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Om rapporten 

Ansvarlig for rapporten: Emisoft, utarbeidet på oppdrag fra Universitetet i Bergen 
Utarbeidet av: Inki R Brown (prosjektleder), Ingvild Øijorden, Alexander Hansen og Betina Mele Haveland (prosjektmedarbeidere).  
Lars H. Aarø (UiB) har utarbeidet kapittel 2. 
Flere personer hos UiB har bidratt med data, blant andre Lars H. Aarø (HR-avdelingen), Steinar Sundberg (Eiendomsavdelingen)  
og Huldeborg Helle (Økonomiavdelingen) 
Rapporteringsperiode: 01.01.2018 – 31.12.2018 
Basisår: 2009 
Bildet på forsiden viser sjøvannsanlegget som bidrar til oppvarming av UiBs bygg.  

 
Denne rapporten gir en oversikt over virksomhetens klimapåvirkning for det spesifiserte regnskapsåret. Den er utarbeidet 
i henhold til ISO 14064-1, Specification with Guidance at the Organization Level for Quantification and Reporting of 
Greenhouse Gas Emissions and Removals, og GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. 
 
Så langt som mulig baserer klimaregnskapet seg på primærdata. Der det ikke finnes nøyaktige grunnlagsdata 
tilgjengelig, er klimaregnskapet basert på estimater og gjennomsnittsfaktorer. Rapporten er utarbeidet for en 
organisasjon som ikke er kvotepliktig eller rapporteringspliktig iht. norsk lov. Emisoft kan ikke holdes finansielt ansvarlig 
for eventuelle feil og mangler i rapporten. 
 
I utarbeidelsen av rapporten tilstrebes det at klimaregnskapet skal oppfylle følgende egenskaper: 

 Relevant: Inkluderte klimagasskilder er basert på organisasjonens virksomhet, og kalkulasjoner er gjort med 
faktorer som er relevante for utregningene. 

 Komplett: Alle klimagasskilder som er vurdert som relevante er inkludert i rapporten 
 Konsistent: Omfanget av rapporten og utregninger av klimapåvirkning kan sammenlignes pr kategori over tid 
 Nøyaktig: Så langt det er mulig er det brukt nøyaktige data. Der data er estimert er dette oppgitt. 
 Åpen: Nok informasjon er inkludert til at mottaker av rapporten kan trekke egne slutninger basert  

på data og kalkulasjoner. 
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1. Sammendrag av klimaregnskapet 
Universitetet i Bergen begynte sitt arbeid med å føre klimaregnskap i 2004, og har de senere årene utvidet 
dette gradvis. For 2018 har det blitt utarbeidet et fullstendig klimaregnskap som inkluderer både direkte og 
indirekte utslipp; dette presenteres i denne rapporten. 

Klimaregnskapet baserer seg på mengdedata der dette finnes og regnskapstall der mengdedata ikke er 
tilgjengelig. Klimapåvirkningen er regnet ut vha. standardfaktorer, og data for tidligere år er regnet ut/estimert 
der dette er mulig, slik at utviklingen for de siste ti årene kan følges. 

Dette klimaregnskapet kan brukes som grunnlag for beslutninger for videre arbeid innen klima og miljø.  

UiB har arbeidet aktivt med miljøledelse i mange år og har en rekke tiltak og samarbeid på plass, blant annet 
har universitetet vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016. I tillegg til sitt arbeid med å gjøre driften mer 
miljøvennlig har UiB også en positiv påvirkning i egenskap av sin forskning, utdanning og engasjement 
innenfor fagområdene klima, miljø og energi. Denne påvirkningen er ikke kvantifisert i denne rapporten.  

 

Figur 1 viser UiBs klimapåvirkning siden 2009. Total klimapåvirkning i 2018 er beregnet til 57 541 t CO2e. 

 
Figur 1: UiBs klimapåvirkning 2009 - 2018 

Merk at en del av disse tallene (spesielt under Scope 3) er basert på antagelser; disse er nærmere detaljert i 
hvert kapittel. I figuren er utslipp fra strømforbruk beregnet etter markedsbasert metode, for å vise de 
markedsmessige grepene virksomheten har tatt for å begrense sin klimapåvirkning fra energibruk, dvs. kjøp 
av opprinnelsesgarantier.  

Siden 2009 har nøkkelindikatorer utviklet seg på følgende måte: 

 
Figur 2: Nøkkelindikatorer siden basisår 2009. 

 

UiB har med dette oppnådd sitt mål om å kutte utslipp med 20 % innen 2020 innenfor sine viktigste 
miljøaspekter (sammenlignet med basisåret 2009). Det arbeides i 2019 med å sette mål for videre reduksjoner. 
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2. Om UiB 
 
Universitetet i Bergen er med sine 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte et mellomstort europeisk 
universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og 
en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter 
og faglige sentre. 
 
UiBs strategi, «Hav, liv, samfunn», fremhever at UiB skal være et nyskapende universitet og bidra til et 
bærekraftig globalt samfunn. Universitet i Bergens fremste påvirkning innen miljø og bærekraft kan man 
regne med stammer fra forskning, utdanning, innovasjon og formidling. UiBs strategiske satsingsområder er 
marin forskning, globale samfunnsutfordringer, samt klima og energiomstilling, men universitetet har som 
samfunnsinstitusjon et betydelig ansvar for å sikre at virksomheten drives med minst mulig negativ 
innvirkning på miljøet.  
 
UiB har siden 2009 hatt tiltaksplaner for det ytre miljø, med tallfestede og forpliktende mål for reduksjon av 
energiforbruk, avfallsmengder, papirforbruk og CO2-utslipp. I 2016 ble UiB det første av de store 
universitetene i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og dette er et ledd i UiBs ønske om å ta 
samfunnsansvar og ytterligere redusere universitetets ressursforbruk og klimagassutslipp. Arbeidet med miljø 
og bærekraft fra Universitetet i Bergen angår alle fakulteter og enheter, alle faglig-, teknisk- og administrativt 
ansatte, samt studentene. Ytre miljø inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet ved UIB, og å ta 
ansvar for det ytre miljø var et av fire mål i universitetets HMS-handlingsplan 2016-2018. 
 
UiB følger Handlingsplan for ytre miljø 2018-2022 og arbeider med planlegging for hvordan universitetet 
skal bli klimanøytralt. UiB har vedtatt å kutte utslipp med 20 % innen 2020 innenfor sine viktigste 
miljøaspekter (sammenlignet med basisåret 2009). Ytre miljø er et felt som omfatter både større, sentrale 
tiltak, som blant annet ENØK eller rehabilitering av bygg, miljøkrav i innkjøpsavtaler og etisk handel. Andre 
tiltak er ment å tilrettelegge for at individer kan ta miljøvennlige valg (jfr. HMS-handlingsplan 2016-2018), 
som utplassering av miljøstasjoner i bygninger eller bygging av trygg sykkelparkering. Slike tiltak muliggjør at 
alle som arbeider eller studerer ved UiB kan kildesortere, sykle til jobben, skrive ut mindre eller droppe 
engangskopper. 
 
Informasjon og opplæring om miljø til ansatte og studenter muliggjør at alle de om lag 20000 menneskene 
som arbeider og studerer ved UiB kan utgjøre en forskjell. En tredje fasett av miljøarbeidet er tiltak som er 
miljøvennlige, men ikke markedsføres som dette, som for eksempel digitalisering av utdanning eller 
administrative prosesser, forskning innen miljø, klima eller bærekraft, eller satsingen på en mer effektiv 
arealbruk i bygg. 
 
UiB er ikke rapporteringspliktig eller kvotepliktig, men rapporterer på frivillig basis. Denne rapporten er 
utarbeidet for å vise interesserte parter hva klimapåvirkningen er av UiBs virksomhet. Det vil utarbeides en 
tilsvarende rapport årlig. Rapporten er ikke verifisert av uavhengig tredjepart. 
 

2.1 Miljøpolitikk 

Universitetet i Bergen er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å ta miljøhensyn i all virksomhet. 
Aktuelle fagenheter skal gjennom forskning, undervisning og formidling bidra til en helhetlig forståelse av 
sammenhenger mellom menneskenes ressursbehov og forvaltningen av ressursene, til beste for samfunnet, i 
dag og for framtiden. 

Dette betyr at: 
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- Ansatte og studenter skal gjennom gode rutiner, samhandling og undervisning opparbeide en 
bevisst holdning til egen, miljørettet innsats. 

- UiB skal dokumentere sitt miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning knyttet til egen 
drift. 

- UiB skal overfor brukere og samfunn framstå som en lærings- og forskningsinstitusjon preget av en 
aktiv og bevisst holdning til miljøet. 

- Institutt og andre enheter som driver miljørettet forskning, skal påta seg et særlig ansvar for å 
formidle aktuell kunnskap så vel i egen organisasjon som ut mot samfunnet. 

- Ansatte og studenter skal aktivt, kritisk og opplysende ta del i debatt også rettet mot miljø- og 
ressursspørsmål. 

 

2.2 Miljøsertifisering 

UiB ble sertifisert som Miljøfyrtårn i perioden 2015-2016, som det første av de store universitetene i Norge, i 
henhold til «Hovedkontormodellen» fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Denne modellen innebærer at HMS-systemet 
og Miljøfyrtårnordningen er forankret i et «hovedkontor» (HK), som i UiBs tilfelle er Sentraladministrasjonen. 
Fakultetene, Universitetsmuséet og Universitetsbiblioteket regnes som underenheter (UE), og har en noe 
enklere prosess for å oppnå sertifisering. Miljøfyrtårnordningen er basert på lister med krav til miljøprestasjon 
hos organisasjonen, og omfatter miljøtemaene HMS-systemkrav, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, 
avfall, utslipp og estetikk. Til sammen har UiB oppfylt om lag 120 spesifikke krav satt av Stiftelsen Miljøfyrtårn 
for å bli sertifisert. 

Miljøfyrtårnstatusen innebærer årlig rapportering til Stiftelsen Miljøfyrtårn, årlig gjennomgang av 
miljøledelsessystemet, samt dokumenterte forbedringer år for år. Arbeidet med resertifisering i perioden 
2018/2019 er fullført; Sentraladministrasjonen ble resertifisert høsten 2018 og resterende enheter ble 
resertifisert våren 2019. Som del av denne prosessen ble også det nye fakultetet for Kunst, Musikk og Design 
(KMD) sertifisert som egen underenhet. 

For UiB betyr Miljøfyrtårnsertifiseringen at det skal fokuseres på miljøledelse ved alle fakulteter og enheter, og 
at det leveres årlige miljørapporter til Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

 

2.3 Samarbeid/nettverk  

 

Klimapartnere Vestland  

Universitetet i Bergen er medlem i Klimapartnere Vestland, et nettverk for klima- og miljøsamarbeid mellom 
offentlige og private aktører i fylket. Som en del av dette samarbeidet har UiB blant annet forpliktet seg til å 
utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), lage planer og gjøre tiltak for å 
redusere klimagassutslippene, samt å gjennomføre miljøsertifisering av hele universitetet. Klimapartnere 
Vestland arrangerer møteserier med sine partnere om ulike miljøtema. UiBs ENØK-ingeniør er aktiv deltager i 
nettverket for energieffektivisering som har utviklet seg fra møteserien om energi. Miljøkoordinator er medlem 
i styringsgruppen for Klimapartnere Vestland. 

 

NUAS Sustainability  

Universitetet i Bergen er medlem i Nordic Sustainable Campus Network/NUAS Sustainability. NSCN ble 
opprettet i 2012 for å styrke eksisterende satsinger innen bærekraft ved nordiske universiteter og høyskoler. 
Nettverket retter seg hovedsakelig mot ansatte som arbeider med miljø og bærekraft, og ble i 2014 en del av 
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NUAS (Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet). Målene for nettverket er å dele beste praksis 
innen miljø- og klimaarbeid ved nordiske universiteter, styrke satsingen på bærekraft i forskning og utdanning, 
og integrere bærekraft i driften av bygninger og campus.  

 

2.4 Miljøkommunikasjon  

Arbeidet med miljøledelse og ytre miljø-tiltak er blitt kommunisert under Miljø-kategorien i HMS-portalen. 
Ytre miljø-arbeidet er også blitt kommunisert på en egen twitterkonto, Grønt UiB (@GreenUiB), som har over 
1000 følgere.  

 

2.5 Kurs/konferanser/arrangement  

 

Bærekraftskonferansen 

I februar 2018 arrangerte Universitetet i Bergen den første nasjonale Bærekraftskonferansen. Her 
møtte universitets- og høyskolesektoren i Norge beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv, 
fagbevegelse og andre for et kritisk blikk på hvordan sektoren skulle forholde seg til FNs Bærekraftsmål. 

 

Earth Hour  

Earth Hour 2018 ble som vanlig markert på Nygårdshøyden i mars. UiB slo av lysene i Realfagbygget, Allegaten 
55, Studentsenteret, Juridisk fakultet, HF-bygget og Sydneshaugen skole, og deltok med dette i verdens største 
markering mot klimaendringer.  

 

2.6 Miljøskadelige kjemikalier  

Avhending av miljøskadelig avfall skjer i samsvar med «Retningslinje for avhending av farlig avfall og 
problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall» i universitetets HMS-retningslinjer. Det er registrert 
ca. 530 miljøskadelige kjemikalier i det digitale stoffkartoteket EcoOnline. Alle som bruker farlige kjemikalier er 
forpliktet til å vurdere hvorvidt disse kan erstattes med mindre farlige kjemikalier.  

UiB praktiserer nullutslipp av farlige kjemikalier og miljøskadelige stoffer gjennom avløpsnettet.  

 

2.7 Forskning, undervisning og formidling  

Det er ønskelig å utarbeide miljøindikatorer for primærvirksomheten ved UiB. Eksempler vil være kartlegging 
av UiB sine miljørelaterte kurs og undervisning og aktiv deltagelse i den offentlige debatt innen 
klima/miljøspørsmål. 
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3. Metode for utregning av klimapåvirkning 

3.1 Generelt om klimaregnskapet 

Klimapåvirkning regnes ut i tonn CO2-ekvivalenter (t CO2e). Utslipp av andre klimagasser regnes om til den 
klimapåvirkningen de ville hatt hvis de hadde vært i CO2. Her brukes faktorer for Global Warming Potential 
(GWP) oppgitt av IPCC. F.eks. har lystgass (N2O) en GWP på 298, så ett kilo utslipp av N2O gir like mye 
klimapåvirkning som et utslipp av 298 kg CO2. Med andre ord; 1 t N2O vil rapporteres som 298 t CO2e i 
regnskapet. Der det er relevant (f.eks. der det rapporteres direkte utslipp) listes klimagasser også opp med 
mengder i tonn separat, uten konvertering. 

Klimaregnskapet baserer seg på anerkjente faktorsett som tar hensyn til livsløpet av de relevante aktivitetene 
og produktene. I hovedsak brukes det faktorer fra DEFRA (UK Department for Environment, Food and Rural 
Affairs). Dette er et faktorsett utviklet og årlig oppdatert av britiske myndigheter som oppgir CO2e-mengder 
for de fleste kategorier. Unntaket er strømforbruk hvor rapporten baserer seg på NVEs varedeklarasjoner. 
Dette for å sikre at rapporten bruker markedsbaserte og lokasjonsbaserte faktorer som stemmer overens med 
det norske markedet. I tilfeller hvor varedeklarasjon er tilgjengelig fra leverandøren er faktorene i 
varedeklarasjonen brukt.  

Det er lagt vekt på å bruke faktorsett som ligger åpent tilgjengelig, slik at klimaregnskapet er etterprøvbart gitt 
informasjonen i denne rapporten. I størst mulig grad er det også brukt faktorer fra samme kilde slik at faktorene 
er regnet ut på samme måte og dermed er sammenlignbare mot hverandre. Det er likevel verdt å merke seg 
at det finnes ulike faktorsett tilgjengelig, der noen er mer detaljerte enn andre. Spesielt innen innkjøp er det i 
denne rapporten brukt forholdsvis generelle faktorer (f.eks. «Plastic») som ikke hensyntar ulike 
produksjonsmetoder hos ulike leverandører. På sikt, når det foreligger mer detaljerte mengdedata, kan det 
være aktuelt å ta i bruk mer spesifikke faktorer.  

Der leverandører allerede nå kan levere varedeklarasjoner som inkluderer CO2-mengder er disse brukt i 
utregningene istedenfor generelle faktorer. 

Se kapittel 9 for full liste over faktorkilder. 

 

3.2 Organisasjonsmessig omfang av klimaregnskapet 

For denne rapporten er en kontrolltilnærming lagt til grunn, det vil si at kun selve UiB er inkludert i 
rapporten. Randsoneselskaper, UNIFOND osv. er ikke inkludert i regnskapet.  

 
Figur 3: Organisasjonskart for UiB. 
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3.3 Operasjonelt omfang av klimaregnskapet 

Dette klimaregnskapet er utarbeidet i henhold til GHG-protokollen, hvor utslipp er delt opp i tre «scopes» 
med hver sine underkategorier. I tabellene under er disse beskrevet i mer detalj med informasjon om hvilke 
som er relevante å rapportere på for UiB. Påfølgende kapitler gir mer informasjon om de relevante 
områdene med mengder og klimapåvirkning. 
 

 
Figur 4: Innhold i Scope 1, 2 og 3 i henhold til GHG-protokollen. 

 
Scope 1 - Direkte utslipp Status 2018 (t CO2e) 

Forbrenning (oljefyr) 789 

Forbrenning (kjøretøy eid av organisasjonen) 15 

Direkte utslipp av klimagasser 173 
Tabell 1: Scope 1 – direkte utslipp med status for 2018 (t CO2e). 

 
Scope 1 omfatter utslipp fra organisasjonens eget utstyr, som f.eks. forårsakes av forbrenningsmotorer, 
oljefyrer eller andre direkte utslipp. 
 
UiB har i de siste årene faset ut oljefyring og har nå tre oljefyrer igjen, disse går på biodiesel og utslippene er 
dermed biogene. 
 
Flere enheter eier biler og andre kjøretøy, disse blir som hovedregel erstattet med elbiler ved utskiftning. 
 
Direkte utslipp av klimagasser omfatter lekkasje av kjølemedier og bruk av lystgass. 
 
 

Scope 2 - Indirekte utslipp fra kjøp av energi Status 2018 (t CO2e) 

Strømforbruk 
0 (markedsbasert)/ 

922 (lokasjonsbasert) 

Fjernvarmeforbruk 726 
Tabell 2: Scope 2 – indirekte utslipp fra kjøp av energi med status for 2018 (t CO2e). 

 
Scope 2 omfatter utslipp fra innkjøpt energi, altså utslippene som skapes hos en leverandør av elektrisitet, 
fjernvarme eller annen energi som er generert av en tredjepart. 
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UiB arbeider aktivt for å redusere sitt energiforbruk og kjøper opprinnelsesgarantier for å sikre fornybar 
strøm. 
 
 
Scope 3 - Andre indirekte utslipp Status 2018 (t CO2e) 

Oppstrømsaktiviteter   

Innkjøp av varer og tjenester 38 801 

Anleggsmidler - 

Produksjon av innkjøpt drivstoff og energi - 

Transport og distribusjon (oppstrøms) - 

Avfallshåndtering 22 

Forretningsreiser (ansatte og utvekslingsreiser) 16 399 

Reiser til og fra arbeidsplass/studieplass 616 

Leide bygg/kjøretøy e.l. - 

Nedstrømsaktiviteter   

Transport og distribusjon (nedstrøms) - 

Behandling av solgte produkter - 

Bruk av solgte produkter - 

Avfallsbehandling av solgte produkter - 

Utleide bygg/kjøretøy e.l. - 

Franchiser - 

Investeringer - 
Tabell 3: Scope 3 – andre indirekte utslipp med status for 2018 (t CO2e). 

 
Scope 3 omfatter alle andre indirekte utslipp. Dette inkluderer produksjon av varer og tjenester som blir 
kjøpt av virksomheten, som f.eks. flyreiser, papirforbruk, avfallshåndtering osv. 
 
For UiB utgjør Scope 3 den største delen av utslippene, og av de ulike kategoriene er det innkjøp av varer og 
tjenester som er mest omfangsrik. Anleggsmidler er inkludert i denne kategorien og rapporteres ikke 
separat. 
 
Da UiB ikke produserer fysiske produkter for salg eller opererer franchiser er nedstrøms-kategoriene ikke 
relevante.  
 
UiB har ingen egne investeringer. 39 fond styres av UNIFOND AS som er eid av UiB, disse tildeler midler til 
forskningsformål. Storebrand forvalter disse fondene etter etiske retningslinjer som er fastsatt av UNIFOND. 
Disse innebærer at man følger de samme kriteriene som brukes av Statens pensjonsfond utland 
(«Oljefondet») og alle investeringer gjennomgår etisk screening to ganger i året.  
Ettersom investeringene ikke eies av UiB er de ikke inkludert i denne rapporten. 
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4. Overordnet klimaregnskap 

4.1 Klimaregnskap 2018 

Universitetet i Bergen begynte å føre klimaregnskap i 2004 og har gradvis utvidet dette i årenes løp. Dette har 
vært et nyttig hjelpemiddel til å redusere klimapåvirkningen innen Scope 1 (direkte utslipp) og Scope 2 
(indirekte utslipp fra kjøp av energi). 

 

For 2018 er det lagt vekt på å få et fullstendig klimaregnskap som også inkluderer alle indirekte utslipp i Scope 
3. Som figur 5 viser er det i dette området den største klimapåvirkningen gjenstår: 

 

 
Figur 5: UiBs klimapåvirkning for 2018 (t CO2e) ved bruk av markedsbasert metode. 

 

Det er viktig å merke seg at spesielt i kategorien «Scope 3 – Innkjøp av varer og tjenester» er det en del 
usikkerhet knyttet til tallene. Ettersom dette er første gang et klimaregnskap for denne kategorien har blitt 
utarbeidet er en høy andel av utslippene beregnet basert på kostnader og ikke mengdedata. Nøyaktigheten i 
disse tallene vil forbedres etter hvert som kvaliteten på kildedata blir bedre. 

 

4.2 Basisår og utvikling av klimapåvirkning 

Et basisår gjør det mulig å sammenligne utslippene over tid. Basisåret brukes til å vise fremgang mot et gitt 
mål, enten i absolutte tall eller i valgte indikatorer, som f.eks. utslipp pr ansatt eller energibruk pr m2. 

 

Tidligere års regnskap har brukt 2009 som basisår. Ettersom klimaregnskapet for 2018 er mye mer komplett 
enn for tidligere år, har UiB valgt å endre basisår til 2018, og det vil bli brukt i fremtidige rapporter. I denne 
rapporten er klimaregnskap fra tidligere år lagt til grunn for utvikling over tid. På de områdene hvor det ikke 
tidligere har blitt utarbeidet klimaregnskap er det gjort antakelser som gjør det mulig å anslå klimapåvirkning 
for tidligere år. 
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UiB har jobbet aktivt med å få ned sine klimagassutslipp mellom 2009 og 2017. Det største enkelttiltaket har 
vært kjøp av opprinnelsesgarantier for å sikre fornybar strøm, dette har vært praksis siden 2015. 

Klimapåvirkning fra innkjøp av varer og tjenester har ikke tidligere blitt utregnet, tall fra tidligere år er derfor 
estimert basert på kostnader. 

 

Tabell 4 viser en fullstendig oversikt over klimaregnskapet.  

 
Tabell 4: UiBs klimaregnskap for 2018 ved bruk av markedsbasert metode.  

Merk at tall som er markert i gult ikke er beregnet, men basert på antagelser om at tall tilsvarer dem som er 
beregnet for senere år. F.eks. har det ikke blitt innhentet tall på forretningsreiser for 2009-2010. 
De grønne tallene under Forbrenning (oljefyr) viser biogene utslipp; UiB gikk over til bioolje i de gjenværende 
oljefyrene i 2016. Dette er en del av det korte karbonkretsløpet og markeres derfor separat. 

I tabell 4 er det brukt markedsbasert faktor for strømforbruket (se kapittel 6.1) for å vise de markedsmessige 
grepene virksomheten har tatt for å begrense sin klimapåvirkning fra energibruk, dvs. kjøp av 
opprinnelsesgarantier.  

Figur 6 viser tallene fra tabellen i grafisk fremstilling. 

 
Figur 6: UiBs klimapåvirkning (t CO2e) ved bruk av markedsbasert metode. 
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5. Scope 1 – Direkte utslipp 
Direkte drivhusgassutslipp kommer fra kilder som eies eller kontrolleres av organisasjonen, for eksempel 
utslipp fra forbrenning i oljefyr eller egeneide kjøretøy, eller utslipp fra lekkasje av kjølemedier eller andre 
klimagasser.  

Universitetet i Bergen har direkte utslipp fra oljefyr, kjøretøy, kjølemedier og lystgass brukt i forskning. Disse 
direkte utslippene står totalt for 977 t CO2e, noe som tilsvarer 1,7% av den totale klimapåvirkningen. Hvis vi 
trekker fra de biogene utslippene (forbrenning av biodiesel) er utslippene på 187 t CO2e, 0,4% av totalen. 
 

 
Figur 7: UiBs klimapåvirkning for Scope 1 2018 (t CO2e). 

5.1 Oljefyring 

UiB bruker noe oljefyring, det arbeides med å fase dette ut. Mengdedata er oppgitt av Eiendomsavdelingen. 

Frem til 2015 ble oljefyring gjort med fossil fyringsolje. Faktor er hentet fra DEFRAs faktorsett. 

 
Tabell 5: Klimapåvirkning fra oljefyr ved bruk av fossil olje (t CO2e). 

Fra og med 2016 har de tre resterende oljefyrene blitt drevet med bioolje. Disse utslippene regnes som 
biogene, altså at de er en del av atmosfærens korte CO2-kretsløp og ikke er basert på uthenting av fossile 
brennstoffer. Utslippene er derfor ikke en del av universitetets ordinære klimaregnskap, men vises separat. 
Faktor er oppgitt av produsent, merk at faktorene her referer til volum og ikke kWh som i tabellen over. 

 
Tabell 6: Klimapåvirkning fra oljefyr ved bruk av bioolje (t CO2e). 
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Se mer om energiforbruk generelt under Scope 2. 

5.2 UiBs egne kjøretøy 

Flere enheter på Universitetet i Bergen eier kjøretøy. Største eier er Eiendomsavdelingen som bruker kjøretøy 
i sin daglige drift. Campusbussen, som er leaset, er også inkludert i Eiendomsavdelingens tall. Kjørelengde er 
oppgitt av enhetene som eier kjøretøy, faktor er hentet fra DEFRAs faktorsett. 

 
Figur 8: Km kjørt med UiBs egne kjøretøy ved bruk av fossilt drivstoff i 2018 (km). 

 

 
Tabell 7: Klimapåvirkning av UiBs kjøretøy ved bruk av fossilt drivstoff (t CO2e). 

Det er sannsynlig at grunnen til at kjørelengden har økt siden 2009 er at man etter hvert har fått bedre oversikt 
over antall kjøretøy hos de ulike enhetene. 

UiB har besluttet at alle nye biler til interntransport skal ha lave CO2-utslipp, og elbiler velges der dette er 
mulig. Disse utslippene vil dermed reduseres etter hvert som bilparken fornyes. 

 

5.3 Kjølemedier 

Noen kjølemedier har svært høy GWP-faktor, noe som betyr at selv små utslipp kan ha stor påvirkning på 
klimaet. Ved vedlikehold av kjøleanlegg og varmepumper etterfylles det kjølemedier der det har vært lekkasjer 
o.l. Faktorer er hentet fra DEFRAs faktorsett. 

Eiendomsavdelingen bytter ut klimaskadelige kjølemedier ved rehabiliteringer; likevel er det fremdeles anlegg 
som bruker kjølemedier som har høy klimapåvirkning. Følgende tall er basert på mengder oppgitt av 
leverandør. For grafer som viser tidligere år er det antatt en mengde tilsvarende den i 2017. 
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Tabell 8: Klimapåvirkning av kjølemedier (t CO2e). 

 

5.4 Lystgass 

Lystgass (N2O) brukes på Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet. Gassen tas ikke opp i kroppen, 
vi regner derfor at utslipp tilsvarer forbruket. Lystgass har en GWP-faktor på 298, dvs at ett tonn N2O tilsvarer 
klimapåvirkningen av 298 tonn CO2 (hentet fra DEFRAs faktorsett). 

Mengder er oppgitt av de relevante enhetene. Forbruket før 2018 er ikke målt; for grafer som viser tidligere år 
er det antatt en mengde tilsvarende den i 2018. 

 
Tabell 9: Klimapåvirkning av lystgass (t CO2e). 
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6. Scope 2 – Indirekte utslipp fra kjøp av energi 
Indirekte energirelaterte utslipp kommer fra innkjøpt energi (forbruk av strøm og fjernvarme). Ettersom UiB 
drifter rundt 100 bygg med totalt areal på 357 753 m2, er energiforbruket en vesentlig faktor i 
miljøpåvirkningen for universitetet. Ved markedsbasert kalkulasjonsmetode står forbruket av innkjøpt energi 
for 726 t CO2e, noe som tilsvarer 1,3 % av den totale klimapåvirkningen. 

I tillegg til strøm bruker UiB fjernvarme fra BKK samt fyringsolje (beskrevet under Scope 1). Det er en utstrakt 
bruk av varmepumper og et eget nærvarmenett er i bruk ved Marineholmen og på Nygårdshøyden. 

 

Figur 9: UiBs energiforbruk 2018 (MWh). 

UiB har en egen ENØK-ingeniørstilling på fulltid som er plassert ved Eiendomsavdelingen. ENØK-ingeniøren 
har ansvar for kartlegging av UiBs energiforbruk samlet og på detaljnivå, samt oppfølging av tiltak for å 
redusere dette. Slike tiltak er typisk å skifte til energieffektiv belysning, bevegelsesstyring av belysning, 
nattsenking av temperatur eller gjennomgang og optimalisering av driftstider for ventilasjon. Ferielukking av 
bygninger er satt i system, og dette varsles i god tid før sommer- og juleferie.  

Det er satt mål om 2 % årlig graddagsjustert reduksjon i energiforbruk pr kvm siden 2009. Dette målet er 
nådd, med en reduksjon på 21 % siden 2009. 
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Figur 10: Temperaturkorrigert energiforbruk for UiB (kWh/m2). 

Alle tall i dette kapittelet er oppgitt av Eiendomsavdelingen. 

 
Tabell 10: UiBs energiforbruk (MWh) og energiforbruk med temperaturkorrigering (kWh/m2). 

Klimapåvirkningen av Scope 2 blir regnet ut etter både lokasjonsbasert og markedsbasert metode, se 
beskrivelse av disse i kapittel 6.1. I begge tilfellene har klimapåvirkningen blitt redusert den siste 
tiårsperioden: 

 
Figur 11: UiBs klimapåvirkning fra Scope 2 ved bruk av markedsbasert metode (t CO2e). 
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Figur 12: UiBs klimapåvirkning fra Scope 2 ved bruk av lokasjonsbasert metode (t CO2e). 

6.1 Elektrisitet 

I henhold til GHG-protokollen skal virksomheter rapportere klimapåvirkning fra strøm på to måter: 

 Lokasjonsbasert metode: Denne utregningen bruker en faktor basert på hvor strømmen ble generert 
og den gjennomsnittlige strømmiksen mellom strømprodusentene i det området hvor virksomheten 
holder til for den perioden klimarapporten gjelder for. 
 

 Markedsbasert metode: Denne metoden hensyntar virksomhetens beslutning om å kjøpe 
opprinnelsesgarantier eller ikke for sitt strømforbruk. Virksomheter som produserer fornybar strøm 
kan selge rettighetene til denne strømmen som opprinnelsesgarantier, selv om selve strømmen blir 
distribuert over det samme nettet som ikke-fornybar strøm. Kjøp av opprinnelsesgarantier blir på 
denne måten en «støtteordning» til produsenter av fornybar strøm og oppmuntrer til mer av denne 
typen produksjon. Strømforbruk som det ikke kjøpes opprinnelsesgarantier for blir beregnet i henhold 
til residualmiksen som er basert på den ikke-fornybare elektrisiteten på distribusjonsnettet. 

 

Faktorene for både lokasjonsbasert og markedsbasert utregning kommer fra NVEs varedeklarasjoner, hvor 
faktoren for markedsbasert residualmiks er betraktelig høyere enn den lokasjonsbaserte faktoren. Det er verdt 
å merke seg stor årlig variasjon som skyldes endringer i strømmiksen i Europa, da Norge er en del av det 
europeiske strømnettet. Den lokasjonsbaserte faktoren er basert på norsk strømproduksjon. 

Strøm er den største kilden til energi brukt hos UiB. Siden 2015 har universitetet kjøpt opprinnelsesgarantier 
for sitt strømforbruk. Den markedsbaserte faktoren er derfor satt til 0 de siste årene. 
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Figur 13: UiBs klimapåvirkning fra Scope 2 – markedsbasert vs lokasjonsbasert metode (t CO2e). 

 

 
Tabell 11: UiBs klimapåvirkning fra strømforbruk (t CO2e).   

 

Ved markedsbasert metode hadde UiB hatt følgende utslipp uten kjøp av fornybar strøm: 

 
Tabell 12: UiBs klimapåvirkning uten kjøp av fornybar strøm (t CO2e) ved bruk av markedsbasert metode. 

 

 

6.2 Fjernvarme 

UiB kjøper fjernvarme fra BKK, faktoren som er brukt her kommer fra BKKs egen varedeklarasjon. 

 
Tabell 13: UiBs klimapåvirkning fra fjernvarme (t CO2e). 
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7. Scope 3 – Andre indirekte utslipp 
Scope 3 er en valgfri rapporteringskategori som omhandler alle andre indirekte utslipp. Utslipp i denne 
kategorien er en konsekvens av aktivitetene til virksomheten, men oppstår fra kilder som ikke eies eller 
kontrolleres av virksomheten selv. Typiske eksempler på Scope 3 aktiviteter er produksjon av varer som 
virksomheten kjøper, flyreiser og håndtering av avfall fra virksomheten. 
 
Som spesifisert i kapittel 3 er ikke alle underkategorier i Scope 3 relevante for UiB. De relevante kategoriene 
er inkludert i denne rapporten. 
 

 
Figur 14: UiBs klimapåvirkning fra Scope 3 2018 (t CO2e). 

 
Innen denne kategorien er det Innkjøp av varer og tjenester som står for de fleste utslippene (38 801 t CO2e, 
69% av Scope 3). Disse utslippene er det festet stor usikkerhet til; det arbeides for å forbedre datagrunnlaget 
i årene som kommer. 
 
Reisevirksomhet er også en betydelig faktor i UiBs klimapåvirkning innen Scope 3. Ansattreiser (7 132 t CO2e) 
står for 13% av Scope 3, og studenters utvekslingsopphold fra eller til UiB står for 6 472 t CO2e (12%).  
 
UiBs toktfartøyer (drevet av Havforskningsinstituttet) står for 2 795 t CO2e (5% av Scope 3). 
 
Det er foretatt reisevaneundersøkelser blant både ansatte og studenter i løpet av våren 2019; svarene på 
disse danner grunnlaget for klimapåvirkningen av de daglige reisene som foretas til og fra arbeidsplass 
/studieplass (til sammen 616 t CO2e, 1 % av Scope 3). 
 
Klimapåvirkningen av avfallshåndtering er lav (22 t CO2e, 0,04% av Scope 3). Dette skyldes at GHG-
protokollen, for å unngå dobbelttelling, kun inkluderer frakt av avfall til behandlingssted i denne kategorien. 
Forbrenning av restavfall brukes til fjernvarme; klimapåvirkningen av dette er dermed inkludert i faktoren for 
fjernvarme (Scope 2). Tilsvarende er selve prosessen for gjenvinning av kildesortert materiale inkludert som 
produksjon av nye varer og telles derfor med i kategorien Innkjøp av varer og tjenester istedenfor i faktor for 
avfallsbehandling. 
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7.1  Innkjøp av varer og tjenester 

Innkjøp av varer og tjenester har en stor klimapåvirkning, men det kan være utfordrende å finne et relevant 
tallgrunnlag. GHG-protokollen anbefaler følgende fremgangsmåte: 

1. Velg ut hovedkategorier og -leverandører 
2. Finn primærdata (CO2-ekvivalenter eller fysiske mengdedata) fra de utvalgte kategoriene og 

leverandørene der dette er mulig (f.eks. avfallsspesifikasjoner eller varedeklarasjoner). En slik dialog 
gir også den fordelen at leverandørene selv påvirkes til å kartlegge sin klimapåvirkning. 

3. Der slike primærdata ikke er tilgjengelig brukes sekundærdata som er estimert basert på tilgjengelig 
informasjon, f.eks. pris av innkjøpte varer i økonomisk regnskap eller markedsbaserte snitt-tall. 

 

Hos UiB ble følgende metode fulgt: 

UiB gjør årlig anskaffelser for over 1 milliard kroner. Disse er fordelt på fire hovedkategorier: «Forvaltning, drift 
og vedlikehold», «Administrativt», «Forskning og undervisning» og «IKT». 

Seksjon for Innkjøp kontaktet leverandører for å innhente primærdata der det ble sett som hensiktsmessig, 
hvor anskaffelser i rammeavtaler med beløp over en million kr. ble prioritert. Mengder og utslipp fra de andre 
kategoriene er estimert basert på pris av innkjøpte varer, og på en antagelse om at kostnader er likt fordelt 
mellom varer og tjenester. Ettersom dette er første gang innkjøp av varer og tjenester inkluderes i 
klimaregnskapet til UiB vil det i årene fremover jobbes for at en større del av klimaregnskapet skal være basert 
på primærdata. Det jobbes blant annet med å få krav til rapportering med i nye rammeavtaler, samt at 
kategoriseringen av beløp blir mer nøyaktig. På denne måten vil klimaregnskapet bli mer og mer korrekt 
ettersom datagrunnlaget forbedres, dette vil gi bedre grunnlag for beslutninger rundt klimatiltak i denne 
kategorien. 

En beregning basert på artskonto ble vurdert, men ble ansett som uhensiktsmessig pga manglende 
nøyaktighet. Den valgte metodikken ga en «ringer-i-vannet»-effekt ved at de mest sentrale leverandørene 
også ble involvert i å levere mengdedata og klimadata der det er relevant. UiB bidrar på den måten til at disse 
leverandørene også får et bevisst forhold til sine klimafotavtrykk. 

 

UiB stiller krav til miljøsertifisering i relevante anbud. En kartlegging av universitets mest sentrale leverandører 
viser at 17% av generelle leverandører er miljøsertifiserte, mens 36% av rammeleverandørene har en slik 
sertifisering. Disse utgjør henholdsvis 22% og 33% av omsetningen. En videre oppfølging og innstramming av 
kravene vil sannsynligvis kunne øke denne andelen. Dette vil ikke ha en direkte innvirkning på klimaregnskapet 
med mindre man også får mer nøyaktige (og lavere) faktordata fra disse leverandørene. 

I tillegg kan det være aktuelt å stille krav om klimanøytralitet, fossilfrie byggeplasser osv. i relevante 
anskaffelsesprosesser. Dette vil også påvirke klimaregnskapet dersom faktorene blir fremskaffet. 

En overordnet fordeling av klimapåvirkningen fra innkjøpte varer og tjenester for 2018 er vist i tabell 14.  

 

Tabell 14: Fordeling av UiBs klimapåvirkning fra innkjøp av varer og tjenester 2018. 

Ved å se på kostnaden av de totale anskaffelsene for de siste ti årene og bruke faktorer tilsvarende dem som 
ble regnet ut for 2018, kan vi se en estimert klimapåvirkning siden 2009: 
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Figur 15: UiBs klimapåvirkning fra anskaffelser (t CO2e). 

 

I følgende tabeller markerer stjerne (*) kategorier hvor en eller flere leverandører har oppgitt mengdedata. 
Arbeidet med å innhente slike data fra flere leverandører vil pågå de neste årene. 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold 

Denne kategorien omhandler drift av UiBs bygg, inkludert renhold og innkjøp av møbler: 

 
Tabell 15: Fordeling av UiBs klimapåvirkning i 2018 fra anskaffelser innen Forvaltning, drift og vedlikehold (t CO2e). 

Seksjon for Innkjøp har beregnet totalkostnader på 563 millioner kr, og det var mulig å hente ut fordeling på 
flere poster basert på tall fra rammeavtaler. Der dette ikke var mulig, er beløpene fordelt likt på varer og 
tjenester. Det er brukt faktorer fra DEFRA for å beregne utslippene knyttet til hver post.  
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Av leverandørene som ble kontaktet for å innhente mengdedata var det kun en av møbelleverandørene som 
hadde slike tall, den posten er derfor en kombinasjon av primærdata og kostnadstall. De andre postene er 
beregnet basert på kostnadstall. 

Posten «FDV varer – Annet» og «FDV tjenester – Annet» inkluderer aktiviteter knyttet til vedlikehold av bygg 
samt større byggeprosjekter, noe som gjør at tallene varierer sterkt fra år til år. Det er mye usikkerhet knyttet 
til disse tallene, og dette er et område som vil beregnes mer nøyaktig i årene som kommer. 

 

 

Administrativt 

Kategorien for Administrativt inkluderer følgende poster: 

 

Tabell 16: Fordeling av UiBs klimapåvirkning i 2018 fra anskaffelser innen Administrativt (t CO2e). 

I denne kategorien bidro Norengros og Lyreco med detaljerte tall for kjøp av kontorrekvisita o.l., mens det var 
mulig å uthente mengdedata for deler av posten «Kafedrift og catering». Flere av leverandørene innen kopi-, 
print- og trykkeritjenester hadde også mengdedata for UiBs innkjøp, og mange av hotell-leverandørene kunne 
fremskaffe antall romdøgn. En av hotellkjedene hadde også utregnet CO2-tall pr romdøgn. 

For resterende poster er det brukt utslippsfaktorer fra DEFRA; mengdefaktorer der mengder er tilgjengelig og 
kostnadsfaktorer der mengder ikke er tilgjengelig. 

I denne kategorien finner vi bl.a. underposten «Kopipapir og skrivebøker». Tidligere års klimaregnskap har 
basert seg på telleverk på printere for å beregne papirmengder, men dette har gitt ufullstendige tall da ikke 
alle printere har vært på samme system. Ved å bruke innkjøpsdata for denne kategorien får vi et mer nøyaktig 
tall; det ble kjøpt inn 50,6 t av dette i 2018, noe som tilsvarer 48 t CO2e. 

Leverandørdata viser også at det ble kjøpt inn 10,6 t plastprodukter (deriblant engangsplast), noe som er 
beregnet til 33 t CO2e. 
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Forskning og undervisning 

Denne kategorien inkluderer utstyr og rekvisita benyttet i akademisk sammenheng: 

 
Tabell 17: Fordeling av UiBs klimapåvirkning i 2018 fra anskaffelser innen Forskning og undervisning (t CO2e). 

Her er det inngått rammeavtaler innen laboratorierekvisita og dentale forbruksvarer, og i sistnevnte kategori 
kunne en av leverandørene fremskaffe mengdedata. De andre utslippene er basert på kostnadsfaktorer fra 
DEFRA. 

 

 

IKT 

Denne kategorien inkluderer utstyr og tjenester relatert til IKT: 

 
Tabell 18: Fordeling av UiBs klimapåvirkning i 2018 fra anskaffelser innen IKT (t CO2e).  

Rammeleverandør innen IKT-utstyr fremskaffet både mengdedata og CO2-mengder, disse tallene er brukt i 
beregningene. Andre utslipp er beregnet basert på kostnadsdata og faktorer fra DEFRA.  
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7.2  Avfallshåndtering 

Eiendomsavdelingen har ansvar for at det er tilrettelagt for kildesortering på Universitetet i Bergen. Antall 
avfallsfraksjoner i hvert bygg er avhengig av bygningenes aktiviteter og fasiliteter. 

Det finnes ressurspersoner (avfallskontakter) ved alle enheter som håndterer farlig-, problem- og radioaktivt 
avfall. Disse skal sørge for at avfallssystemet gjøres kjent ved sine enheter samtidig som de kan gi råd angående 
korrekt behandling av avfall. Ressurspersonene samles jevnlig i fagmøter. 

Avfallsmengdene ved UiB varierer fra år til år. Dette skyldes bl.a. ombygginger og ulike prosjekter. Følgende 
avfallsmengder (i tonn) er oppgitt av renovatør: 

 
Tabell 19: Kildesorterte avfallsmengder (t). 

Kildesorteringsprosenten har holdt seg noenlunde stabil på 27-34% de siste ti årene. Eiendomsavdelingen har 
høsten 2018 påbegynt et større prosjekt med utvidelse av kildesortering i de fleste bygg på campus. Dette 
prosjektet vil fortsette i 2019, og det forventes at dette vil øke kildesorteringsprosenten betydelig. Målet som 
er satt i Handlingsplan for ytre miljø 2018-2022 er 80% kildesortering innen 2022. 

Ved å måle avfallstallene mot antall årsverk ser vi en betydelig reduksjon i restavfallsmengdene. Mengden 
restavfall per årsverk ble redusert med 34 % mellom 2009 og 2018, mens målet var en reduksjon på 17%. 
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Figur 16: UiBs restavfallsmengde per årsverk (kg). 

 

I henhold til GHG-protokollen skal klimapåvirkningen fra avfall beregnes som følger: 

 For kildesortert materiale til materialgjenvinning: Klimapåvirkning beregnes basert på transport av 
avfallsmengdene, men ikke selve gjenvinningen av dem. 

 For restavfall til energigjenvinning: Klimapåvirkning beregnes basert på transport av 
avfallsmengdene, men ikke selve gjenvinningen av dem. 

 For restavfall til deponi: Klimapåvirkning baseres på transport og behandling av avfallet. 

Dette innebærer at klimapåvirkningen av forbrenning av restavfall for energiproduksjon tilfaller forbrukere av 
energien som produseres. Tilsvarende inngår klimapåvirkningen av resirkulering av materialer som del av 
faktoren for forbruket av de gjenvunne materialene. Dette gjør at man unngår dobbeltføring; forbrenningen 
av restavfall for å produsere fjernvarme er allerede tatt med i faktoren for forbruk av fjernvarme og tas 
derfor ikke med her. Det er likevel viktig å poengtere at det er mer gunstig for miljøet å sende avfall til 
materialgjenvinning enn energigjenvinning, selv om det ikke reflekteres i klimaregnskapet. 

Vi har her gått ut fra at avfall som ikke går i restavfall går til gjenvinning på andre måter. Utslippsfaktorene blir 
dermed de samme for alle kategoriene, basert på DEFRAs faktorsett. 

 

Klimapåvirkning for UiBs avfallsmengder beregnes dermed som følger: 

 

Tabell 20: UiBs klimapåvirkning fra avfallsmengder (t CO2e).  
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7.3  Reiser - Ansatte 

Som et internasjonalt forskningsuniversitet er mobilitet og nettverksarbeid en integrert del av den faglige 
virksomheten og reiser UiB foretar vil fremover være viktige for å styrke UiBs posisjon og for å oppnå de 
strategiske målene som styret har satt.  

Reisevirksomhet er blant de største utslippskildene for Universitetet i Bergen. UiB har derfor iverksatt tiltak for 
å redusere sine flyreiser og bruker aktivt Skype for Business for f.eks. intervju-prosesser. I løpet av 2018 har 
bruken av Skype for Business blitt utvidet slik at alle ansatte nå har tilgang til dette verktøyet. Det er ikke mulig 
å registrere hvor stor bruken av dette verktøyet er. 

 

Tidligere år har flyreise-data blitt basert på tall fra reisebyrået Berg-Hansen. Fra 2018 brukes data fra 
reiseregningssystemet isteden. Dette gjør at tallene blir mer fullstendige, og antallet reiser som er registrert er 
doblet (2017: 6234 flyreiser t/r registrert gjennom reisebyrå, 2018: 11579 flyreiser t/r registrert gjennom 
reiseregnings-systemet). Dette, sammen med en oppdatering av faktorsett til DEFRA-faktorer, gjør at 
klimapåvirkning som er beregnet for 2018 er flere ganger høyere enn tidligere år. Økningen skyldes altså 
oppdaterte grunnlagstall og ikke stor økt reisevirksomhet. 

 

For at tallene skal bli sammenlignbare er det derfor gjort en tilbakeskriving for tidligere år, hvor antall reiser 
oppgitt av reisebyrå er doblet og utslippene er rekalkulert med faktorer tilsvarende dem som er brukt i 2018. 
Resultatet av denne beregningen blir som følger. Det er ikke mulig å finne tilsvarende tall for 2009-2010, i 
tabellene som sammenligner data tilbake til 2009 er det derfor antatt at disse er av samme størrelse som i 
2011. 2009 og 2010 er derfor utelatt fra diagrammet under. 

 

 
Figur 17: UiBs klimapåvirkning fra reisevirksomhet (t CO2e). 

 

I 2018 er det gjennomført 11 579 t/r flyreiser, totalt 33 678 888 pkm. For 2018 fordeler antall flyreiser seg med 
nesten halvparten av turene (47%) innen Norge, mens disse bare står for 15% av klimapåvirkningen. I kontrast 
står de lengste reisene for 13% av turene og 64% av klimapåvirkningen. 
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Figur 18: Sammenheng mellom antall flyreiser (tur/retur) og klimapåvirkning (t CO2e). 

 

 
Tabell 21: Klimapåvirkning av flyreiser (t CO2e). 

 

Klimapåvirkning av turer med andre transportmidler er miminal i forhold til flyreisene. Dette er ofte turer som 
tas fra/til flyplass, f.eks. Flytoget: 

 
Tabell 22: Antall reiser (en vei), klimapåvirkning (t CO2e) og prosentandel av klimapåvirkningen fordelt på transportmiddel. 

Den vanligste reisestrekningen er Bergen – Oslo. Den har blitt gjennomført (en vei) 246 ganger med tog og 
6184 ganger med fly. 
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Antall kilometer er beregnet  informasjon i reiseregningssystemet, hvor reiser har blitt klassifisert ved hjelp av 
kommentarer og kategorier valgt av bruker ved innlegging. Reisene har blitt delt i kategoriene Norge, 
Skandinavia, Europa og Resten av verden, og kilometer-verdier for hver av disse kategoriene har blitt satt 
basert på den vanligste destinasjonen. Denne tilnærmingen har gitt et godt grunnlag for beregning av 
klimapåvirkningen, og kan forbedres fremover for mer detaljering.  

Klimapåvirkning fra andre reiser er beregnet med faktorer fra DEFRA og NSB, se kapittel 9 for kilder. Også her 
har data fra reiseregningssystemet blitt kategorisert basert på kommentarer og klassifiseringer fra bruker. 
Unntaket er reiser i egen bil, hvor antaller personkilometer er hentet fra kilometergodtgjørelser. 

Merk at reiser med leiebil og overnattinger på hotell ikke er tatt med i beregningene her, grunnet manglende 
datagrunnlag. 
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7.4  Reiser – Studenter på utveksling fra UiB 

UiB er det norske universitetet som sender flest studenter på utveksling. Studenter blir sterkt oppfordret til å 
studere minst et halvt år i utlandet for å fremme toleranse, kommunikasjon, kulturell forståelse, fleksibilitet og 
selvstendighet. UiB har utvekslingsavtaler med rundt 700 universiteter i hele verden, og utveksling er 
tilgjengelig for alle studier. 

 

For 2018 er klimapåvirkningen fra disse reisene beregnet for første gang. Tallgrunnlaget er innhentet av 
Studieadministrativ avdeling og viser følgende fordeling: 

 
Figur 19: Sammenheng mellom antall studenter fra UiB på utveksling og klimapåvirkning (t CO2e). 

 

 
Tabell 23: Klimapåvirkning fra utvekslingsopphold fra UiBs studenter (t CO2e). 

Her går vi ut fra mest populære destinasjon i hver verdensdel for å beregne antall kilometer, og regner med 
1-3 tur/retur-reiser avhengig av oppholdets varighet (antatt hjemreise ved semesterslutt). 77% av alle 
oppholdene har varighet under 6 måneder. Faktorer er hentet fra DEFRAs faktorsett. 

 

Utvekslingsreiser fra tidligere år er ikke beregnet, i totaloversikten som viser flere år er klimapåvirkning antatt 
å tilsvare påvirkningen i 2018. 
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7.5  Reiser – Studenter på utveksling til UiB 

UiB tar også imot mange utenlandske studenter til ulike studier. For 2018 er klimapåvirkningen fra disse reisene 
beregnet for første gang. Tallgrunnlaget er innhentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 
og viser følgende fordeling: 

 
Figur 20: Sammenheng mellom antall studenter på utveksling til UiB og klimapåvirkning (t CO2e). 

 

 

 
Tabell 24: Klimapåvirkning fra studenter på utveksling hos UiB (t CO2e). 

 

Vi har her lagt sammen antallet studenter i vårsemesteret og høstsemesteret, og går ut fra at studenter som 
er ved UiB i begge semestrene drar hjem i sommerferien. Antallet reiser tilsvarer dermed antallet studenter i 
begge semestrene sammenlagt. Vi har videre tatt utgangspunkt i de samme avstandene som var brukt i 
utregningene for studenter fra UiB. Faktorer er hentet fra DEFRAs faktorsett 

 

Utvekslingsreiser fra tidligere år er ikke beregnet, i totaloversikten som viser flere år er klimapåvirkning antatt 
å tilsvare påvirkningen i 2018. 
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7.6  Bruk av toktfartøy 

Havforskningsinstituttet eier toktfartøyene som blir brukt av UiB. For 2018 er klimapåvirkningen fra disse reisene 
beregnet for første gang. Tallgrunnlaget er innhentet fra Havforskningsinstuttet og er basert på andelen av 
driftstiden som er brukt av universitetet: 

 

 
Figur 21: Klimapåvirkning fra toktfartøy 2018 (t CO2e). 

 

 
Tabell 25: Klimapåvirkning fra toktfartøy 2018 (t CO2e). 

Utslipp fra toktfartøy fra tidligere år er ikke beregnet, i oversikter som går over flere år er klimapåvirkning antatt 
å tilsvare påvirkningen i 2018. 
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7.7 Ansattes reiser til og fra arbeidsplass 

UiB hadde 3944 årsverk i 2018, med bortimot 5000 ansatte, ifølge Database for statistikk om høgre utdanning. 
Den daglige reisen til og fra arbeidsplassen påvirker klimaet ulikt avhengig av hva slags transportmiddel som 
er valgt. UiB er lokalisert sentralt i Bergen med de fleste byggene i sentrum. Universitetet legger til rette med 
låsbar sykkelparkering og dusjmuligheter, og utbyggingen av slike fasiliteter pågår stadig. De siste årene har 
antallet parkeringsplasser for biler blitt redusert. 

 

Det ble gjennomført reisevaneundersøkelser blant de ansatte i 2017 og 2019 som del av en større 
undersøkelse gjennomført av Asplan Viak for Klimapartnere Vestland. UiB gjennomførte også en 
reisevaneundersøkelse i 2009, disse dataene er ikke inkludert i dette regnskapet. 
 
 
Utviklingen siden 2017 viser at bruk av transportmidlene sykkel, elsykkel, snøggbåt, utslippsfri bil, 
hjemmekontor og transport til fots har økt. Bruk av buss/bybane/tog, fossilbil og reiser som bilpassasjer er 
redusert. Den største reduksjonen i bruk av transportmiddel finner vi for Buss/bybane/tog på 8 %. Bilfører av 
fossilbil er redusert med 3,8 %. Den største økningen fra 2017 er på 4,4 % for ansatte som går til jobb, mens 
bruk av elsykkel har økt med 4,1 %. 
 

 
Figur 22: Ansattes reiser til og fra arbeidsplass fordelt på transportmiddel.  

Figuren er hentet fra «Reisevaneundersøking for Klimapartnere Vestland» for 2019.  
 
 

Klimapåvirkningen i 2018 er utregnet på grunnlag av undersøkelsen fra mars 2019. Denne ble sendt ut til 4688 
personer og hadde en svarprosent på 29,5%. Vi har her gått ut fra at disse er representative, og har i følgende 
oversikt beregnet klimapåvirkningen fra dem som kjører bil drevet av fossile brensler. Grunnlag for 
beregningen er at et arbeidsår består av 45 uker. Faktoren som er brukt i beregningen er hentet fra DEFRA. 
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Tabell 26: Klimapåvirkning fra ansattes reiser til og fra UiB (t CO2e). 

 
Gitt 3 944 årsverk tilsvarer dette ca 75 kg CO2e pr årsverk. 
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7.8  Studenters reiser til og fra studieplass 

Som for ansatte, påvirker studenters daglige reiser til og fra studiestedet miljøet i ulik grad basert på valgt 
transportmiddel. 

 

Reisevaneundersøkelse ble sendt ut til samtlige studenter ved UiB i februar 2019 av Emisoft på oppdrag fra 
UiB. Asplan Viak foretok den tekniske utsendelsen. 5648 studenter deltok i undersøkelsen, noe som gir en 
svarandel på ca 33%. Vi har her gått ut fra at disse er representative, dette gir følgende fordeling på 
transportmidler: 
 

 
Figur 23: Studenters reiser til og fra studieplass fordelt på transportmiddel.  

 
Reisevaneundersøkelsen viser at 48,5 % av studentene reiser til og fra studieplass til fots, 43,8 % reiser kollektivt, 
4 % bruker sykkel som fremkomstmiddel (egen sykkel, bysykkel eller elsykkel) og 3,3 % kjører bil (bilfører 
fossilbil, bilfører utslippsfri bil eller bilpassasjer). 
 
 
Deltagerne av spørreundersøkelsen ble bedt om å svare på spørsmål om følgende tiltak kan gjøre at de vil 
sykle oftere. Av studentene som svarte på spørsmålene er følgende andel helt eller delvis enig: 
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Figur 24: Andel studenter som er delvis eller helt enig i at tiltak kan fremme sykling til studiestedet. 

 
 
Deltagerne av spørreundersøkelsen fikk også mulighet til å komme med forslag til tiltak UiB kan gjøre for at 
de selv skal bli motivert til å gå, sykle, samkjøre eller reise mer kollektivt til og fra studiestedet sitt. Av totalt 
2012 svar dreide mange seg om tiltakene beskrevet over. Andre tiltak nevnt er flere skap på lesesaler, flere 
bysykkelstativ nær fakultetene og utenfor sentrumssonen, studentrabatt på bysykler og egne UiB-sykler til 
utlån for studenter. 
 
I følgende oversikt har vi beregnet klimapåvirkningen fra dem som kjører bil drevet av fossile brensler. 
Grunnlag for beregningen er at et studieår består av 40 uker. Faktoren som er brukt i beregningen er hentet 
fra DEFRA. 
 

 
Tabell 27: Klimapåvirkning fra studenters reiser til og fra sitt studiested med fossilbil. 

 
Gitt 18 050 studenter tilsvarer dette ca 18 kg CO2e pr student. 
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8. Anbefalinger for videre arbeid med klimaregnskapet 
UiB startet med klimaregnskap i 2004 og har gradvis utvidet det over tid.  

2018 er det første året det har blitt laget et komplett klimaregnskap som inkluderer alle indirekte utslipp.  

I årene som kommer vil det jobbes med videre nyansering og detaljering av klimaregnskapet, og dette vil 
være grunnlag for beslutninger om hvilke tiltak som bør settes i gang. 

Følgende områder anbefales for videre detaljering: 

 

Anskaffelser 

For 2017 og 2018 ble klimaregnskapet for anskaffelser fremskaffet ved at prioriterte leverandører 
(rammeavtaler på over 1 MNOK) ble forespurt om å fremlegge klimapåvirkning eller mengdedata. 
Noen av leverandørene hadde slike data tilgjengelig, mens andre hadde vanskelig for å finne slike tall 
i sine systemer. I slike tilfeller ble klimapåvirkningen, i likhet med anskaffelser som ikke var en del av 
de prioriterte avtalene, beregnet på grunnlag av prisinformasjon. 

Bruk av slike generelle data gjør at mindre endringer, som skifte av leverandør, ikke reflekteres i 
klimaregnskapet. Reduserte mengder innkjøpte varer vil derimot vises, og jo mer spesifikke data man 
får fre leverandørene, desto mer presist vil UiBs klimaregnskap bli. 

Seksjon for Innkjøp justerer sine krav i rammeavtaler fremover, slik at fremskaffelse av klimadata eller 
mengdedata blir et krav i de relevante avtalene. Dette vil medvirke til bedre datagrunnlag i årene som 
kommer. I tillegg vil det være relevant å utvide den prioriterte gruppen av anskaffelser slik at UiB 
gradvis får innhentet mengdedata fra flere og flere typer anskaffelser. 

Spesielt er dette relevant innenfor bygg; en stor del av utslippene relatert til anskaffelser kommer fra 
større byggeprosjekter, og her vil det være hensiktsmessig å detaljere utslippene mer i samarbeid 
med entreprenør. 

Fordeling av utslippene på koststed vil også være hjelpsomt for å kunne vurdere videre tiltak. 

 

Reiser 

I tidligere år har klimapåvirkning fra reise blitt basert på informasjon fra reisebyrå. Man regnet her 
med at det var en stor grad av underrapportering da ikke alle benytter seg av reisebyrå når reiser blir 
bestilt. For 2018 tok man derfor utgangspunkt i reiseregningssystemet, noe som ga en dobling i antall 
reiser. Selv om dette gir et riktigere bilde, er det likevel muligheter for forbedring også for dette 
datagrunnlaget, f.eks. regner det ikke med reiser som eksterne gjør til UiB for å bidra som sensorer, 
delta på konferanser osv. 

I tillegg er beregningene her gjort på grunnlag av kommentarene og klassifiseringene den enkelte 
har lagt inn ved utfylling av reiseregningene; disse kan være mangelfulle. Det kan derfor være relevant 
å se på ytterligere tiltak for å forbedre datagrunnlaget for beregning av klimapåvirkning fra reiser. 
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9. Faktorkilder 
Følgende faktorkilder er brukt i utregningene. Ved referanser til DEFRA er faktorene hentet fra faktorsettet 
«Greenhouse gas reporting: conversion factors 2018». 

 

Generell informasjon 

 Antall årsverk, ansatte og studenter: 
o Norsk senter for forskningsdata - Database for statistikk om høgre utdanning 

 

Scope 1 – direkte utslipp 

 Oljefyring fossil olje:  
o CO2e-faktor: DEFRA «Burning oil - Gross CV, 2018» 

 
 Oljefyring bioolje: 

o Omregning mellom kWh og liter: Varedeklarasjon «BFO#1 Arctic - Biofyringsolje (EN14214)» 
o CO2-faktor: Varedeklarasjon «BFO#1 Arctic - Biofyringsolje (EN14214)» 

 
 Egne kjøretøy: 

o CO2e-faktor: DEFRA «Cars (by size) (Average car, Unknown fuel)», 2012-2018. For 2009-2011 
brukes 2012-faktor. 

 
 Kjølemedier: 

o GWP-faktorer: DEFRA «Kyoto protocol – Standard» og «Kyoto protocol – Blends», 2018 
 

 Lystgass: 
o GWP-faktor: DEFRA «Kyoto protocol – Standard», Nitrous oxide, 2018 

 

Scope 2 – indirekte utslipp fra kjøp av energi 

 Elektrisitet: 
o Lokasjonsbasert faktor: NVE varedeklarasjoner 2011-2017. Faktor for 2017 er brukt for 2018. 

Faktor for 2011 er brukt for 2009-2010. 
o Markedsbasert faktor: NVE varedeklarasjoner 2009-2017. Faktor for 2017 er brukt for 2018. 

 
 Fjernvarme: 

o CO2-faktor: BKK varedeklarasjoner 2014, 2016 og 2018. 2014 er brukt for 2009-2015 og 2016 
er også brukt for 2017. 

 

Scope 3 – andre indirekte utslipp 

 Innkjøp av varer og tjenester: 
o Møbler: CO2-faktorer: Kinnarps «Sustainability declarations» for stol (Capella), bord (Oberon) 

og skap (Space). 
o Hotell-, kurs- og konferansetjenester: CO2-faktor: utslippsfaktorer oppgitt av Nordic Choice. 

En gjennomsnittsfaktor av utslippsfaktorene for Nordic Choice sine norske hotell ble brukt 
for andre hotellkjeder.  
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o DEFRA materialbruk: CO2e-faktorer: «Other», «Electrical items», «Metal», «Plastic» and 
«Paper» 2018. 

o DEFRA kostnadsfaktorer: Utslippsfaktorene er tilgjengelig under «Annex E: Supply chain 
emissions» i rapporten «Environmental Reporting Guidelines: including Streamlined Energy 
and Carbon Reporting requirements». Faktorene har enhet kg CO2e/£ og de siste faktorene 
er fra 2008. Valutakurser for 2018 og prisendring fra 2008 til 2018 (fra SSB) ble brukt for å 
omregne faktorene til kg CO2e/kr (NOK).  

 
 Avfallshåndtering: 

o DEFRA CO2e-faktor: «Waste dispoal (Combustion, Open-loop or Closed-loop)» 
 

 Flyreiser: 
o Norge/Skandinavia: DEFRA «Flights (Domestic to/from UK, Average passenger, with RF)» 
o Europa: DEFRA «Flights (Short-haul to/from UK, Average passenger, with RF)» 
o Resten av verden: DEFRA «Flights (Long-haul to/from UK, Average passenger, with RF)» 

 
 Andre reiser: 

o Tog i Norge: NSBs miljøkalkulator, hentet februar 2019 
o Tog i utlandet: DEFRA CO2e-faktor: «National rail» 
o Buss: DEFRA CO2e-faktor: «Average local bus» 
o Taxi: DEFRA CO2e-faktor: «Regular taxi» 
o Reiser i egen bil: DEFRA CO2e-faktor: «Cars (by size) (Average car, Unknown fuel)» 

 
 Reiser til/fra arbeidssted og studiested: 

o DEFRA CO2e-faktor: «Managed assets- vehicles (Managed cars (by size), Average car, 
Unknown)» 
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