplæring i avfallshåndtering til alle ansatte, elever og besøkende for å skape 

forståelse for valgte løsninger, og ikke minst danne en felles holdning og oppslutning til arbeidet.  
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Tabell Total mengde avfall for Viken fylkeskommune 

Fraksjon som nummer Fraksjon Navn                               KG Avfall 

1111 Matavfall fra hushold 44 894 

1112 Emballert kjøkken- og matavfall 2 070 

1121 Fett, vegetabilske oljer       174 

1127 Animalske biprodukter 23 260 

1131 Park- og hageavfall            12 820 

1141 Rent trevirke 9 440 

1149 Blandet bearbeidet trevirke 78 690 

1221 Brunt papir 24 311 

1222 Ren papp                       19 475 

1251 Kontorpapir 43 486 

1261 Makulatur                      9 210 

1299 Blandet papir, papp, kartong    50 430 

1312 Farget glassemballasje 1 260 

1322 Farget glassemballasje m/ metall 4 695 

1331 Vindusglass, ikke laminert     160 

1447 Rent magnetisk metall 23 770 

1457 Kompleks                       70 990 

1504 Kabler og ledninger 1 810 

1599 Blandet EE-avfall 30 894 

1601 Rene masser 9 920 

1603 Lett forurensede masser 9 960 

1604 Forurensede masser             23 540 

1611 Betong u/armering 9 260 

1612 Betong m/armering 18 160 

1613 Tegl og takstein 42 440 

1614 Forurenset betong og tegl      30 180 

1615 Gips 16 020 

1621 Takpapp/tjærepapp              800 

1711 Folieplast, emballasje 1 005 

1712 Folieplast, annen              90 

1729 Blandet plastemballasje 3 055 

1732 Ekspandert og ekstrudert plast 10 

1746 LD-PE landbruksplast, blandet  2 760 

1799 Blandet plast, blandede fraksjoner 1 840 

1811 Personbildekk 1 320 

1814 Andre dekk                     340 

6003 Smittefarlig avfall 295 

7011 Spillolje, refusjonsberettiget 1 446 
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7012 Spillolje, ikke refusjonsberet 76 

7021 Olje- og fettavfall            16 

7022 Oljeforurenset masse           836 

7024 Oljefiltre                     63 

7030 Oljeemulsjoner, sloppvann      56 

7041 Organisk løsemiddel m/halogen 2 

7042 Organisk løsemiddel u/halogen 84 

7051 Malin lim lakk løsemiddel 1 111 

7055 Spraybokser 68 

7081 Kvikksølvholdig avfall 10 

7086 Lysstoffrør og sparepærer 353 

7091 Uorganisk salt/fast stoff 39 

7092 Blyakkumulatorer               951 

7093 Småbatterier usortert          103 

7097 Uorganiske løsninger 34 

7098 CCA-impregnert materiale 7 280 

7100 Cyanidholdig avfall 4 

7122 Sterkt reaktivt 33 

7131 Syrer, uorganiske 21 

7132 Baser, uorganiske 37 

7133 Rengjøringsmidler 139 

7134 Surt organisk avfall 66 

7135 Basisk org. Avfall 72 

7152 Organisk avfall  54 

7158 Klorparafin Isolerglass 460 

7261 Gasser i trykkbeholdere 109 

9912 Bl. Næringsavfall 523 127 

9913 Utsortert brennbart avfall     39 090 

  Total 1 198 574 

Papirforbruk 

Det ble kjøpt inn 109,86 tonn kopipapir i 2020.  

Tabell Totalt antall KG kopipapir kjøpt i 2020 

 Totalt antall KG kjøpt i 2020 

Kopipapir 109 864 

Vannforbruket 

I tabellen nedenfor rapporteres på vannforbruket (m3) for fylkeskommunens eide arealer. Det var et 

forbruk på 111,058 (m3) i 2020. 
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Tabell Vannforbruket for fylkeskommunens eide arealer 

 Resultat 2020 

Vannforbruket for fylkeskommunens eide bygg (m3) 111 058 



 

 

Viken viser vei. 
Postadresse: Viken fylkeskommune,  

Postboks 220, 1702 Sarpsborg 

Sentralbord: 32 30 00 00  

post@viken.no 

viken.no 

 


