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Naviger ved hjelp av trykk
På venstre side gjennomgående i hele rapporten finner du
en innholdsfortegnelse, eller meny. Ved å trykke på de ulike
elementer i menyen kommer du rett til valgt kapittel, og
kan trykke deg inn på ulike underkapitler.
Ved trykk på logoen øverst kommer du til siden for innholdsfortegnelsen. Nederst på venstre side finner du også
to piler som ved trykk tar deg til forrige eller neste side.

Lenker
Rapporten inneholder en del klikkbare lenker, som leder
videre til annet innhold. Lenkene kan lede videre til en
annen side i rapporten, og da ser de ut som dette:
Interne lenker

Interne lenker

VEDLEGG

Lenker til eksterne kilder har denne utformingen:
Eksterne lenker
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Utskriftsvennlig PDF
Ønsker du å laste ned og skrive ut rapporten?
Utskriftsvennlig versjon finner du nedlastbar på
våre hjemmesider.
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Introduksjon

Om Glitre Energi
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Glitre Energi produserer og forvalter fornybar energi. Vi
har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være
en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Alt vårt arbeid
baseres på konsernets verdiplattform som er presentert
i figuren under.
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Virksomhetsidé

Verdier

Løfter

Glitre Energi eier, utvikler og drifter
livsnødvendig infrastruktur basert på den
fantastiske vannkraften.

Åpenhet
Respekt
Begeistring
TÆL

Medarbeiderløfte
Hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad.

Vi produserer 100 prosent fornybar energi
og leverer den helt frem til de tusen hjem
og virksomheter.
Vi har fokus på å skape store verdier
lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver
for et helt elektrisk samfunn.

Kundeløfte
Vi gir deg kraft og kunnskap til å gjøre kloke valg.
Eierløfte
Vi skal skape så store, langsiktige og forutsigbare
verdier at det alltid er attraktivt å eie oss.
Samfunnsløfte
Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en
pådriver for et helt elektrisk samfunn.
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Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon
og salg av energi, samt energitilknyttede tjenester. I tillegg
har konsernet entreprenør- og fibervirksomheter gjennom
tilknyttede selskap. Glitre Energis overordnede målsetning
er å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en
pådriver for et helt elektrisk samfunn.

VANNKRAFTPRODUKSJON

Glitre Energi Produksjon AS (100 %)
Hadeland Kraft AS (49 %)
Hellefoss Kraft AS (34 %)
Godfarfoss Kraft AS (34 %)

KRAFTNETT

Glitre Energi Nett Holding AS (63,2 %)

• Våre interessenter
1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET

MARKED

Glitre Energi Strøm Holding AS (55,3 %)
Glitre Energiløsninger (100 %)

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

ØVRIG EIERSKAP 1)

FIBER:

Viken Fiber AS (26,56 %)

ENTREPRENØR:

Nettpartner AS (40 %)

VARME:

Drammen Fjernvarme AS (50 %)
Miljøvarme VSEB AS (100 %)

4. KLIMARISIKO

NY FORNYBAR:

NGK Utbygging AS (25 %)
Zephyr AS (25 %)

VEDLEGG

ANNET:

El-Tilsynet AS (100 %)
Aidon OY (22,5 %)

KONSERNSTØTTEFUNKSJONER

Strategi og virksomhetsstyring
Teknologi, forretningsutvikling og innovasjon
HR / HMS
Merkevare, kommunikasjon, bærekraft
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De oppgitte eierandelene er summen av direkte og indirekte eierskap i selskapene.

1)

DETTE ER GLITRE ENERGI

Om Glitre Energi

Om rapporten
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Rapporteringen omfatter Glitre Energi AS, Glitre Energi
Produksjon AS, Glitre Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm
AS, Glitre Energiløsninger AS og El-tilsynet AS. Med disse
selskapene ansees all hovedaktivitet i virksomheten å være
dekket. Dataene som er samlet inn er hentet inn fra leverandører og fra konsernets egne rapporteringsverktøy, og er
hentet inn med den hensikt å gi et så korrekt og riktig bilde
av situasjonen som mulig.

Vi rapporterer etter prinsippene til Global Reporting
Initiative (GRI), en internasjonalt anerkjent standard for
ikke-finansiell rapportering. Oversikten over hvilke GRIindikatorer vi rapporterer på for 2021 finnes her. Frem mot
neste års rapport vil vi se nærmere på endringene introdusert i 2021-oppdateringen av GRI-standarden, i påvente
av en sektorguide for vår bransje. Vi ser også til FN Global
Compact sine ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, og redegjør for vår håndtering av disse temaene i denne rapporten.
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Arbeidet med bærekraft ledes av konserndirektør for HR,
kommunikasjon og bærekraft, støttet av en bærekraftsrådgiver. Ansvaret for implementering av tiltak og datainnhenting ligger i linjen hos de ulike selskapene og virksomhetsområdene i konsernet. Oppfølging av progresjon mot
målene, samt rapportering, ligger hos konsernfunksjonen
for bærekraft.
Konsernpolicy for Bærekraft og miljø er vår viktigste rettesnor for vårt arbeid med bærekraft, på tvers av både miljø,
samfunn og foretaksstyring. Policyen angir også retningen
for hvordan vi ytterligere skal styrke vår posisjon som en
bærekraftig virksomhet, og slår fast at bærekraft skal innlemmes i konsernets forretningsdrift, fra strategisk nivå til
konkrete tiltak og den enkelte medarbeiders utviklingsplan.  

Basert på retningen gitt i Konsernpolicy for Bærekraft og
miljø er det gjennomført en grundig prosess for å definere
en tydelig bærekraftstrategi, og finne relevante målepunkter og KPIer både for selskapene og for konsernet totalt.
Denne prosessen begynte våren 2020, hvor en gruppe med
representanter fra alle selskapene gjorde en vesentlighetsvurdering av hvilke av FNs bærekraftsmål og delmål som er
spesielt relevante for Glitre Energi. Syv mål ble valgt ut som
en basis for å vårt videre bærekraftsarbeid:
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LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

REN ENERGI
TIL ALLE

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ
LAND

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE
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I 2021 ble dette arbeidet fulgt opp med en vesentlighetsanalyse med eksterne interessenter, som kunder, vertsog eierkommuner, bransjeorganisasjoner og eksperter.
I tillegg ble det gjennomført spørreundersøkelsen blant
medarbeidere og kunder. Innspillene fra interessentene
ble deretter sammenstilt med resultatet fra den interne
bærekraftsmål-kartleggingen. Resultatet er en fullstendig
vesentlighetsanalyse for Glitre Energi, med tre strategiske
fokusområder for videre arbeid: bidra til reduserte klimagassutslipp og elektrifisering av samfunnet; ansvarlig drift
som ivaretar klima og natur; og, en trygg samarbeidspartner for grønn omstilling. I 2021–2022 er prosessen blitt

tatt enda et steg videre, gjennom en strategiprosess for
å definere ambisjonsnivå, mål, og relevante KPIer for
satsingsområdene våre. Dette er en prosess hele konsernet
har vært en del av, og den har bidratt til å samle arbeidet
i de ulike selskapene og forretningsområdene rundt felles
temaer og mål.
Bærekraftsrapporten for 2021 er strukturert rundt
strategien for vårt videre arbeid med bærekraft, og
beskriver strategien i nærmere detalj. Innenfor noen av
temaene er det behov for avklaringer fra overordnede
prosesser i bransjen eller ytterligere datainnhenting før

vi kan sette detaljerte kort- og langsiktige mål, men hvor
mulig har vi definert en tydelig retning for Glitre Energi sin
rolle i den videre omstillingen mot lavutslippsamfunnet.
Glitre Energi gjennomførte i begynnelsen av 2022 en
scenariobasert klimarisikoanalyse for konsernet.
Resultatet av denne analysen er beskrevet nærmere på
side 50.

VÅRE STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER I BÆREKRAFTSARBEIDET
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Bidra til å redusere klimagassutslipp
og elektrifisering av samfunnet
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Ansvarlig drift som ivaretar
klima og natur

En trygg samarbeidspartner
for grønn omstilling
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Som en del av vesentlighetsanalysen har vi gjennomført en
kartlegging av våre viktigste interessenter. Representanter
for disse gruppene har blitt inkludert i vesentlighetsanalysen gjennom intervjuer eller spørreundersøkelser,
og deres innspill og prioriteringer er i stor grad vektlagt i
utviklingen av vår strategi.

Utover vesentlighetsanalysen har vi jevnlig kommunikasjon med disse interessentgruppene, på tvers av en rekke
kommunikasjonskanaler. Et sammendrag av vår interessentkommunikasjon er sammenstilt i tabellen på side 11.

Grønn Dialog med Senterpartiet på Labro på Kongsberg.

Våre interessenter
Interessentgruppe

Kommunikasjonskanaler

Temaer

Kunder

-

-

Generell informasjon om selskapet
Generell rådgivning om bransjen
Generell kundehåndtering
Høye strømpriser
Ny netteleiemodell
Strømsparetips
Elsikkerhet

• Hvordan vi jobber
med bærekraft

Eierkommuner

- Dialogmøter
- Generalforsamling og eiermøter

• Våre interessenter

Vertkommuner

- Dialogmøter

1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET

-

Biologisk mangfold og forvaltning av elveløp
Samhandling med andre interesser og brukere av naturen
Konsesjonsvilkår og mitigerende tiltak
Muligheter for samarbeid og felles næringsutvikling

Samarbeidspartnere

- Prosjekter og felles initiativ

- Muligheter for samarbeid
- Innovasjon og nye løsninger

Leverandører

- Anbud og kontraktsinngåelse

- Innovasjon og nye løsninger
- Forventninger og krav til leverandører ifm. prekvalifisering og tildeling

Myndigheter

- Endringer av bransjeregelverk
- Revisjoner av konsesjonsavtaler

- Innspill og tilbakemeldinger ifm. endringer av bransjeregelverk (for eksempel
dialog rundt ny nettleiemodell i 2021-2022)
- Biologisk mangfold og forvaltning av elveløp i nye og pågående prosjekter

Ansatte

-

- Generell internkommunikasjon
- Lederskole
- Arbeidsmiljø og -vilkår

Media

- Åpenhet og tilgjengelighet for media
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Hjemmesider
Nyhetsbrev
Epost
Telefon
Sosiale medier
KTI-undersøkelser
Kundeinnsiktsundersøkelse

Intranett
Glitre Energi drypp
Medarbeiderundersøkelser
Løpende kommunikasjon med både tillitsvalgte og alle ansatte
AMU

Alle disse temaene er omfavnet av vår bærekraftstrategi.
Andre forbedringsforslag og innspill vi mottar fra våre

- Høye strømpriser
- Ny nettleiemodell
- Dialogmøter og webinarer for media

interessenter følges opp i det relevante selskapet eller
forretningsområdet.
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1. Bidra til reduserte klimagassutslipp og
elektrifisering av samfunnet

1. Bidra til reduserte klimagassutslipp og elektrifisering av samfunnet
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Om Norge og Europa skal nå sine klimamål fram mot 2030
og 2050 er vi avhengig av en omfattende omstilling av hele
samfunnet generelt og energibransjen spesielt. Dette må
skje i kombinasjon med en storstilt elektrifisering og teknologisk oppgradering av en rekke andre bransjer. Fremtidens
energisystem er desentralisert og automatisert, og vil
bruke batteriteknologi og energibærere som hydrogen og
ammoniakk i en helt annen skala enn i dag.

I omstillingen til lavutslippsamfunnet skal Glitre Energi
ta en aktiv rolle i utviklingen av nye løsninger og infrastruktur som forbrukere og samfunnet vil trenge, spesielt
knyttet til elektrifisering og energieffektivisering.

• Utvikling av fremtidens
energiløsninger
• Energieffektivisering
• Fornybar energiproduksjon

Ledelse / Become a leader

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

Utvikling av fremtidens
energiløsninger

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

Ambisjon: Glitre Energi skal være et fyrtårn for utviklingen
av fremtidens løsninger i vår region.
Forbedring / Do it better

4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

Bidra til reduserte klimagassutslipp
og elektrifisering av samfunnet
I omstillingen til lavutslippsamfunnet  skal Glitre
Energi ta en aktiv rolle i utviklingen av nye løsninger
og infrastruktur som forbrukere og samfunnet
vil trenge, spe-sielt knyttet til elektrifisering
og energieffektivisering.
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Energieffektivisering
(i egen drift og hos kunde)

Ambisjon: Vi skal ha en tydelig forbedring av energieffektiviteten
frem mot 2025 (baseline etableres for 2022).
Ledelse / Become a leader

Fornybar energiproduksjon

Ambisjon: Vi skal være en pådriver for omstilling til fornybarsamfunnet, når det kommer til både energi og effekt.

Utvikling av fremtidens energiløsninger
Bærekraftsrapport 2021

Dette vesentlige
temaet bidrar til
bærekraftsmål:

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

SDG 13:
Stoppe
klimaendringene

Delmål 13.3:
«Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og
planlegging på nasjonalt nivå.»
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Glitre Energi skal være et fyrtårn for
utviklingen av fremtidens løsninger i vår region.
En viktig pilar i vår konsernstrategi er å utvikle nye
muligheter og forretning der vi har et konkurransefortrinn.
Som et diversifisert regionalt energikonsern er Glitre Energi
i en unik posisjon til å drive utviklingen av nye løsninger i vår
region. Vi har kompetansen og viljen til å investere i innovative prosjekter som bidrar til å videreutvikle fremtidens
teknologi, samtidig som vi tilgjengeliggjør ny energiinfrastruktur og teknologi til våre kunder, slik at de kan produsere og bruke energi på en smartere måte.
Alle selskapene i konsernet bidrar til denne ambisjonen.
Et godt eksempel fra dette arbeidet fra 2021 er installasjonen av batterier til hurtiglading på Kongsbergporten, i
samarbeid med Circle K. Gjennom å installere batterier har
ladestasjonen fått mer fleksibel energiforsyning slik at den
kan håndtere tider med høy etterspørsel, uten at det skaper
for stor belastning på strømnettet. Dette er et eksempel på
en energiløsning for fremtiden, hvor batteriløsninger anvendes for å skape mer fleksibilitet og sikre smartere bruk
av nettet, og dermed redusere topplasten. Et annet godt
eksempel er utbyggingen av kraftlinjene til Holsfjorden
som bidrar til elektrifisering av et større tunnelprosjekt.
Dette prosjektet er beskrevet nærmere i en egen artikkel
på side 16.

Se: Circle K Kongsbergporten
Se: Nye linjer til Vefsrud
Strømselskapet til Glitre Energi utfører også en viktig jobb
med å ta nye løsninger og teknologi ut til strømkundene.
Gjennom det siste året med rekordhøye strømpriser har
det blitt tydelig at forbrukere ønsker å ta mer aktiv kontroll
over strømforbruket sitt, og etterspør teknologi som gjør at

de kan både regulere og produsere sin egen strøm i større
grad. Gjennom en aktiv partnerstrategi tilbyr vi nå, i samarbeid med våre partnere, kjøp og installasjon av solcellepaneler, elbilladere, og varmepumper. Vi tilbyr også løsningen
SmartBox som hjelper kunder å få bedre oversikt over
strømforbruket sitt. Det er første steg mot å finne løsninger
for å bruke strøm på en smartere måte. Du kan lese mer om
SmartBox på side 19. Mer utstrakt bruk av smart teknologi
hos våre kunder er en forutsetning for å skape fremtidens
fleksible og smarte energisystem.

Vår ambisjon er at Glitre Energi skal være et fyrtårn for utviklingen av fremtidens løsninger i vår region
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Vi følger utviklingen vår på dette temaet gjennom hvilke prosjekter vi til
enhver tid har under planlegging, utbygging eller i drift, sammen med en
vurdering av den samlede effekten av
disse prosjektene.

Prosjekter under planlegging
Innovasjonsprosjekter i tidligfase.
Videre utvidelse av løsningene vi tilbyr våre kunder.
Prosjekter i drift
Batteri til hurtiglading i samarbeid med Cirkle K, Kongsbergporten.
Løsninger til kunde
Vi tilbyr kjøp og installasjon av solcellepanel, elbilladere, varmepumper
og SmartBox til våre kunder.
Glitre Energiløsninger tilbyr løsningen Smart-EO til bedriftskunder
– les mer om denne løsningen under Energieffektivisering.

Utvikling av fremtidens energiløsninger
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KONGSBERGPORTEN

Løser ladeproblemene
På Kongsbergporten samarbeider Glitre Energi og Circle K om en
innovativ og fleksibel ladeløsning som kan redusere ladekøene.  
På Basserudåsen langs E134 i Kongsberg
har Circle K etablert en unik og topp
moderne energistasjon hvor hurtigladerne
til elbiler er satt i sentrum. En ny fleksibel
ladeløsning i et samarbeid mellom Glitre
Energi og Circle K kan løse utfordringer
med elbillading når det ikke er nok
kapasitet i strømnettet.  

Gjennom det Enova-støttede NorFlexprosjektet undersøker også Glitre Energiløsninger hvordan anlegget kan bidra til
å støtte kraftnettet i anstrengte driftssituasjoner. Lynladerne på Kongsbergporten skal gjøre det mulig å lade batteriene med nok strøm til å kjøre 20 mil
allerede etter 8 minutters lading.  

Ved hjelp av innovative elektrifiseringsløsninger testes komplekse energisystemer
med hurtigladere, batterier og solceller som
kan bli enkle løsninger på ladeproblemer.  
– Mange steder i landet er det for lite
kapasitet i nettet til at det kan etableres
hurtigladestasjoner. Det kan koste flere
millioner kroner å få forsterket nettet
tilstrekkelig, og dermed blir det for dyrt å
bygge ut. I dette prosjektet kombinerer vi
lokal energilagring, solceller og smart
styring av hele anlegget for å levere raskere
lading og flere ladeplasser uten å forsterke
nettet, forteller prosjektleder Sivert Eliassen i Glitre Energiløsninger.

Løsningen kombinerer lynladere med
batterier og solceller på taket på ladestasjonen. Batteriene fungerer som en bank
som samler strøm når belastningen på
strømnettet er lavt. På den måten blir det
mulig å levere et godt ladetilbud på dager
med mye trafikk, uten at det går utover
strømbehovet til samfunnskritiske funksjoner eller private husholdninger.
– Allerede etter ett år ser vi at vi får til mer
med et lite batteri enn vi først trodde. Vi
tror et slikt alternativ er nødvendig for å
treffe kundenes behov i fremtiden. Sammen kan vi innovere, utvikle og finne fram
til de beste løsningene på veien til å gjøre

Prosjektleder Sivert Eliassen i Glitre Energi og Ole Kristian Stenberg i Circle K ved batteriet
på Kongsbergporten.
morgendagen helt elektrisk, sier Eliassen
i Glitre Energiløsninger.

FAKTA KONGSBERGPORTEN
• Circle K etablerer et topp moderne hurtigladeanlegg og benytter takarealer
for lokal produksjon av solenergi, mens Glitre Energiløsninger leverer en batteripakke på 180 kW og et styresystem som overvåker og optimaliserer drift
av batteri, solceller og hurtigladere.   
• Det er etablert åtte hyperchargere som kan levere opp til 300 kW hurtiglading.
• Det er mulig å bygge ut til 20 ladere.
• Samarbeidet er en del av det ENOVA-støttede Norflex-prosjektet.
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VEFSRUDLINJA

Vefsrudlinja – vår visjon i praksis
Når Oslo kommune nå bygger ny drikkevannstunnel fra Holsfjorden, stiller Glitre Energi Nett med
linjene som gjør at byggeplassen blir elektrifisert og utslippsfri. Sammen sparer vi både penger og miljøet.
Dette er et godt eksempel på bærekraft i praksis og hvordan vi gjør morgendagen helt elektrisk!
Helt konkret er det beregnet at Oslo vann
og avløp sparer et forbruk på 10 millioner
liter diesel til dieselaggregater i byggeperioden. Det betyr 25 000 tonn sparte CO2
utslipp, eller tilsvarende det årlige utslippet til 16 600 dieselbiler. Samtidig er det
estimert at de vil spare 50 millioner kroner
i energikostnader, så selv med et betydelig anleggsbidrag er dette en økonomisk
gunstig løsning for vann- og avløpsetaten i
Oslo kommune.

4. KLIMARISIKO
VEDLEGG
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Styrker strømforsyningen
For Glitre Energi Nett er dette prosjektet
spesielt viktig fordi det i tillegg til den
positive elektrifiseringen, bidrar til å styrke
strømforsyningen i østre og nordre del
av Lierdalen, påpeker Eivind Ruud,
seksjonsleder prosjekt distribusjon i
Glitre Energi Nett.
– Det har selvfølgelig stor betydning for
lokalsamfunnet når vi forbedrer nettet, det
vil gi færre feil og mindre konsekvenser ved

utfall. Sånn sett er dette et vinn-vinnprosjekt, sier Eivind.
– Oslo kommune var tidlig i kontakt med
oss i dette prosjektet, og vi har hatt god dialog hele veien. Det er et stort prosjekt som
befinner seg helt i ytterpunktet av nettet
vårt, men det har gått bra, og vi er i rute på
vår leveranse som er å levere den effekten
kunden har behov for, sier han.
Ny trasé
Ny vannforsyning til Oslo krever en 20 km
lang tunnel fra Holdsfjorden til Huseby i
Oslo. Vanntunnelen skal ikke sprenges,
men bores med elektriske tunnelboremaskiner som normalt i byggeperioden
ville gått på dieselaggregater. Boremaskinen
krever en tilgang på 7 MW hele døgnet.
Strømforsyningen til tunnelboremaskinene
består av til sammen 16 km ny trasé med
spenning på 22 kV. Når tunnelen er ferdig
vil den inngå som en del av Glitre Energi
Netts ordinære nett.

– I dette prosjektet er vi først og fremst
veldig glade for at vi løser samfunnsoppdraget vårt med en så grønn profil.
Det viser at noe av det mest bærekraftige
vi kan gjøre i en del tilfeller er å bygge et
godt strømnett, sier Ruud.
Elektrifisering i praksis
Administrerende direktør Tore Morten
Wetterhus i Glitre Energi Nett påpeker
også at Vefsrud prosjektet er elektrifisering
i praksis.
– Det viktigste enkelttiltaket vi kan gjøre
for å få til det grønne skiftet i Norge er å
elektrifisere fossilt energiforbruk. I den
sammenheng er det veldig tydelig at videre
utvikling av strømnettet blir superviktig
fremover. Dette er et godt gjennomført
prosjekt og et flott eksempel på elektrifisering i praksis. Kunden sparer både
penger og reduserer utslipp, sier han.

Oppsynsmenn – Arne Stensrud og Øyvind
Furuvold har fulgt utbyggingen tett.
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I lavutslippsamfunnet er store deler av samfunnet elektrifisert, og vi produserer og bruker mer fornybar energi enn
i dag. Samtidig bruker vi den energien vi har på en bedre
måte, blant annet gjennom høyere energieffektivitet.
EU sin klimaplan legger opp til en 50 prosent reduksjon i
energiforbruket i perioden 2005–2050, gjennom økt
energieffektivisering. I Glitre Energi ønsker vi å bidra til økt
energieffektivisering gjennom både forbedringer i vår egen
drift, og gjennom å tilby løsninger og teknologi som bedrer
energieffektiviteten hos våre kunder. Vår ambisjon er å ha
en tydelig forbedring av energieffektiviteten i egen drift
frem mot 2025, og samtidig hjelpe flest mulig kunder til
å bedre sin energibruk.
Glitre Energiløsninger tilbyr bekymringsfri energidata for
fremtidens bygg, gjennom sin Smart-EO løsning. Ved hjelp
av avansert og automatisert dataanalyse sikrer Smart-EO
at energimålerne i bygg blir korrekt installert og dataen
integrert slik at kunden kan bruke informasjonen som innhentes til å optimalisere og effektivisere sin energibruk. Dataen leveres i sanntid, inntil millisekunds oppløsning, men
kunden slipper å forholde seg til kompleksiteten i datainnhentingen, og kan fokusere på å bruke informasjonen til å
forbedre driften av bygget. Installasjonen av Smart-EO i et
bygg bidrar ikke i seg selv til å ta ned energibruken, men det
er et nødvendig steg for å skaffe oversikt over energibruken
og dermed kunne iverksette effektive tiltak. En studie gjen-

nomført av Enova viser at de fleste bygg kan redusere energibruken sin med 10–50 prosent gjennom bedre oversikt
og smartere energistyring. Gjennom 2021 har stadig flere
eiendomsforvaltere fått øynene opp for behovet for bedre
energistyring, og Glitre Energiløsninger ser fram til å installere Smart-EO i en rekke bygg i 2022.
Et eksempel på hvordan vi bruker vår rolle som en viktig
bidragsyter til lokalsamfunnet for å oppnå målet vårt om
å bidra til økt energieffektivisering, er installasjonen av
Smart-EO på Marienlyst Stadion. Anlegget eies av Drammen Kommune og Oxer Eiendom, og brukes av Strømsgodset Toppfotball, som Glitre Energi er stolt samarbeidspartner med. Anlegget består av tre bygg, og i løpet av 2021 ble
41 målepunkter installert over hele anlegget. Fotballklubben har høyt strømforbruk, spesielt på kampdager grunnet
kravene til belysning. Målet med installasjonen er å bistå
klubben med å identifisere gode strømbesparende tiltak
for å kunne gjøre driften av anlegget mer bærekraftig og
energieffektivt. En planlagt pilot vil for eksempel undersøke
hvordan redusert belysning i forkant av kamper kan bidra til
å ta ned energiforbruk og effektuttak. Vi ser fram til å
rapportere mer detaljert på energibesparelse fra dette
prosjektet i neste års rapport.
Til våre privatkunder ønsker vi å levere gode verktøy som
kan bistå kunden til å ta kloke valg. Glitre Energi tilbyr for

eksempel SmartBox med tilhørende app for å hjelpe strømkundene til å forstå og optimalisere sitt eget energiforbruk.
Se: SmartBox

Vår ambisjon er å ha en tydelig
forbedring av energieffektiviteten
i egen drift frem mot 2025.
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Glitre Energi Nett har også mulighet til å hjelpe kundene
med å bruke strømnettet smartere. Slik energisektoren er
regulert i Norge i dag kommer det kundene våre til gode at
vi reduserer behovet for utbygging av mer nettinfrastruktur
gjennom å redusere topplast og sikre jevnere strømforbruk
gjennom døgnet. Dette muliggjøres i stadig større grad av
smartere energiteknologi. Som en del av dette arbeidet
introduserte vi Smart nettleie i 2020, hvor kundene fikk
billigere nettleie om natten når det er mye ledig kapasitet i
nettet. Pilotprosjektet med over 80 000 husholdningskunder har fortsatt i 2021, og nettselskapet vil i løpet av
2022 analysere dataene og lære mer om eventuelle
endringer i kundenes forbruksmønster. Prinsippene ved
smart nettleie med lavere energiledd om natten, og et
kapasitetsledd i stedet for et fastledd videreføres i en
justert ny nasjonal nettleiemodell som ventes innført
innen sommeren.
Samtidig som vårt største bidrag til energieffektivisering er
via produktene og løsningene vi tilbyr våre kunder, ønsker
vi å gå foran som et godt eksempel når det kommer til å
optimalisere vår egen energibruk, både i våre kontorbygg
og ved våre kraftanlegg. I løpet av 2022 vil vi derfor ferdigstille installasjonen av Smart-EO i våre kontorlokaler i
Energibygget i Drammen, og analysere dataen vi innhenter
her for å forbedre energibruken ved hovedkontoret. I
tillegg vil vi kjøre en pilot med installasjon av Smart-EO ved
to kraftanlegg, og vurdere mulige tiltak for å redusere
energibruken i våre kraftanlegg. Reduksjon av uforutsette
tap er også viktig for å øke energieffektiviteten på kraft-

anleggene. Her jobber vi aktivt med tilstandsovervåking
som gjør oss bedre i stand til å forutse feil før de oppstår,
og vi planlegger jobber og nedetid på anleggene godt slik at
arbeidet kan utføres mest mulig effektivt.

Redusert energibruk i våre kontorer og anlegg betyr at mer
strøm er tilgjengelig til våre kunder. Dette har en positiv
effekt både kostnadsmessig og for vårt klimaregnskap.

Vår ambisjon er å ha en tydelig forbedring av energieffektiviteten i egen drift frem mot 2025,
samtidig som vi hjelper våre kunder til å bedre sin energibruk
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Eget energiforbruk

Eget energiforbruk:2 559 MWh

Antall aktive brukere av våre løsninger for bedre
energieffektivitet (Smart-EO for bedriftskunder,
og SmartBox for privatkunder)

Antall bygg med Smart-EO: 25
Antall kunder med SmartBox: 138

Samtidig som vårt største bidrag til energieffektivisering er
via produktene og løsningene vi tilbyr våre kunder, ønsker
vi å gå foran som et godt eksempel når det kommer til
å optimalisere vår egen energibruk, både i våre kontorbygg
og ved våre kraftanlegg.
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SMARTBOX

Lansering av SmartBox
I samarbeid med Oss Norge lanserte Glitre Energi Strøm i
april 2021 produktet Glitre SmartBox.
Glitre Smartbox er en ekstern boks som
kobles direkte inn i strømmåleren hos
kunden, og som via en app gir god oversikt
og innsikt i strømforbruket. I appen har
kunder mulighet til å se strømforbruk og
strømpris i sanntid, få oversikt over sitt
historiske strømforbruk og sammenligne
forbruket sitt med tilsvarende hjem.
SmartBox gir kunder mulighet til å få et
trygt og forutsigbart forhold til strøm og til å

få et bevisst forhold til eget strømforbruk.
Ved å gi kunder denne muligheten blir det
enklere for forbrukere å selv ta grep for å
redusere eget strømforbruk. SmartBox er
derfor en smart løsning som kan bidra til
energieffektivisering der den installeres.
Ny funksjonalitet lanseres i 2022
I løpet av 2022 vil nettselskapene innføre
en ny nettleiemodell hvor nettleien blant
annet bestemmes utfra hvor mye strøm
som brukes samtidig på en time. Med den
nye nettleiemodellen vil SmartBox kunne
gi kunder en ekstra fordel. Ved å følge med
på strømforbruket i appen kan kunder
selv redusere hvor mye strøm som brukes
på samme tid, og på denne måten oppnå
en lavere nettleie. Det er også mulig for
kunder å få et varsel dersom effekt-grensen
er nådd. Denne funksjonaliteten vil kunne
bidra til at strømnettet brukes mer effektivt slik at man unngår unødvendig
utbygging av nettinfrastrukturen.
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Vår viktigste oppgave er produksjon og levering av energi
fra fornybare kilder. Vi skal være en pådriver for omstilling
til fornybarsamfunnet, både når det kommer til energi
og effekt. Kontinuerlig drift, vedlikehold og utbedringer av
våre vannkraftanlegg, og vedlikehold og utbygging av
nettinfrastrukturen, er kjernen av dette arbeidet.
I tillegg ønsker vi å produsere energi enda smartere. Vi skal
ta i bruk smarte og innovative løsninger ved oppgradering
av kraftverk, for å maksimere produksjonen av fornybar
kraft. Et godt eksempel på dette er det pågående prosjektet
med oppgradering og rehabilitering av kraftverket på
Hensfoss. Dette er beskrevet nærmere i en egen artikkel på
side 21. Vi skal hele tiden søke de beste løsningene når det
gjelder å anvende ny teknologi, for å optimalisere drift,
redusere nedetid og skreddersy vedlikeholdet etter kraftverkenes tilstand. Et eksempel på dette er bruken av
maskinlæring for å optimalisere vedlikehold og rehabilitering av kraftverk, gjennom løsningen AiKnow. Vi har et mål
om 97.5 prosent oppetid ved våre kraftanlegg.
Se: Hensfoss Oppgraderingen
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I løpet av 2022 vil vi også utrede løsninger for solkraftproduksjon på egne områder, i tilknytning til våre kraftanlegg. Gjennom installasjon av solceller på taket av våre
bygg, eller i nær tilknytning til byggene, ser vi for oss å
kunne produsere nok strøm til å drifte anleggene, i tillegg til
å kunne levere et overskudd til strømnettet. Vi vil rapportere mer detaljert på dette prosjektet i neste års rapport.
Gjennom vårt strømselskap ønsker vi også å gi kundene
våre muligheten til å finansiere og bidra til utbyggingen og
oppgraderingen av vår fornybare kraftproduksjon.
Et produkt som bidrar til dette, er opprinnelsesgarantier.
Glitre Energi ønsker at opprinnelsesgarantiordningen skal
få økt oppslutning i Norge. Vi deltar derfor i Energi Norge
sitt Fagforum for Grønn produktutvikling, som er en av flere
arbeidsgrupper som jobber med analyse og tiltak for å øke

legitimiteten til ordningen. I tillegg er Glitre Energi aksjonær
i, og samarbeidspartner med, Becour, som er en digital
handelsplattform for opprinnelsesgaranter. I dette
samarbeidet ser vi på hvordan en ny kundereise rundt
produktet opprinnelsesgarantier kan benyttes for å hjelpe
kundene våre til å forstå ordningen og effekten av den på
en bedre måte. Første prosjekt i denne sammenhengen er
allerede i gang: Glitre Energi Strøm har kjøpt opprinnelsesgarantiene fra det nye kraftverket Godfarfoss, og vil her
ta med kundene på en reise fra byggefasen og frem til
produksjon og salg av de konkrete opprinnelsesgarantiene
fra kraftverket i markedet. Gjennom å tydeligere knytte
produktet til et konkret prosjekt håper vi å gjøre det
enklere for kundene våre å se hva de er med på å finansiere
gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier.

Vår ambisjon er å være en pådriver for omstilling til fornybarsamfunnet, både når det kommer til energi og effekt
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

GWh produsert
Installert effekt
Kraftutnyttelse
Andel kvm solceller i drift

GWh produsert:
Installert effekt:
Kraftutnyttelse:
Andel kvm solceller i drift:

2 353 GWh.
422,8 MW
91,4 %
0
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HENSFOSS OPPGRADERINGEN

Mer av den fantastiske
vannkraften på Hensfoss
Norsk vannkraft er en forutsetning for det grønne skiftet – en del
av løsningen for å nå klimamålene fra Paris. Det finnes et stort
potensial i å oppgradere og rehabilitere eksisterende norsk
vannkraft, slik Glitre Energi gjør på Hensfoss.
Vannkraft er uslåelig som fornybar energikilde. Av alle former for kraftproduksjon
har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden,
den beste reguleringsevnen, og den lengste
levetiden. I Norge er det estimert at
oppgradering av eksisterende vannkraftverk kan gi mellom 10 og 20 TWh uten
store miljøinngrep. Med fjorårets rekordhøye strømpriser er det viktigere enn noen
gang å legge til rette for gode rammevilkår
for utvikling av vannkraften.
På Hensfoss får nå et 75 år gammelt
kraftverk full rehabilitering, takket være et
bidrag fra dagligvarekjeden KIWI.
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Samarbeidet sikrer at 40 GWh ren og
fornybar kraftproduksjon opprettholdes,
og at det tilføres 5 GWh ny produksjon.
Når KIWI sammen med Glitre Energi

satser på rehabilitering av vannkraften er
det fordi dette er det mest miljøvennlige
tiltaket som finnes for å sikre samfunnet
mer fornybar energi.
Samlet årlig produksjon på Hensfoss
tilsvarer forbruket i alle KIWI-butikkene i
Buskerud, Asker og Bærum, eller
2000 boliger.
På Hensfoss kraftstasjon blir det gjort
omfattende oppgradering og rehabilitering:
• Rehabilitere trykksjakt og svingetårn
• Rehabilitere to turbiner med nye løpehjul
• Ny stator aggregat 2
• Nye transformatorer
• Nytt kontrollanlegg og ny vannstandsregulator
• Bygningsmessige tilpasninger
og modernisering

Rehabilitering sikrer mer fornybar vannkraftproduksjon på Hensfoss.

Arbeidet forventes ferdigstilt innen
sommeren 2022.
På Hensfoss ble det vurdert flere alternativer før KIWI kom på banen, og det ble tatt
en investeringsbeslutning i 2019. Ett av alternativene var å nedskalere kraftverket og
la vannet renne forbi, da det dessverre ikke

var lønnsomt å oppgradere kraftverket med det skatteregimet som var
fram til høsten 2020. En endring i beskatningen med kontanstrømskatt for nye
vannkraftprosjekter har bøtet på dette,
men det er likevel viktig å fortsatt ha fokus
på rammevilkår som stimulerer til utvikling
av eksisterende norsk vannkraft.
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2. Ansvarlig drift som ivaretar klima og natur

2. Ansvarlig drift som ivaretar klima og natur
Bærekraftsrapport 2021
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AV SAMFUNNET

Økt produksjon av fornybar energi er en forutsetning for
at vi skal lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet.
Selv om vårt positive bidrag er vesentlig mye større enn vår
negative påvirkning, ønsker vi å redusere negative effekter
av vår virksomhet i så stor grad som mulig, og gjennom
vår påvirkningskraft bidra til klimaomstilling i våre
leverandørkjeder og bransje som helhet.
Vi ser spesielt på to områder når vi vurderer negativ påvirkning fra vår virksomhet: påvirkningen på natur og

lokalmiljø av utbygging, drift og vedlikehold av kraftverk og
annen infrastruktur, og direkte og indirekte klimagassutslipp fra våre aktiviteter, leverandører og innkjøp.
Glitre Energi jobber derfor aktivt for å redusere negativ
påvirkning på klima, natur og miljø, samtidig som vi sikrer
stabil tilgang til fornybar energi. Vi prioriterer løsninger
og teknologier som fører til mindre negativ klimapåvirkning samt reduserer belastning på elver og annen
natur i tråd med føre-var prinsippet.

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

Etterlevelse / Do not harm

• Biologisk mangfold og
utslipp til vann
• Klimagassutslipp

Biologisk mangfold – elveløp
og vassdrag ; Utslipp til vann

• Forsyningssikkerhet
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

Forbedring / Do it better

4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

Ansvarlig drift som ivaretar
klima og natur
Glitre Energi jobber aktivt for å redusere negativ
påvirkning på klima, natur og miljø, samtidig som
vi sikrer stabil tilgang til fornybar energi.
Vi prioriterer løsninger og teknologier som fører
til mindre negativ klimapåvirkning samt redusert
belastning på elver og annen natur.
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Ambisjon: Vi arbeider systematisk for å hensynta
natur i nye prosjekter og i drift.

Redusere klimagassutslipp
i egen drift

Ambisjon: Vi skal kartlegge og redusere våre direkte
og indirekte klimagassutslipp.
Forbedring / Do it better

Forsyningssikkerhet

Ambisjon: Vi har et mål om 100 prosent oppetid
på nettet vårt.

Biologisk mangfold og utslipp til vann
Bærekraftsrapport 2021

Dette vesentlige
temaet bidrar til
bærekraftsmål:

LIVET PÅ
LAND

SDG 15:
Livet
på land

Delmål 15.1:
«Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land
og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, (..)»
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Alle naturinngrep påvirker økosystemet i noen grad,
men gjennom grundig kartlegging, samarbeid med lokale
interessenter, og implementering av gode mitigerende
tiltak, kan denne påvirkningen reduseres til et akseptabelt
minimum. I Glitre Energi arbeider vi systematisk for
å hensynta natur i nye prosjekter og i drift.
Ivaretagelse av biologisk mangfold og natur er primært
relevant for vår produksjons- og nettvirksomhet. Ivaretagelse av biologisk mangfold i elveløp og vassdrag er nøye
regulert i vannkraftsektoren i Norge i dag. For å få innvilget
konsesjon for utbygging eller utbedring av et vannkraftverk
settes det tydelige krav til omfattende kartlegging av
natur og økosystem i det aktuelle området, og fageksperter
og lokale interessenter er aktivt deltagende i prosessen fra
kartlegging og videre til utforming av mitigerende tiltak og
oppfølging av disse. I tillegg revideres kraftverkene jevnlig
av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) for å
kontrollere at kravene i konsesjonsavtalen overholdes.
I vår produksjonsvirksomhet jobber vi etter følgende
prinsipper for å hensynta natur og biologisk mangfold:
• Vi skal ivareta myndighetskrav til god forvaltning av
elveløp og biologisk mangfold, inkludert overholdelse
av konsesjonskrav til minstevannføring.
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• Vi skal unngå utilsiktet stans i vassdrag.
• Vi skal oppgradere kraftverk for å hindre oljelekkasjer
til grunn. Vi har et mål om 0 akutte, meldepliktige
oljeutslipp.
• Vi skal jobbe for bedre samarbeid og dialog med andre
brukere av naturen.
Godfarfoss kraftverk er et godt eksempel på hvordan vi
jobber med dette. For mer informasjon se side 26.
Se: Godfarfoss
Når det gjelder vår nettvirksomhet opererer vi med et overordnet mål om å tilpasse oss naturen ved utbygging av nye
strømlinjer. Biologisk mangfold og natur er en viktig faktor
i utformingen av ny infrastruktur, for eksempel ved valg av
kabel versus luftlinjer. Planlegging og utbygging av ny nettinfrastruktur skjer alltid i tett samarbeid med myndighetene,
og deres valg av prosjekt og trase gjøres også basert på
vurderinger av påvirkning på natur, biologisk mangfold og
visuell forurensning. Vårt prosjekt i Holsfjorden er et godt
eksempel på hvordan vi jobber med biologisk mangfold i
vår nettvirksomhet. Les mer om prosjektet på side 27.

I Glitre Energi arbeider vi
systematisk for å hensynta natur
i nye prosjekter og i drift.

Biologisk mangfold og utslipp til vann
Bærekraftsrapport 2021
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Se: Nye kraftlinjer til Vefsrud/
Holsfjorden – fokus biologisk mangfold
Utover vurderinger rundt lokasjon og design av infrastrukturutbygginger, er vi også bevisst mulig negativ påvirkning
på biologisk mangfold og natur fra bruken av kreosotimpregnerte stolper der vi bygger ut luftlinjer. Kreosot er et
effektivt impregneringsmiddel, men ved forurensning til
grunn kan det ha en negativ effekt på drikkevann og planteog dyreliv. Vi har derfor bestemt å ikke bruke slike stolper i
utbygginger nær hager, barnehager, skoler og lekeområder.
Videre har vi gjort en kartlegging av tilgjengelig alternativer,
og i 2021 installerte vi to ulike komposittstolpe-alternativer
i vårt nett for å teste ut disse.

Glitre Energi har en nullvisjon for alvorlige ytre miljøhendelser. Utslipp til naturen blir registrert og tiltak blir
iverksatt der det er behov for dette. I 2021 hadde vi et
mindre oljeutslipp til vassdrag fra Djupdal kraftverk.
Dette ble meldt til Kystverket. Målsettingen om null
rapporterte utslipp ble derfor ikke nådd i 2021. Utslippet
skyldes oljelekkasje i servosylinder til ledeapparat og det
resulterte i noe oljefilm i vann, men det meste ble fanget
opp i oljeutskiller og lensekum.
I løpet av 2021 var det gjennom året mindre lekkasjer av
SF6-gass og olje fra de mange høyspentkomponentene.
Dette er håndtert i henhold til selskapets retningslinjer og
rapportert til ulike offentlige organer. Det har imidlertid
ikke vært noen akutte forurensninger som følge
av lekkasjene.

Vi vil jobbe videre med å fase ut bruken av kreosotstolper
fremover, etter hvert som vi skifter ut stolpene i vårt nett.
Utover vurderinger rundt lokasjon og design av infrastrukturutbygginger, er vi også bevisst mulig negativ påvirkning
på biologisk mangfold og natur fra bruken av kreosotimpregnerte stolper der vi bygger ut luftlinjer.
Vår ambisjon er å arbeide systematisk for å hensynta natur i nye prosjekter og i drift
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Antall konsesjonsavvik

Antall konsesjonsavvik: 0

Antall akutte oljeutslipp

Antall akutte oljeutslipp: 1

Antall kreosotimpregnerte stolper byttet ut med alternativer

Antall kreosotimpregnerte stolper
byttet ut med alternativer: 10

Lekkasje/etterfylling av SF6-gass i koblingsanlegg

Antall kg: 3,1

Biologisk mangfold og utslipp til vann
Bærekraftsrapport 2021
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GODFARFOSS

Ny fornybar kraft
på Godfarfoss
I Godfarfossen på Dagali bygges nå et helt nytt kraftverk som skal gi
ren og fornybar strøm til over 2000 husstander. Hensynet til biologisk
mangfold står helt sentralt i hele utviklings- og byggeprosessen.
Etter at konsesjon til bygging av kraftverk
ble gitt, ble det gjennom en grundig kartlegging oppdaget en rekke funn av rødlistede
arter - moser, lav og sopp, og gammel furuskog som gjorde at både adkomstveien til
kraftverket og et planlagt deponi måtte
flyttes. Det er funnet både huldretorvmose, flomtveblamose, skåldraugmose og
lav som alle står på den norske rødlisten i
dette området.
Med ny trasé til kraftverket og ny plassering på deponiet er de negative påvirkningene på biologisk mangfold redusert til et
minimum. Det er også lagt opp til en rekke
avbøtende tiltak for å redusere de negative påvirkningene i resterende faser av
utbyggingen, med flere forbedringer fra det
originale søknaden om konsesjon. Samtidig
følger Godfarfoss Kraft AS opp grunneierne for å stimulere til frivillig vern av
gammel furuskog i området.

Byggingen av kraftverket skal utføres så
skånsomt som mulig. For å bistå under utbyggingen har Godfarfoss Kraft engasjert
rådgivere som skal vurdere løsninger for
å verne furuskogen og rødlisteartene i
området. I prosjektet gjøres det hele tiden
vurderinger av inngrep for å begrense
skade, i samarbeid med reguleringsmyndigheter. NVE påpeker i sin behandling
at de justerte planene er bedre tilpasset
naturverdiene sammenlignet med det
konsesjonsgitte tiltaket. I tillegg til selve
byggefasen skal selskapet Biofokus også
følge opp naturmiljø etter at hele
prosjektet er ferdig.
Det nye kraftverket i Godfarfossen vil ha
en årlig kraftproduksjon på 38 GWh, noe
som tilsvarer strømforbruket til litt over
2000 boliger.

FAKTA OM GODFARFOSS
• Godfarfossen ligger i Hol og Nore og Uvdal kommuner i Viken fylke.
• Kraftverket eies av kommunene Hol og Nore og Uvdal (33 % hver), og
Glitre Energi Produksjon (34 %)– sammen har de etablert Godfarfoss Kraft AS.
• Kraftverket skal utnytte fallet mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden.
Kraftstasjonen plasseres i fjell.

Om kraftverket:
• Fallhøyde(brutto) 37 meter
• Ytelse

9,9 MVA

• Slukeevne

35 m3/s

• Årsproduksjon

37,7 GWh

Biologisk mangfold og utslipp til vann
Bærekraftsrapport 2021
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NYE KRAFTLINJER

Vefsrudlinja – Bevaring av
biologisk mangfold
For Glitre Energi er det viktig å ivareta klima og natur ved
utbygging av nye anlegg og nettinfrastruktur.
Den nybygde kraftlinjen mellom Toverud
og Vefsrud ved Holsfjorden er 5,6 km og
består av 46 mastepunkt (impregnerte
trestolper). Kraftlinjen er generelt bygget
på en skånsom måte i terrenget og med
god istandsetting av terreng og trase. Det
er likevel en særlig risiko knyttet til hakkespettskader på stolpene. I september 2021
gjennomførte derfor Glitre Energi Nett
sammen med Kistefos Skogtjenester AS
befaring av høyspentlinjen. Formålet med
befaringen var å vurdere risiko for hakkespettskader på stolpene, samt diskutere
mulige avbøtende tiltak. Selv om kraftlinjen
er nybygd ble det påvist hakkespettskader
på enkelte stolper, og reirhull av svartspett
i en av mastene. Glitre Energi Nett kommer
til å gjennomføre regelmessige befaringer
av kraftlinjen til Vefsrud i perioden da arten
vanligvis hakker ut nye reirhull. Dersom
man observerer påbegynte reirhull eller

mye aktivitet på risikoutsatte stolper vil
tiltak som å henge opp plaststrimler på
stolpene vurderes. For å verne om hakkespetten i området rundt kraftlinjene vil
det være viktig å spare mulige reirtrær for
svartspett ved skogdrift. Dette gjelder i
hovedsak osp, men gamle frittstående
furutrær er også attraktive for arten.
Glitre Energi Nett prøver i størst mulig grad
å ta hensyn til dette gjennom dialog med
de aktuelle grunneierne i området.
Hakkespettene er en viktig del av artsmangfoldet i skog, da den blant annet produserer reirhull som andre arter benytter i
påfølgende år. Rundt 25 fuglearter i norske
skoger er avhengige av slike gamle reirhull.
Skadefelling av hakkespett er derfor ikke
anbefalt. Erfaringsmessig vil dessuten
felling kompenseres ved at nye hakkespetter raskt etablerer seg i området.

Glitre Energi Nett ønsker å bevare artsmangfoldet i skogen ved utbyggelse av ny
nettinfrastruktur. Håndteringen av
hakkespett-situasjonen ved kraftlinjene til
Vefsrud er et godt eksempel på at Glitre

Energi gjør mer enn det som er lovpålagt
for å tilpasse seg naturen og artsmangfoldet ved utbygging.

Klimagassutslipp
Bærekraftsrapport 2021
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De globale klimaendringene er alvorlige og allerede i gang.
Men hvis vi handler nå vil vi kunne unngå de mest alvorlige
konsekvensene av klimaendringene. I Glitre Energi jobber
vi aktivt for å redusere negativ påvirkning på klima og natur.
Vi har som ambisjon å kartlegge og redusere alle våre
direkte og indirekte klimagassutslipp. I 2022 ble det i
tillegg gjennomført en klimarisikoanalyse for hele konsernet.
Prosjektets hovedmål var å komme frem til en prioritert
oversikt over de viktigste områdene hvor Glitre Energi er
eksponert for klimarisiko, samt hvilke muligheter dette
skaper. Resultatet av analysen er beskrevet nærmere
i kapittel 4. Klimarisiko på side 49.
Siden 2020 har Glitre Energi rapportert på direkte og
indirekte utslipp fra konsernet i et klimaregnskap. Klimaregnskapet er basert på metodikken i GHG protokollen.
Glitre Energi sitt klimaregnskap inkluderer direkte (scope 1)
og indirekte (scope 2) utslipp, samt noen kategorier
indirekte utslipp i verdikjeden (scope 3). I 2021 har ytterligere tre kategorier utslipp blitt inkludert i scope 3, henholdsvis utslipp knyttet til avfall, betong og helikopterbruk. Glitre
Energi har som ambisjon å inkludere flere utslippskilder i
scope 3 i klimaregnskapet på sikt.

Vi har som ambisjon å kartlegge og redusere alle våre direkte og indirekte klimagassutslipp
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Klimagassutslipp beregnet i tonn CO2e

Klimagassutslipp/årlig utvikling rapportert i klimagassregnskapet. Årlig utvikling for scope 1+2 er presentert i graf på side 31.

Andel scope 3 utslipp inkludert i klimaregnskapet

Ytterligere tre kategorier utslipp i scope 3 inkludert i 2021.

Vi har som ambisjon å kartlegge
og redusere alle våre direkte og
indirekte klimagassutslipp.

Klimagassutslipp
Bærekraftsrapport 2021
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For å nå målet om å redusere våre direkte og indirekte
klimagassutslipp har vi definert ambisjoner og mål i de
ulike Glitre selskapene.

• Ambisjon om å øke sorteringsgraden av avfall ved alle konsernets lokasjoner, bl.a. til over
80 prosent på konsernets hovedkontor, Energibygget i Drammen.
• Mål om 100 prosent fossilfrie felles- og tjenestebiler innen 2025.
• Mål om flere fossilfrie oppsyns- og beredskapsbiler innen 2025.
• Ambisjon om å gradvis redusere bruken av SF6-gass i koblingsanlegg frem mot 2025.
• Ambisjon om å i større grad vurdere muligheten for å erstatte helikopterbruk med droner og roboter.
• Ambisjon om 100 prosent bærekraftige jobbreiser innen 2023 hvor eventuelle unntak klimakompenseres.

Klimagassutslipp
Bærekraftsrapport 2021

Klimaregnskap
Tabellen nedenfor viser de årlige klimagassutslippene til Glitre Energi i perioden 2018–2021.
Konsernets fullstendige klimaregnskap og metodikk er tilgjengelig på side 62.
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Klimagassutslipp

Enhet

2018

2019

2020

2021

tonn CO2e

3 953,2

3 814,9

455,0

473,6

Scope 1
Diesel, SF6-gass og nettap*

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

Scope 2

• Biologisk mangfold og
utslipp til vann

Elektrisitet og fjernvarme –
Lokasjonsbasert tilnærming

tonn CO2e

-

42,5

36,8

40,6

• Forsyningssikkerhet

Elektrisitet og fjernvarme –
Markedsbasert tilnærming

tonn CO2e

-

5,7

4,2

5,9

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

Scope 3
Tjenestereiser med bil

tonn CO2e

49,1

43,4

42,1

44,7

Helikopterbruk**

tonn CO2e

-

-

-

25,4

Betongforbruk

tonn CO2e

-

-

-

65,0

Avfall

tonn CO2e

-

-

-

19,9

• Klimagassutslipp

4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

* I 2020 og 2021 kjøpte Glitre Energi opprinnelsesgarantier for nettapet. Dette er grunnen til den drastiske nedgangen i klimagassutslipp fra 2019 til 2020 i scope 1.
** Utslipp knyttet til helikopterbruk er beregnet basert på utslippsfaktor fra leverandør av helikoptertjeneste oppgitt i mengde CO2 per tid. Flere antakelser er benyttet i beregningen.
Disse er beskrevet nærmere i metodikk for klimaregnskap.
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Scope 1 utgjør en stor del av klimagassutslippene til Glitre
Energi. Dette skyldes i hovedsak utslipp knyttet til nettap.
Nettapet var høyere i 2021 sammenliknet med 2020. Dette
er blant annet grunnet en lavere middeltemperatur i 2021
og høyere strømforbruk hos sluttbruker, noe som medfører
et høyere tap i distribusjonsnettet. I perioden 2019–2021
har derimot nettapet i regionalnettet blitt kraftig redusert
etter at en ny kraftlinje ble tatt i bruk i 2020. I 2020 og 2021
har Glitre Energi Nett valgt å kjøpe opprinnelsesgarantier
for hele nettapet, som i 2021 var på 188 GWh. Dette har
ført til en stor reduksjon i konsernets totale klimagassutslipp. Dersom man ikke hadde kjøpt opprinnelsesgarantier
for nettapet ville utslippet i scope 1 vært totalt 3 612 tonn
CO2e i 2021. Utslipp knyttet til diesel har økt i 2021 sammenliknet med 2020. Dette er i hovedsak på grunn av økt
bruk av firmabiler. Utslipp fra bruk av SF6-gass i koblingsanleggene har gått ned sammenliknet med 2020. Dette er
en god trend da Glitre Energi på sikt har ambisjon om
utfasing av SF6-gass. Mer informasjon om hvordan vi
jobber med utfasing av SF6 er tilgjengelig på side 37.
Klimagassutslippene i scope 2 for Glitre Energi er utslipp
knyttet til innkjøpt elektrisitet og fjernvarme. For 2021 har
det blitt kjøpt opprinnelsesgarantier for konsernets totale
strømforbruk. Forbruket av strøm og fjernvarme gikk opp
i 2021 sammenlignet med 2020. Dette er hovedsakelig
grunnet en lavere middeltemperatur i 2021 og dermed
større oppvarmingsbehov i konsernets bygninger. Flere av
konsernets bygninger er lager/servicehaller, og disse har
ikke blitt påvirket av pandemien og det endrede arbeidsmønsteret slik som kontorbyggene. Disse byggene er
eksponert for utetemperaturen i større grad, og har krevd
oppvarming under hele pandemien.

KLIMAGASSUTSLIPP FOR SCOPE 1 + 2
Klimagassutslipp for Scope 1+2
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Scope 3 er indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og
tjenester. Nytt for 2021 er at utslipp knyttet til helikopterbruk, avfall og bruk av betong er inkludert i scope 3, i tillegg
til utslipp fra tjenestereiser. Utlipp knyttet til tjenestereiser
er høyere i 2021 sammenliknet med 2020 grunnet økt
intern reiseaktivitet. Glitre Energi har satt som ambisjon å
på sikt vurdere mulighetene for bruk av roboter og droner
som erstatning for helikopter til kraftlinjebefaring. Dette vil
kunne redusere klimagassutslipp knyttet til helikopterbruk.
I 2021 var den totale sorteringsgraden for avfall fra
konsernet marginalt høyere enn de tre foregående årene.
Det er fortsatt mye rom for forbedring her, og vi har derfor

satt en ambisjon om å øke sorteringsgraden på vårt
hovedkontor, Energibygget i Drammen, fra 71 prosent i
2021 til over 80 prosent i 2025. Klimagassutslippet knyttet
til betongforbruk utgjør en stor del av Glitre Energi sitt
scope 3 utslipp. Vi har derfor satt en ambisjon om å på sikt
vurdere lavkarbonløsninger for betong. Vi har også satt en
ambisjon om at minimum 10 prosent av tildelingskriteriene
i anbudsprosessene med våre leverandører skal tillegges
klima- og miljøengasjement.

Klimagassutslipp
Bærekraftsrapport 2021
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Utslippsintensitet
I tillegg til å rapportere total mengde utslipp i CO2e,
rapporterer Glitre Energi også utslippsintensitet i tonn
CO2e per million arbeidstimer. Dette tallet gjør det lettere
å sammenligne Glitre Energi med andre virksomheter både
i og utenfor bransjen. Kjøpet av opprinnelsesgarantier for
nettap har stor innvirkning på utslippsintensiteten. Uten
opprinnelsesgarantier ville utslippsintensiteten i scope 1
i 2021 vært 8 153 tonn CO2e pr million arbeidede timer,
og total utslippsintensitet 8 588 tonn CO2e per million
arbeidede timer. Kjøp av opprinnelsesgarantier for eget
strømforbruk i scope 2 har også en positiv innvikling på
utslippsintensiteten, men denne effekten er liten sammenliknet med effekten for kjøp av opprinnelsesgarantier
for nettapet.
Dersom man benytter samme metodikk som i 2020 og
kun inkluderer utslipp knyttet til tjenestereiser i scope 3 vil
den totale utslippsintensiteten være 1 183 tonn CO2e per
million arbeidede timer. Den totale utslippsintensiteten per
million arbeidede timer har gått opp i 2021 sammenlignet
med 2020. Dette er grunnet utvidelsen av scope 3. Men
dersom man benytter samme metodikk som i 2020 og kun
inkluderer tjenestereiser i scope 3 vil den totale utslippsintensiteten i 2021 være lavere enn i 2020. Dette er i hovedsak grunnet et høyere antall arbeidstimer i konsernet i 2021
sammenliknet med 2020.

Utslippsintensitet [tonn CO2e/million arbeidede timer]
2018

2019

2020

2021

Scope 1*

10 394

9 442

1 134

1 068

Scope 2**

17

14

11

13

Scope 3***

129

107

105

350

Total utslippsintensitet

10 540

9 563

1 249

1 431

* Utslippsintensiteten for scope 1 for 2020 og 2021 inkluderer opprinnelsesgarantier for nettap.
** Utslippsintensiteten for scope 2 inkluderer opprinnelsesgarantier for strømforbruket hvert år.
*** Utslippsintensiteten for scope 3 i 2021 er betydelig høyere enn foregående år. Dette er fordi
ytterligere tre kategorier utslipp i scope 3 er inkludert i klimaregnskapet i 2021.

Forsyningssikkerhet
Bærekraftsrapport 2021

Dette vesentlige
temaet bidrar til
bærekraftsmål:

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

SDG 9:
Innovasjon og
infrastruktur

Delmål 9.1:
«Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder
regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og
livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.»
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AV SAMFUNNET
2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
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3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING
4. KLIMARISIKO

Glitre Energi leverer en samfunnskritisk tjeneste. I 2021
driftet Glitre Energi Nett totalt 8 834 kilometer med kraftlinjer. Om strømnettet bryter ned i et område kan det få
store konsekvenser og ringvirkninger for sikkerhet, liv og
helse. Derfor er vår øverste prioritet å sikre trygg og stabil
strømtilførsel. Vi har et mål om 100 prosent oppetid på
nettet vårt.
Nær alle Glitre Energi Nett sine aktiviteter bidrar direkte
eller indirekte til å sikre eller bedre forsyningssikkerheten
i vårt område. Nett har en investeringsplan på rundt 300
millioner kroner per år for perioden 2021-2023 som består
av løpende driftsinvesteringer, lovpålagte investeringer
og investeringer for å sikre høy leveringssikkerhet i strømforsyningen. Vi jobber også aktivt for å redusere utetid ved
planlagte utkoblinger, gjennom økt bruk av arbeid med

spenning (AUS). Kontinuerlig fokus på kriseplanlegging- og
beredskap, samt systemsikkerhet, inkludert cybersikkerhet,
er også viktige elementer av dette arbeidet.

Vi har et mål om 100 prosent
oppetid på nettet vårt.

VEDLEGG

Vår ambisjon er å ha 100 % oppetid på nettet vårt
Hvordan måler vi dette?
Oppetid/leveringssikkerhet handler om i hvor stor
grad vi har levert strøm til våre kunder uten avbrudd.
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Tekniske anlegg 2021
Resultat for 2021
Oppetid = 99,999 %*
*Basert på intern beregning
(Avbruddsstatistikk fra NVE for 2021 er ikke publisert
på rapporteringstidspunktet)

Distribusjonsnett, 11 og 22 kV linje og kabel

1 996 km

Distribusjonsnett; lavspenningslinjer

1 444 km

Distribusjonsnett; lavpenningskabler

3 411 km

Regionalnett; linje og kabel

1 983 km

Total km

8 834 km
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3. En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling

3. En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling
Bærekraftsrapport 2021

Dette vesentlige
temaet bidrar til
bærekraftsmål:

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SDG 12:
Ansvarlig forbruk
og produksjon

Delmål 12.6:
«Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre
bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft
i sine rapporteringsrutiner.»

INTRODUKSJON
1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET
2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

En viktig del av vår måte å jobbe på er vår tilnærming til
partnerskap og samarbeid. Vi søker alltid etter nye samarbeidsmuligheter, og tar proaktivt initiativ til å bidra med vår
kompetanse og teknologi i spennende prosjekter i vårt område. Vi ser også på samarbeid som et viktig virkemiddel for

å gjøre oss og våre leverandører bedre. Derfor samarbeider
vi med leverandører og lokale interessenter for å finne de
beste løsningene til våre prosjekter. Med fokus på sikkerhet og mangfold er vi en trygg samarbeidspartner som
bidrar positivt til lokalsamfunnene hvor vi har aktiviteter.
Forbedring / Do it better

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

• Ansvarlig leverandør4.kjedehåndtering
KLIMARISIKO

Ansvarlig leverandørkjedehåndtering

• Samarbeid med lokale
VEDLEGG
interessenter og
flerpartssamarbeid

Forbedring / Do it better

• Mangfold og likestilling
• Sikkerhet og sikring
av mennesker
• Våre mennesker
4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

En trygg samarbeidspartner
for grønn omstilling
Glitre Energi samarbeider med leverandører og
lokale interessenter for å finne de beste løsningene
til sine prosjekter.
Med fokus på sikkerhet og mangfold er vi en trygg
samarbeidspartner som bidrar positivt til lokalsamfunnene hvor vi har aktiviteter.
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Ambisjon Utkast: Vi skal samarbeide med våre leverandører
for å redusere våre indirekte klimagassutslipp.

Samarbeid med lokale interessenter og flerpartssamarbeid

Ambisjon: Glitre Energi ønsker å være en pådriver
for lokal utvikling og samarbeid.
Forbedring / Do it better

Mangfold og likestilling
(i egen organisasjon)

Ambisjon: Vi har et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver
med fokus på likestilling og mangfold.

Ansvarlig leverandørkjedehåndtering
Bærekraftsrapport 2021
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Som en stor bestiller har vi et ansvar for å påse at våre
leverandører opptrer ansvarlig og overholder Glitre Energi
sine etiske retningslinjer og øvrige krav. Glitre Energi har
mellom 50 og 60 rammeavtaler for innkjøp av ulike råvarer
og tjenester hvor dette følges jevnlig opp. Alle underleverandører godkjennes av Glitre Energi, og følger krav på lik
linje med hovedleverandør. Vi krever at våre leverandører
er medlemmer i leverandørdatabasen Achilles UNCE.
Vi bruker databasen til risikovurdering for å sikre at leverandørene våre har tilstrekkelige systemer på plass for
håndtering av HMS og miljø. Achilles UNCE koordinerer
og deler også informasjon om revisjoner av leverandørene.
Det har ikke skjedd vesentlige endringer i vår leverandørkjede det siste året.

• Ansvarlig leverandør4.kjedehåndtering
KLIMARISIKO

Vi ser i tillegg at en betydelig andel av våre klimagassutslipp er indirekte utslipp knyttet til tjenestene og varene vi
kjøper fra våre leverandører. Vi skal derfor samarbeide med
våre leverandører for å redusere våre indirekte klima
gassutslipp. Vi kommer fremover til å stille strengere krav
til at våre leverandører jobber aktivt for å redusere sine
egne klimagassutslipp, både generelt og i leveransene deres
til oss. Vi har derfor bestemt at minimum 10 prosent av
tildelingskriteriene i anbudsprosesser skal tillegges
miljøengasjement. Innen 2025 skal vi også pålegge våre
10 største leverandører at de setter sine egne klimagassutslippsreduksjonsmål. Du kan lese om et eksempel på
hvordan denne innkjøpsstrategien har ført til overgang til
mer klimavennlig teknologi her:
Se: Vakuum erstatter SF6-gass

• Samarbeid med lokale
VEDLEGG
interessenter og
flerpartssamarbeid
• Mangfold og likestilling
• Sikkerhet og sikring
av mennesker
• Våre mennesker
4. KLIMARISIKO
VEDLEGG
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Vår ambisjon er å samarbeide med våre leverandører for å redusere våre indirekte klimagassutslipp
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Bærekraftige innkjøp som resultat
av innkjøpsstrategi

Ny rammeavtale med Møre Trafo AS hvor vakuumløsning erstattes av
SF6-gass i koblingsanleggene. I avtalen har klima og miljø blitt prioritert
i anbudsprosessen.

Ansvarlig leverandørkjedehåndtering
Bærekraftsrapport 2021
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VAKUUM ERSTATTER SF6-GASS

Vakuum erstatter SF6 gass
I slutten av 2020 signerte Glitre Energi
Nett en rammeavtale med Møre Trafo AS
om kjøp av nettstasjoner, transformatorer,
høyspent kompaktanlegg og lavspent
fordelingstavler til distribusjonsnettet.
Avtalen ble landet etter en god anskaffelsesprosess, og godt samarbeid mellom
innkjøp og de ansvarlige for distribusjonsnettet i Glitre Energi Nett. I anskaffelsesprosessen fokuserte Glitre Energi på
bærekraft, og valgte vakuum isolerte effektbrytere i koblingsanlegg fremfor effektbrytere som benytter SF6-gass som isolasjonsmedium. Dette var en noe dyrere, men
langt mer miljøvennlig klimaløsning.
SF6-gass brukes i stor grad som isolasjonsog strømbrytningsmedium i høyspent og
-bryteranlegg, og er fordelaktig da den
muliggjør at anleggene kan bygges nokså
kompakte. Men SF6-gass er en av verdens
kraftigste klimagasser. Dersom 1 kg SF6gass slippes ut i atmosfæren tilsvarer dette
over 22 tonn med CO2 utslipp. Ifølge
SINTEF stod SF6-gass alene for et utslipp
i Norge på over 17 000 tonn CO2 i 2020 .
Det er derfor viktig å finne alternativer til
bruk av denne gassen i anlegg. De senere

årene har det blitt utviklet teknologi som
benytter luft eller vakuum som isolasjons
og strømbrytningsmedium i koblingsanlegg
for mellomspenning. Det er denne tekno
logien Glitre Energi Nett har valgt i den nye
rammeavtalen med Møre Trafo AS.
I 2021 utgjør bruk av SF6-gass i Glitre
Energi et utslipp på 71 tonn CO2e. Dersom

man erstatter bruken av SF6-gass med
vakuum-løsningen vil man altså kunne
spare miljøet for klimagassutslipp på rundt
70 tonn CO2e årlig! Forbruket av SF6-gass
er beregnet basert på årlig etterfylling eller
lekkasje i koblingsanleggene. Det er ikke
slik at man alltid har lekkasjer av SF6-gass
ved anleggene, men mindre lekkasjer er
vanlig i normal drift, og det kan også fore-

komme sporadiske hendelser med større
utslipp.
Rammeavtalen med Møre Trafo AS er et
godt eksempel på en samarbeidsavtale
som bidrar til grønn omstilling og reduksjon
av klimagassutslipp i egen drift.

Hva er SF6-gass? - #SINTEFblogg

Samarbeid med lokale interessenter og flerpartssamarbeid
Bærekraftsrapport 2021
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Partnerskap og konsolidering er en av grunnbjelkene i
Glitre Energi sin forretningsstrategi. Det er gjennomgående
i alt vi gjør. Lokalt er vi en synlig aktør i lokalsamfunn og
næringsliv, og tilrettelegger for innovasjon, investeringer,
og aktivitet som kommer menneskene som bor her til gode.
Vi ønsker å være en pådriver for lokal utvikling
og samarbeid.
Som et bredt energikonsern bidrar vi med viktig infra
struktur i vårt område, og vi ser også etter muligheter for å
skape merverdi og nye løsninger. Et eksempel på dette er
nødstrømløsningen vi har utviklet for nye Drammen
sykehus. Denne nødstrømsløsningen er drevet på batteri,
biogass og solcellepaneler, og gjenbruker fjernvarme,
istedenfor dieselaggregater. Resultatet er mer klimavennlig og sirkulær infrastruktur for sykehuset. Det er bra
for både sykehuset og lokalsamfunnet. Enova har skrevet
mer om prosjektet i en artikkel på sin hjemmeside.
Vi ser også at vi kan spille en viktig koordineringsrolle for å
øke vertskapsattraktiviteten i Buskerud-området. Under
målet om å skape flere grønne arbeidsplasser vil vi være en
pådriver for å klargjøre industritomter for nye prosjekter,
koble sammen industriaktører og kommuner, og sikre
nødvendig strømforsyning til fremtidens industri. Vi har

også samarbeidsavtaler med høyskoler på Kongsberg og i
Horten, hvor vi ser store muligheter for kompetansedeling
og innovasjon.
Gjennom nettselskapet ønsker vi også å ta en mer aktiv
rolle i planleggingen av energiregnskapet for områdene
hvor vi er ansvarlig for nettinfrastrukturen. Med god planlegging og fremoverlent næringsutvikling i kommunene kan
vi være med å tilrettelegge for de grønne og attraktive
arbeidsplassene som vi ønsker oss i området. Her kan vi
være en aktiv tilrettelegger.
Representanter fra de ulike selskapene i Glitre Energi deltar
også i en rekke nettverk og forum med sikte på å videreutvikle rammebetingelser og forretningsmodeller slik at
energibransjen kan ta den rollen som kreves for å lykkes
med det grønne skiftet. Et eksempel på dette er deltagelsen
vår i Strategisk Nettforum, og aktiv deltagelse i prosessen
om å få på plass en ny nettleiemodell. Glitre Energi er også
medlem av Energy Valley og Energi Norge, og deltar i en
rekke bransjefora i regi av Energi Norge, og i flere næringssamarbeid i lokalmiljøet.
Våre frivillige bidrag til lokalsamfunn og foreninger er
også en viktig del av vårt samfunnsansvar. Glitre Energi sin

strategi for sponsing legger vekt på å forsterke rollen som
samfunnsutvikler. Glitre Energi sponser gode, samfunns
nyttige formål som tar miljøansvar og som bidrar til
bærekraftig samfunnsutvikling. Andre støtteordninger
inkluderer støtte av lokal idrett og Energistøtten. Du kan
lese mer om våre bidrag på vår hjemmeside.
Våre aktiviteter skaper både direkte og indirekte ring
virkninger i lokalsamfunnene hvor vi opererer. For å synliggjøre dette bidraget utformer vi årlig et Ringvirkningsregnskap som er tilgjengelig på konsernets hjemmesider.

Vi ønsker å være en
pådriver for lokal utvikling
og samarbeid.

Samarbeid med lokale interessenter og flerpartssamarbeid
Bærekraftsrapport 2021
Vår ambisjon er å være en pådriver for lokal utvikling og samarbeid
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AV SAMFUNNET

Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Antall samarbeidsavtaler og oppnådde prosjekter,
og resultater fra disse

• Samarbeidsavtaler med høyskolene i Horten og på Kongsberg
• Aktiv deltagelse i lokale arenaer for næringsutvikling i vårt område som Næringsforeningen i Drammensregionen,
Gründerhuset i Drammen, Vekst i Kongsberg, og Hadelandshagen
• Aktiv deltagelse i bransjeinitiativ (Energi Norge, Strategisk Nettforum, utvikling av ny nettleiemodell
i regi av myndighetene)

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

• Pågående arbeid for å heve vertskapsattraktiviteten i vårt område

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

• Bærekraftig sponsing

• Ansvarlig leverandør4.kjedehåndtering
KLIMARISIKO

• Bærekraftig nødstrøm ved nye Drammen sykehus

• Samarbeid med lokale
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• Trepartssamarbeid (Marienlyst Arena, humanitært arbeid)
• Oppsøke nye forretningsutviklings-muligheter
• Utvikling av nye løsninger til kunde i samarbeid med partnere (e.g. elbilladere, solcellepanel og varmepumper)
Ringvirkningsregnskapet

Ringvirkningsregnskapet er tilgjengelig på konsernets hjemmesider

Mangfold og likestilling
Bærekraftsrapport 2021

Dette vesentlige
temaet bidrar til
bærekraftsmål:

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

SDG 5:
Likestilling mellom
kjønnene

Delmål 5.5:
«Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til
ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske,
økonomiske og offentlige liv.»
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1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET
2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

• Ansvarlig leverandør4.kjedehåndtering
KLIMARISIKO
• Samarbeid med lokale
VEDLEGG
interessenter og
flerpartssamarbeid

Vi har et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver med
fokus på likestilling og mangfold. En mer mangfoldig
organisasjon er mer innovativ, og om vi skal kunne tiltrekke
oss de beste folkene er vi avhengige av å bli oppfattet som
en attraktiv arbeidsplass av alle, uavhengig av kjønn,
bakgrunn, og andre karakteristikker. Vi har iverksatt tiltak
for å øke kvinneandelen i selskapet, men det har vært
krevende å få til den endringen vi har ønsket, blant annet
på grunn av kjønnsfordelingen i yrkesgruppene vi rekrutterer fra og lav turnover i organisasjonen. Vi har opplæring i
håndtering av ubevisste fordommer som en del av vår
interne Lederskole og har et krav om minst en mangfoldskandidat til intervju i hver ansettelsesprosess.

• Mangfold og likestilling
• Sikkerhet og sikring
av mennesker

I 2022 har vi satt et mål om at 35 prosent av nyansettelser
skal være kvinner. For å lykkes med dette vil vi iverksette
følgende tiltak:
• Mer aktiv rekruttering der man ikke får stor nok andel
kvinnelige søkere ved ordinær utlysning av ledige
stillinger
• Videreutvikling av vår «employer branding» for å øke
attraktiviteten til Glitre Energi blant kvinner
• Se på hvordan vi utformer stillingsannonser med fokus
på blant annet språk og kanaler.
• Kraftkvinnene: bruke nettverket mer aktivt til å hente
innspill på beste praksis
• Styrke lærlingordningen, og bruke den mer aktivt som
en kanal for rekruttering av kvinner
• Mangfold og mangfoldsledelse som tema i Glitre Energis
lederopplæring

• Våre mennesker
Vår ambisjon er å være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på likestilling og mangfold
4. KLIMARISIKO
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Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

Kvinneandel i konsernet som helhet

27 % kvinner totalt i konsernet

Kvinneandel blant nyansettelser

17 % kvinner blant nyansatte

Vi vil også vurdere ytterligere tiltak etter hvert som
arbeidet vårt med mangfold og likestilling styrkes.
Du kan lese mer om vårt arbeid med likestilling og diskriminering i kapittelet Våre mennesker på side 43.

Vi har et mål om å være en
attraktiv arbeidsgiver med fokus
på likestilling og mangfold.

Sikkerhet og sikring av mennesker
Bærekraftsrapport 2021
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Den viktigste ressursen vår er menneskene våre. Konsernvisjonen for HMS i Glitre Energi er Sammen for en trygg
og skadefri hverdag! Vi har en nullvisjon i forhold til personskader forårsaket av forhold på arbeidsplassen og vi skal
ha gode arbeidsforhold basert på konsernets verdier.
Alle medarbeidere skal vite hva visjonen er, og oppleve at
det er samsvar mellom visjon og hva man opplever
i arbeidshverdagen.
HMS-styring
I Glitre Energi er HMS-styringssystemet en integrert del
av konsernets kvalitetssikringssystem. HMS-arbeidet er
forankret i «Konsernpolicy for Helse, miljø og sikkerhets
arbeid (HMS)». Den slår fast at konsernet Glitre Energi skal:
• Ha en nullvisjon i forhold til personalskader forårsaket
av forhold på arbeidsplassen
• Ha gode arbeidsforhold basert på konsernets verdier
• Ha en HMS-policy som er en integrert del av konsernets
forretningsdrift
HMS-arbeidet skal være en integrert del av organiseringen
og styringen av selskapene. HMS-styringssystemet inneholder konsernets og selskapenes styrende dokumenter
for risikovurderinger, gjennomføring av systematisk
HMS-arbeid, håndtering av avvik og uønskede hendelser
og gjennomføring av løpende HMS-kontroller.
Selskapene har selvstendig HMS-ansvar, og egne HMSutvalg som følger opp at selskapet gjennomfører risikoanalyser og arbeider i henhold til kravene. HMS-ansvaret ligger
i hvert selskap hos linjeledelsen. Glitre Energi Nett AS og
Glitre Energi Produksjon AS har HMS-ledere som er ansatt

Vi har en nullvisjon for skader (H1 & H2) og uønskede hendelser (RUH)
Hvordan måler vi dette?

Resultat for 2021

H1: mål om 0
H2: mål om 0

Egne ansatte:

H1: 1
H2: 2

Underleverandører:

H1: 2
H2: 4

RUH: mål om minst 1 rapportering per ansatt

RUH: 284 – målet med minst 1 RUH rapportert per
ansatt er med dette nådd

i selskapene. Øvrige selskaper i Glitre Energi får aktuell
HMS bistand fra morselskapet.
Medarbeidernes deltagelse og medvirkning i HMSarbeidet skjer blant annet gjennom et felles arbeidsmiljø
utvalg (AMU). Det holdes fire AMU-møter i året, og i
forkant holder selskapene egne HMS-utvalgsmøter for å
diskutere innhold som er relevant å løfte opp i konsernAMU. I tillegg er det i perioden 2020 – 2022 definert
15 verneområder i organisasjonen, med 15 tilhørende
verneombud. Valg av verneombud gjennomføres hvert
andre år i tråd med gjeldende regelverk.
I konsernets allmøter, Glitre Energi drypp, er det fast
HMS-innslag på hvor det tas opp et relevant HMS-tema
hver gang.

Sammen for en trygg og
skadefri hverdag!
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Skadeforebygging og -oppfølging
Glitre Energi opererer i en bransje der små feil kan få fatale
konsekvenser for liv og helse. Innen Glitre Energis kjernevirksomhet har sikkerhetsaspektet et spesielt fokus i
henhold til Byggherreforskriften og Forskrift om sikkerhet
ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Glitre Energis
ledelse, medarbeidere og samarbeidspartnere arbeider
aktivt for å forebygge og forhindre at vår virksomhet
medfører skader på mennesker, eiendom, materiell og
Glitre Energis omdømme.
Konsernet og selskapene tilbyr våre medarbeidere en rekke
HMS-relaterte kurs, samt generell HMS-opplæring for alle
nyansatte. Noen av kursene er lovpålagte og må tas med
jevne mellomrom, mens andre gir faglig påfyll og er ment
for å bevisstgjøre de ansatte på f. eks ergonomi og psyko
sosiale faktorer.

Tabellen under viser den historiske oversikten over skader i
Glitre Energi og hos våre underentreprenører. H1-skader er
skader som medfører fravær i minimum én dag etter skade
dagen. H2-skader omfatter alle skader med konsekvens
utover førstehjelp, og summerer både skader med og uten
fravær, slik at når det står 2 H2-skader hos underentreprenør i 2021, er dette summen av den ene H1-skaden og
den andre H2-skaden.
Det er registrert 284 uønskede hendelser i konsernets avvikssystem i løpet av 2021. Alle hendelser som innebærer
brudd på HMS-lovgivningen og interne HMS-krav regnes
som avvik. Avvikene fordeler seg på ulike deler av driften,
og har varierende alvorlighetsgrad. Rapportering av
uønskede hendelser er en viktig del av skadeforebygging
ved at man øker bevissthet, forstår hva som kan skape

situasjoner med skade, og hvordan man kan unngår dette,
samt rette forhold for å redusere skaderisiko fremover.
De innrapporterte hendelsene saksbehandles og lukkes
fortløpende. Rotårsaker analyseres for å forebygge og
begrense lignende eller tilsvarende tilfeller fremover. Regi
streringen brukes aktivt i det forebyggende HMS-arbeidet
gjennom året. Innrapporterte uønskede hendelser følges
opp internt i selskapene. Aktuelle og alvorlige hendelser
rapporteres til styret og HMS-utvalg i de respektive
selskapene i tillegg til AMU.
Tabellen nedenfor viser antall innrapporterte uønskede
hendelser de siste årene.
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UNDERENTREPRENØRER

2018

2019

2020

2021

H1

1

1

0

1

H2

1

1

0

1

2018

2019

2020

2021

H1

0

0

1

2

H2

1

0

2

4

ANTALL UØNSKEDE
HENDELSER

2018

2019

2020

2021

173

177

188

284
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Vi har et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver og Glitre
Energi skal arbeide systematisk og målrettet for å sikre
likestilling og mangfold. Dette skal legges til grunn ved
bl.a. rekruttering, utvikling og etterfølgerplanlegging.
Likestillingsarbeidet omfatter alle diskrimineringsgrunn
lagene og de ulike personalområdene: rekruttering, lønnsog arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv,
samt arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og
kjønnsbasert vold. Vårt likestillingsarbeid er forankret i
Glitre Energi sine strategier, verktøy og retningslinjer. Glitre
Energi har prosedyrer, som en del av kvalitetssystemet,
som beskriver hvordan vi forholder oss til ovennevnte forhold. I tillegg gjennomføres medarbeiderundersøkelser,
medarbeidersamtaler og pulsmålinger for å kartlegge med
arbeidertilfredshet og arbeidsforhold.
Glitre Energis medarbeiderløfte
Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle kvalifikasjoner og egenskaper hos medarbeidere i Glitre Energi,
slik at de på best mulig vis kan bidra til å nå konsernets
strategiske mål og samtidig støtte opp om konsernets
visjoner og verdier. I konsernets verdigrunnlag er det
formulert et medarbeiderløfte;

«Hos oss skal du få muligheten
til å bli klok, stolt og glad.»
Løftet retter seg både mot Glitre Energis organisasjon
som helhet og mot hver enkelt medarbeider, og uttrykker
ambisjonsnivået for alt HR-arbeid i vår organisasjon.

Føringer og retningslinjer beskrevet i vår Konsernpolicy for
HR er en støtte og veileder for å lykkes med dette.  
Medarbeidertilfredshet
Glitre Energi arbeider for å beholde og utvikle medarbeidere og legger i denne sammenheng vekt på kunnskaps
deling, kompetanseutvikling, trivsel og god ledelse. Det
legges vekt på å få tilbakemeldinger på hvordan våre
medarbeidere opplever sin arbeidshverdag, og
medarbeidertilfredshetsundersøkelser gjennomføres

jevnlig. Siste undersøkelse ble utført høsten 2021. Resultatet fra målingen viste at ansatte i konsernet trives svært
godt. Resultatene ligger på nivå med forrige undersøkelse i 2020 og endte med en totaltilfredshet på 89
prosent i konsernet. Selskapene har etter undersøkelsen
arbeidet med sine resultater, og har identifisert fokusområder og tiltak de ønsker å arbeide videre med. Tillitsvalgte er involvert i utarbeidelse og gjennomgang av
medarbeiderundersøkelser.
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Antall ansatte og turnover
Ved utgangen av 2021 hadde konsernet til sammen 278
ansatte, som utførte 269 årsverk. Dette fordelte seg på 75
kvinner og 203 menn. 2021 viser en turnover på 5,2 prosent
og en netto tilvekst på 4,1 prosent. I 2021 var 57 prosent av
de ansatte organiserte (dekket av kollektiv tariffavtale).

ANSATTE ANSATTE ANSATTE ANSATTE
ANSATTE ANSATTE
TOTALT

I hele konsernet er 27 prosent av medarbeiderne kvinner.
Glitre Energi arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og
menn innenfor alle forretningsområdene. Det er spesielt
fokus på å rekruttere flere kvinner i tekniske stillinger og i
lederstillinger. Konsernledelsen besto i 2021 av fire menn
og to kvinner, dvs 33 prosent kvinner. I ledergruppene i
konsernselskapene var det per 31. desember 30 prosent
kvinner. Konsernstyret består av ni medlemmer hvorav
fire er kvinner det vil si 44 prosent.

KVINNER KVINNER
MENN

MENN

2018

231
2018

231

65

65
2018

166
2018

166

2019

254
2019

254

73

73
2019

181
2019

181

2020

2020
267

267

72

2020
72

2020
195

195

2021

2021
278

278

75

2021
75

2021
203

203

TOTALT SYKEFRAVÆR

Ved utgangen av 2021 arbeidet 12 kvinner og 1 mann
deltid, og 3 menn var midlertidig ansatt. Basert på med
arbeidersamtaler er det ikke rapportert om uønsket deltid.
Gjennomsnittlig uttak av foreldrepermisjon i 2021 var
17 uker for kvinner og 14 uker for menn.
Sykefravær
I 2021 utgjorde sykefraværet i konsernet 5,0 prosent. Korttidsfraværet, under 16 dager, utgjorde 1,8 prosent og langtidsfraværet 3,2 prosent. Konsernet har over flere år
arbeidet målrettet med tiltak for å redusere sykefraværet
og har en målsetning om at sykefraværet skal være lavere
enn foregående år. For 2021 betydde dette lavere enn 5,1
prosent totalt, samt at korttidsfraværet skulle være lavere
enn 2,0 prosent. Begge disse målene ble innfridd i 2021.
Figuren til venstre viser sykefraværet over tid.

TOTALT

TOTALT SYKEFRAVÆR

TOTALT SYKEFRAVÆR

2018

2019

2020

2021

5,2 %

5,6 %

5,1 %

5,0 %

LANGTIDSFRAVÆR

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

5,2 %

5,6 %

5,1 %

5,0 %

3,0 %

3,1 %

3,1 %

3,2 %

LANGTIDSFRAVÆR

KORTTIDSFRAVÆR

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

5,2 %

5,6 %

5,1 %

5,0 %

3,0 %

3,1 %

3,1 %

3,2 %

2,3 %

2,5 %

2,0 %

1,8 %

LANGTIDSFRAVÆR

KORTTIDSFRAVÆR

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

3,0 %

3,1 %

3,1 %

3,2 %

2,3 %

2,5 %

2,0 %

1,8 %
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Lønns- og arbeidsvilkår
Konsernets lønnspolitikk er basert på individuell lønnsfastsettelse. Konsernet har for 2021 seks ulike stillings
kategorier og for hver av kategoriene er kvinners andel av
menns lønn mellom 90 og 103 prosent. Antall kvinner og
menn i de ulike stillingskategoriene, gjennomsnittslønn
samt lønnsforskjell mellom kvinner og menn fremkommer
av tabellen nedenfor.

Tallene inkluderer grunnlønn, bonus, tillegg og goder. Det
er overvekt av menn på alle nivå, med unntak av nivå 6.
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i nivåene 1–4
er forholdsvis beskjedne. Det var mindre lønnsforskjell
mellom kvinner og menn på nivå 2 og 3 i 2021 enn i 2020.
På nivå 5 ligger imidlertid kvinners lønn i prosent av menns
lønn lavere enn i 2020. Det er vesentlig flere menn enn
kvinner på nivå 5 som inngår i beredskapsordninger (i nett,
produksjon og på driftssentralen) og derved har ulempetillegg inkludert i gjennomsnittslønnen. Lønnsforskjellene og

andelen kvinner og menn på nivå 6 var mindre i 2021 enn
i 2020. På dette nivået har kvinner likevel fortsatt høyrere
gjennomsnittslønn enn menn. Noe av forklaringen på
dette kan være at kvinnelige medarbeidere på dette nivået
har lengre fartstid. Fagforeningene har forhandlingsrett i
forbindelse med lønnsoppgjør og lokale arbeidsvilkår. Fagforeningene har også innsyn i egne medlemmers lønns- og
arbeidsvilkår. Det er framforhandlet særavtaler som
regulerer lokale arbeidsvilkår.
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Antall kvinner
på nivå

Antall menn
på nivå

Nivå 0

0

1

Nivå 1

2

3

3 710 275

Nivå 2

5

19

Nivå 3

11

Nivå 4

*

Totalt Gjennomsnittlig
kvinner lønnsnivå kvinner

Totalt
menn

Gjennomsnittlig Forskjell gj.snitt lønns 2020 Kvinners lønn 2021 Kvinners lønn i
lønnsnivå menn nivå kvinner vs menn
i % av menns lønn
% av menns lønn

3 615 112

3 615 112

1 855 138

5 722 060

1 907 353

-52 216

98 %

97 %

5 729 560

1 145 912

22 451 556

1 181 661

-35 749

95 %

97 %

31

9 565 893

869 627

27 765 095

895 648

-26 022

93 %

97 %

29

93

20 567 556

709 226

66 502 247

715 078

-5 852

100 %

99 %

Nivå 5

9

44

4 951 000

550 111

26 885 708

611 039

-60 928

96 %

90 %

Nivå 6

19

13

9 205 910

484 522

6 114 920

470 378

14 143

108 %

103 %

Totalt

75

203

53 730 194

716 403

155 441 586

765 722

-49 320

89 %

94 %

Total 278 medarbeidere, hvorav 27 prosent kvinner og 73 prosent menn.
*Nivå 0 = er konsernsjef, Nivå 1 er konsernledelsen forøvrig, nivå 2 er daglig leder utover de som inngår i konsernledelsen,
avdelingsledere, nivå 3 er seksjonsledere, fagansvarlige, senior økonomer, senior ingeniører, senior prosjektledere, nivå 4 er
sivilingeniører, ingeniører, prosjektledere og økonomer, nivå 5 er oppsynsmenn, energioperatører, energimontører,
administrasjonssekretærer, og saksbehandler, nivå 6 er øvrige stillinger (strømselgere, regnskapsmedarbeidere, kontor
medarbeidere)Inndeling av ulike stillingskategorier er gjort basert på stillinger på samme nivå og arbeid av lik verdi.
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Rekruttering
Fra 2021 er det innført et prinsipp om at det i alle rekrutteringer skal tilstrebes at minst en av kandidatene til
intervju har mangfoldsbakgrunn (kjønn, alder, etnisitet,
funksjonsnedsettelse mv.) Eventuelle avvik skal begrunnes
og godkjennes etter «1-over-1-prinsippet». Mangfold
inkluderer også andre elementer som utdanning og erfaring.
I denne sammenhengen legger vi likevel vekt på diskrimineringsbarrierer da formålet er økt inkludering og reduksjon
av utenforskap. De siste årene har vi rekruttert flere ikke
etnisk norske medarbeidere. Vårt fokus på flere kvinner i
tekniske stillinger har de siste årene resultert i ansettelse av
flere kvinner med høy teknisk utdannelse i tillegg til en
kvinnelig lærling i Energioperatørfaget. I 2021 ble det
rekruttert 4 kvinner og 19 menn, dvs. 17 prosent kvinner og
83 prosent menn. Til mange av stillingen er det få kvinnelige
søkere og vi vil fremover ta aktive grep for å øke kvinneandelen blant kvalifiserte søkere.
Forfremmelse og utviklingsmuligheter
Glitre Energi skal gjennom sitt medarbeiderløfte gi den
ansatte muligheten til å bli klok, stolt og glad, og den
ansatte må selv gripe denne muligheten. Vi verdsetter
initiativ og finansierer/delfinansierer utviklingstiltak som er
til nytte for begge parter. Glitre Energi skal være en arbeidsplass som preges av læring og utvikling for den enkelte, og
for virksomheten som helhet. Glitre Energi skal gi skal gi
alle muligheten, men det kreves innsats fra hver enkelt for å

lykkes med å utvikle kompetansen i ønsket retning. Glitre
Energis ledere skal til enhver tid ha oversikt over kompe
tansebehovet innen sitt ansvarsområde. Det skal arbeides
systematisk med å planlegge og iverksette tiltak som sikrer
at konsernet har kompetente medarbeidere på rett plass til
rett tid. Konkrete kompetanseutviklingstiltak og eventuelt
behov for nyrekruttering skal inngå i en samlet plan.
Medarbeidersamtalen benyttes for å lage forpliktende
utviklingsplaner for hver enkelt medarbeider. Leder skal
bistå og veilede den enkelte i forhold til fremtidig utvikling
og karriere.
I 2021 har vi for første gang kartlagt ressurser på kompe
tanseheving. I konsernet ble det brukt totalt 7210 timer og
6 849 381 kroner (inkludert timekostnad) på kompetanseheving. Kompetanseheving medregnet her er for eksempel
kurs, web-seminarer og frokostmøter. On-the-job-training
er ikke inkludert.

Tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid
og familieliv
Glitre Energi har etablert en livsfasepolitikk som sikrer
at medarbeidere skal fortsette å gjøre en god arbeidsinnsats gjennom at Glitre Energi tilrettelegger for fleksibilitet
i ansettelsesforholdet som hensyntar både bedriftens og
medarbeideres behov, samt tiltak for å sikre motivasjon og
trivsel. Glitre Energis livsfasepolitikk er basert på individuell
behandling utfra bedriftens behov og medarbeidernes
ønsker. Det er inngått avtaler om fleksibelt arbeidssted
som innebærer at medarbeidere med kontorarbeidsplasser, over tid, kan arbeide inntil to dager i uka et annet
sted enn fast arbeidssted.
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Identifisere risiko for diskriminering og hindre
for likestilling
Arbeidsmiljøutvalg (AMU), HMS utvalg og vernerunder
har fokus på at arbeidsplassen/-forhold skal tilrettelegges
slik at disse er tilgjengelig for alle. Verneombud er faste
medlemmer av AMU og HMS utvalg og deltar på verne
runder. Bedriftshelsetjenesten bistår i arbeidet. Eventuelle
forhold kartlegges og utbedres fortløpende.
Det har i 2021 vært eget møte med tillitsvalget med tema
likestilling og diskriminering. Slike møter videreføres i 2022.
Kantinens utvalg tar hensyn til eventuelle allergier og tilbyr
variert kosthold for ulike ønsker og behov. Mat og tilbehør
er tydelig merket.
I medarbeiderundersøkelsen ble det stilt spørsmål om våre
medarbeidere hadde vært utsatt for vold og/eller ulike
former for trakassering i jobbsammenheng. De tilfellene
som ble rapportert ble tatt grundig tak i og planer ble lagt
for å unngå at noe lignende skal skje igjen. Det ble i 2021
ikke meldt inn tilfeller om diskriminering.

Glitre Energi skal ta tak i forhold hvor det er brudd eller
mistanke om brudd, på eksterne eller interne regler i organisasjonen. Glitre Energis medarbeidere skal møtes med
respekt og oppleve at varsling av mulige kritikkverdige
forhold blir tatt på alvor, hørt og vurdert og besvart. Glitre
Energi har etablert en uavhengig varslingstjeneste der
ansatte kan melde fra om mulige lovbrudd eller brudd på
Glitre Energis regelverk uansett område. Varslingsrutinene
og informasjon om hvilke kanaler som kan benyttes ligger
tilgengelig for alle ansatte i vår HMS-håndbok. Det er ikke
varslet om kritikkverdige forhold i organisasjonen i 2021.
Likestillingsarbeidet framover
Arbeidet med likestilling og mangfold vil fortsette framover
basert på konsernets policy og retningslinjer. I tillegg skal
det framover jobbes mer strukturert etter 4-stegsmodellen
(undersøke risiko-analysere årsaker-iverksette tiltakvurdere resultater), og tillitsvalgte skal involveres i enda
større grad. Rekrutteringsprosessen vil fortsatt ha et
ekstra fokus framover for å sikre mangfold og kvalifiserte
søkere til alle stillinger. Det er bl.a. et mål om 35 prosent
kvinner ved nyrekrutteringer og likestilling og mangfold er
blant temaene for lederopplæringen.

• Våre mennesker
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Håndtering av Covid-19
pandemien i Glitre Energi
Målet for håndteringen av Covid-19 i
Glitre Energi har vært å unngå smitte og
smittespredning på arbeidsplassen. Vi
utviklet derfor i starten av pandemien en
trafikklysmodell for smitterisikovurdering
som har blitt fulgt gjennom pandemien med
både informasjon og praktiske tiltak. Videre
har våre føringer vært nasjonale regionale
og lokale råd, pålegg og anbefalinger, og å
skape størst mulig forutsigbarhet og stabil
itet rundt smittevernet. Vi har på denne
måten unngått stor smittespredning og
stort samtidig sykefravær, hvilket har vært
viktig for å ivareta våre samfunnskritiske
funksjoner.
Under perioden med restriksjoner knyttet
til korona, har det i tillegg til medarbeidertilfredshetsundersøkelsen vært gjennomført
pulsundersøkelser for å kartlegge hvordan
pandemien påvirker våre medarbeidere.
Resultatene viser at våre medarbeidere har
vært godt fornøyde med arbeidssituasjonen
gjennom pandemien, med tanke på bl.a.
informasjon, samarbeid og produktivitet.

Mange medarbeidere har også gitt uttrykk
for at de har satt pris på den fleksibiliteten
som er gitt gjennom pandemien. Organisa
sjonen var rask med å ta i bruk digitale flater
og hjelpemidler for å håndtere situasjonen
best mulig. Det ble iverksatt ulike trivsels
tiltak som digitale kaffepauser, digitale
Quiz, hjemleveringer oppmerksomheter
til medarbeidere, konkurranser for med
arbeidere, «walk and talk» avdelingsmøter
på Teams, «tilbake til kontoret» markeringer
med mer.
Covid-19 håndteringen ble evaluert senhøsten 2021. Hovedkonklusjonen var at
fokuset på smittevern har vært høyt, at vi
har fulgt situasjonen nøye og at informa
sjonen som har vært gitt underveis har vært
bra. Våre medarbeidere har følt seg trygge
på at deres sikkerhet har vært satt i høy
setet, og mange nevner at organisasjonens
evne til å tilpasse seg situasjonen har vær
veldig bra. Gjennom evalueringen kom det
også frem lærings- og forbedringspunkter
som er gjennomgått og som vil følges opp.

Det er i etterkant av pandemien innført
ordning med fleksibelt arbeidssted for
kontorbaserte stillinger. Ordningen gir rom
for at medarbeidere kan jobbe fra annet
sted enn kontoret i inntil to dager per uke.
Det legges vekt på at dette skal være en

vinn-vinn-situasjon for både medarbeider,
og virksomheten. Ordningen vil bli evaluert
etter seks måneder og det kan være aktuelt
å gjøre justeringer i både kontorutforming
og andre ordninger underveis.
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Fornybarbransjen er en nøkkelbransje i klimaomstillingen,
men den er likevel eksponert for klimarisiko; både fysisk
risiko som følge av klimaendringene, og såkalt overgangsrisiko som følge av samfunnsmessige endringer i tråd med
en omstilling til et lavutslippssamfunn.
Som et ledd i vårt klimaarbeid har vi i 2022 gjennomført en
omfattende analyse av klimarisiko for hele konsernet.
Prosjektets hovedformål var å komme frem til en prioritert
oversikt over de viktigste områdene hvor Glitre Energi er

eksponert for klimarisiko, samt hvilke muligheter dette
skaper. I dette kapittelet presenteres noen nøkkelfunn fra
analysen, samt annet viktig informasjon om selskapets
håndtering og styring av klimarisiko i tråd med anbefalingene fra The Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD). I Del I* presenteres viktige funn fra
analysen, i Del II**beskrives Glitre Energis styringsstruktur for klimarisiko, og i Del III*** og IV**** presenteres det
hvordan konsernets strategi, ambisjoner og mål tar høyde
for klimarisiko.

*

Relevant TCFD-rapportering: Strategy (a);
Risk Management (a) og (c)
** Relevant TCFD-rapportering: Governance (a) og (b)
*** Relevant TCFD-rapportering: Strategy (b) og (c);
Risk Management (b)
**** Relevant TCFD-rapportering: Metrics & Targets (a), (b)
og (c)
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I. Risikoer og muligheter som følge av klimaendringene
og klimaomstillingen
Klimarisikoanalysen ble gjennomført for hele konsernet,
og det er tatt høyde for alle de ulike selskapsperspektivene.
Som følge av kompleksiteten av klimaendringene har det
vært behov for å utføre scenarioanalyser som behandler
fysisk klimarisko og overgangsrisiko på ulike måter.
Analysen av fysisk klimarisiko tok utgangspunkt i to
scenarioer: et lavutslippsscenario i tråd med 2°Coppvarming frem mot 2100, og et høyutslippsscenario i
tråd med 4°C-oppvarming frem mot 2100. I vår analyse
av overgangsrisiko benyttet vi et scenario basert på en
offensiv klimapolitikk i tråd med Norge og EUs klimamål
frem mot 2030, samt la til grunn tilsvarende utvikling i
teknologi og markedsmessige forhold i energibransjen.
I vurderingen av risikoer og muligheter har en tilnærming
i tråd med selskapets metodikk for ROS-analyser blitt
benyttet for å enkelt kunne integrere funn fra analysen i
eksisterende risikomatriser.
En omfattende liste av mulige risikoer og muligheter ble
identifisert av en tverrfaglig arbeidsgruppe som besto av
ressurser fra alle Glitre Energis virksomhetsområder og
eksterne rådgivere. Denne listen av risikoer og muligheter
ble videre vurdert i lys av relevans, og resulterte i 15 ulike
risikoer og muligheter. I tabellen under presenteres noen
av de viktigste risikoene og mulighetene som ble
identifisert i analysen.
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Risikokategori

Risiko

Konsekvens

Sannsynlighet
(trend)

Tidshorisont

Fysisk
klimarisiko

Akutte og kroniske endringer i vær og klima, eksempelvis
økt nedbørsmengde og flomhendelser som kan påvirke
kjernedriften til Produksjon og Nett.

Middels

Høy (økende)

2022–2100

Omdømmeutfordringer knyttet til omfattende endringer i
energisystemet, og konsekvenser av dette for våre kunder.

Middels

Høy (økende)

2022–2030

Utfasing av fossile kjøretøy i Norge kan fremstå som en
risiko for Glitre Energi knyttet til beredskapsbiler.

Middels

Høy (stabil)

2022–2025

Mulighet

Konsekvens

Sannsynlighet
(trend)

Tidshorisont

Ny utvikling i forbindelse med fremtidens energisystem,
herunder nye energibærere og fornybarteknologier.

Høy

Høy (økende)

2022–2030

Teknologier som medfører lavere og smartere forbruk
av elektrisitet.

Høy

Høy (økende)

2025–2030

Utfasing av fossile kjøretøy i Norge medfører muligheter
knyttet til elektrifisering av bilparken og utbygging av
ladeinfrastruktur.

Middels

Høy (stabil)

2022– 2025

Overgangsrisiko

Risikokategori

Overgangsrisiko
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II. Vår styringsstruktur for klimarisiko
Konsernsjefen i Glitre Energi har det overordnede ansvaret
for oppfølging og håndtering av klimarisiko. Konsernledelsen har ansvar for operasjonell oppfølging og håndtering av klimarisiko i deres respektive selskaper og
fagområder. I tillegg til dette har Konserndirektør for
Kommunikasjon, HR & Bærekraft det strategiske ansvaret
for bærekraft i konsernet, herunder klimarisko.
Styret orienteres årlig om bærekraft og klima-relaterte
temaer, herunder klimarisiko. I tillegg orienteres revisjonsutvalget løpende gjennom året om klima-relaterte
spørsmål og bærekraftarbeidet i konsernet for øvrig.
Styret har en årlig gjennomgang av alle styrende dokumenter, inkludert konsernpolicy for bærekraft og miljø. Konsernpolicyen angir retningen for hvordan Glitre Energi skal
styrke sin posisjon som en bærekraftig virksomhet, samt
innlemme bærekraft i konsernets forretningsdrift. I
konsernpolicyen understrekes Glitre Energis forpliktelse til
å opptre med ansvar og hensyn, noe som innebærer å forstå
selskapets eksponering for klimarisiko. Konsernpolicyen vil
revideres etter behov for å sikre at den er i tråd med klimarisikoanalyser og øvrig utvikling i bærekraftarbeidet.

III. Hvordan vår strategi hensyntar klimarisiko
Vi har definert tre strategiske fokusområder for vårt bærekraftsarbeid som danner grunnlaget for en robust klimastrategi. Våre strategiske fokusområder med tilhørende
ambisjoner og tiltak er presentert i tabellen under. Mer
detaljert informasjon om bærekraftarbeidet er tilgjengelig
i Kapittel 1-3.
Vår kjernevirksomhet er en viktig bidragsyter i det grønne
skiftet og bekjempelsen av klimaendringene. Likevel anerkjenner vi viktigheten av å operasjonalisere vår strategi i
lys av klimarisiko. Som beskrevet i Del I av dette kapittelet
har Glitre Energi en rekke muligheter knyttet til klimaomstillingen, og disse utgjør en viktig del av det strategiske
bærekraftsarbeidet. I tillegg jobber vi aktivt med å redusere
vår eksponering for risikoer, eksempelvis gjennom operasjonell beredskap knyttet til værhendelser og via strategiske
innkjøpsavtaler og samarbeid med interessenter.
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VÅRE STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER, AMBISJONER OG TILTAK FOR Å MITIGERE KLIMARISIKO:
Strategisk
fokusområde

Ambisjon

Eksempler på tiltak

Henvisning

Bidra til reduserte
klimagassutslipp og
elektrifisering av
samfunnet

I omstillingen til lavutslippsamfunnet skal Glitre Energi ta
en aktiv rolle i utviklingen av nye løsninger og infrastruktur
som forbrukere og samfunnet vil trenge, spesielt knyttet
til elektrifisering og energieffektivisering.

1. Levere løsninger for elektrifisering til sluttkunde
(solcellepanel, varmepumper, SmartBox, elbil-ladere)

Kapittel 1

5. Ta i bruk smart og innovative løsninger ved oppgradering av kraftverk
6. Smart nettleie for å utnytte kapasiteten i kraftnettet bedre
Ansvarlig drift
som ivaretar klima
og natur

Glitre Energi skal jobbe aktivt for å redusere negativ
påvirkning på klima, natur og miljø, og skal velge løsninger
som fører til mindre klimapåvirkning.

VEDLEGG

En trygg samarbeidspartner for
grønn omstilling

Glitre Energi samarbeider med leverandører og lokale interessenter for å finne de beste løsningene til sine prosjekter.
Med fokus på sikkerhet og mangfold er vi en trygg samarbeidspartner som bidrar positivt til lokalsamfunnene hvor
vi har aktiviteter.

IV. Monitorering og oppfølging av klimarisiko
For å følge opp arbeidet med strategiske fokusområder
og tiltak har det blitt definert en rekke nøkkelindikatorer.
Nøkkelindikatorene som benyttes innenfor hvert fokusområde er beskrevet nærmere i Kapittel 1-3. For karlegging og
oppfølging av konsernets direkte og indirekte klimagassut53

1. Kartlegger direkte og indirekte klimagassutslipp i et klimaregnskap

Kapittel 2

2. Fase ut fossile felles- og tjenestebiler innen 2025.
3. Fase ut bruk av SF6-gass på sikt.
4. Sikre at bedriften tilpasser seg naturen og det biologiske mangfoldet ved
utbygging av ny infrastruktur
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3. Installasjon av Smart-EO i egne lokaler og kraftstasjoner
4. Utrede løsninger for solkraftproduksjon på egne kraftstasjoner

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

2. Videre salg og installasjon av Smart-EO teknologi i bygg.

1. Pålegge Glitre Energis 10 største leverandører å sette egne
klimagassutslippsreduksjons-mål innen 2025.

Kapittel 3

2. Sikre at minimum 10 % av tildelingskriteriene i anbudsprosesser
tillegges klima- og miljøengasjement.

slipp er klimaregnskapet et viktig verktøy. Mer informasjon
om klimaregnskapet er tilgjengelig her og i vedlegg her.
Det neste steget i vårt klimaarbeid er å sette et tydelig
reduksjonsmål for klimagassutslipp basert på en grundig
gjennomgang av mulige tiltak og utslippsberegninger. Dette

målet, sammen med en årlig oppdatering av vår klimarisikoanalyse, vil være en sentral del av vår oppfølging og
monitorering av klimarisiko.
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Forklaring

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

URL

Helt/delvis

Generelle indikatorer
Generelle indikatorer – selskapets profil
102-1

Navn på organisasjonen

Glitre Energi

102-2

Hovedprodukter og tjenester

Årsrapport 2021 – Dette er Glitre Energi, s. 9

Årsrapport 2021

Helt

102-3

Selskapets hovedkontor

Årsrapport 2021 – Noter, s. 35

Årsrapport 2021

Helt

102-4

Land der organisasjonen har virksomhet

Norge

https://www.glitreenergi.no/konsern/kontakt-oss/

Helt

102-5

Eierstyring og selskapsledelse

Årsrapport 2021 – Dette er Glitre Energi, s. 9
og Styrets Årsberetning, s. 22

Årsrapport 2021

Helt

102-6

Markedene organisasjonen opererer i

Årsrapport 2021 – Dette er Glitre Energi, s. 9

Årsrapport 2021

Helt

102-7

Organisasjonens størrelse og omfang

Årsrapport 2021 – Hovedtall konsern, s. 4

Årsrapport 2021

Helt

102-8

Ansatte

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker, s. 44

Våre mennesker – Antall ansatte og turnover

Helt

4. KLIMARISIKO

102-9

Leverandørkjede

Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 3 Ansvarlig
leverandørkjedehåndtering, s. 36

Kap. 3 – Ansvarlig leverandørkjedehåntering

Delvis

VEDLEGG

102-10

Vesentlige endringer i organisasjonen størrelse, struktur eller eierskap

Årsrapport 2021 – Regnskapsprinsipper, s. 36 og
Styrets Årsberetning, s. 22
Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 3 Ansvarlig
leverandørkjedehåndtering, s. 36

Årsrapport 2021

102-11

Bruk av føre-var prinsippet

Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 2 Ansvarlig drift
som ivaretar klima og natur, s. 23

Kap. 2 – Ansvarlig drift som ivaretar klima og natur

102-12

Eksterne initiativer

Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 3 Samarbeid med
lokale interessenter og flerpartssamarbeid, s. 38

Kap .3 – Samarbeid med lokale interessenter og
flerpartssamarbeid

Delvis

102-13

Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller
andre sammenslutninger, og nasjonale/
internasjonale lobbyvirksomheter

Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 3 Samarbeid med
lokale interessenter og flerpartssamarbeid, s. 38

Kap. 3 – Samarbeid med lokale interessenter og
flerpartssamarbeid

Delvis

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

• GRI Indeks 2021
• Klimagassregnskap
og metodikk

55

Helt

Helt

Kap. 3. – Ansvarlig leverandørkjedehåntering
Helt

GRI Indeks 2021
Bærekraftsrapport 2021
GRI-Indikator

Forklaring

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

URL

102-14

Uttalelse fra konsernsjef

Årsrapport 2021 – Konsernsjefens ord, s.10

Årsrapport 2021

1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET

102-15

Beskrivelse av viktige risikoer og
muligheter

Årsrapport 2021 – Styrets Årsberetning, s. 22
Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 4 Klimarisiko, s. 49

Årsrapport 2021
Kap.4 – Klimarisiko

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

102-16

Organisasjonens verdier, prinsipper,
standarder og normer for adferd

Bærekraftsrapport 2021 – Introduksjon –
Verdiplattform, s.5
Glitre Energi Hjemmeside – Hvordan og Hvorfor

Introduksjon – Verdiplattform
https://www.glitreenergi.no/konsern/om-glitre-energi/
hvordan-og-hvorfor/

Helt

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

102-17

Varsling knyttet til etiske retningslinjer

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Identifisere risiko for diskriminering og hindre
for likestilling, s. 47

Våre mennesker – Identifisere risiko for
diskriminering og hindre for likestilling

Helt

4. KLIMARISIKO

Selskapsledelse
102-18

Foretaksstyring – struktur og
sammensetning

Foretaksstyring

https://www.glitreenergi.no/konsern/om-glitre-energi/
hvordan-og-hvorfor/

Helt

102-20

Ledelsens ansvar for økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige områder

Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 4 Klimarisiko – Vår
styringsstruktur for klimarisiko, s. 52
Konsernpolicy Bærekraft og miljø

Kap 4. – Klimarisiko – Vår styringsstruktur for klimarisiko
https://www.glitreenergi.no/konsern/
wp-content/uploads/2021/05/Konsernpolicy-B%C3%A6rekraft-og-milj%C3%B8.pdf

Helt

102-22

Sammensetning av styrende organer

Glitre Energi Hjemmeside – Om Glitre Energi

https://www.glitreenergi.no/konsern/om-glitre-energi/

Helt

102-23

Styreleder

Glitre Energi Hjemmeside – Om Glitre Energi

https://www.glitreenergi.no/konsern/om-glitre-energi/

Helt

INTRODUKSJON

VEDLEGG

• GRI Indeks 2021

Strategi
Helt
Delvis

Etikk og integritet

• Klimagassregnskap
og metodikk

56

Helt/delvis

GRI Indeks 2021
Bærekraftsrapport 2021
GRI-Indikator
INTRODUKSJON
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4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

• GRI Indeks 2021
• Klimagassregnskap
og metodikk

57

Forklaring

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

URL

Helt/delvis

102-40

Liste med interessentgrupper
involvert

Bærekraftsrapport 2021 – Introduksjon –
Våre interessenter, s. 10

Introduksjon – Våre interessenter

Helt

102-41

Prosent medarbeidere som er dekket av
kollektive tariffavtaler

57 %

Våre mennesker

Helt

102-43

Tilnærming til interessentsamarbeid,
inkludert frekvens på dialog

Bærekraftsrapport 2021 – Introduksjon –
Våre interessenter, s. 10

Introduksjon – Våre interessenter

Helt

Helt

Interessentdialog

Rapporteringspraksis
102-45

Oversikt over alle enhetene som
omfattes av årsregnskap og årsrapport

Årsrapporrt 2021 – Dette er Glitre Energi, s.9

Årsrapport 2021

102-46

Prosess for å definere rapportens
innhold/avgrensing

Bærekraftsrapport 2021 – Introduksjon – Hvordan
vi jobber med bærekraft, s. 8

Introduksjon – Hvordan vi jobber med bærekraft

102-47

Liste med vesentlige temaer identifisert

Bærekraftsrapport 2021 – s. 9

Våre strategiske fokusområder i bærekraftsarbeidet

Helt

102-48

Endringer av tidligere rapportert
informasjon

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap, s. 62

Metodikk klimaregnskap

Helt

102-49

Vesentlige endringer fra forrige rapport

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap, s. 62

Metodikk klimaregnskap

Helt

102-50

Rapporteringsperiode

01.01.2021 – 31.12.2021

Helt

102-51

Dato for utgivelse

28.03.2022

Helt

102-52

Rapporteringsfrekvens

Årlig

Helt

102-53

Kontaktperson for spørsmål vedrørende
rapporten og rapportens innhold

Kommunikasjonssjef, Ragnhild Ask Connell
(Ragnhild.Ask.Connell@glitreenergi.no)

Helt

102-54

Rapporteringsnivå

GRI STANDARDS: Core option

Helt

102-55

GRI Indeks

Dette dokumentet

Helt

102-56

Praksis for ekstern verifisering

Ingen ekstern verifisiering av ESG-rapporteringen.

Delvis

Ikke
rapportert

GRI Indeks 2021
Bærekraftsrapport 2021
GRI-Indikator
INTRODUKSJON
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AV SAMFUNNET
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KLIMA OG NATUR
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Forklaring

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

URL

Helt/delvis

Ledelsesprinsipper
103-1

Beskrivelse og avgrensning for vesentlige
temaer

Bærekraftsrapport – Introduksjon – Hvordan jobber
vi med bærekraft, s. 8

Introduksjon – Hvordan jobber vi med bærekraft

Helt

103-2

Beskrivelse av styringssystemet som
dekker vesentlige temaer

Bærekrafstrapport 2021 – Hhv. innledning til kap. 1
(s. 13), kap. 2 (s. 23) og kap. 3 (s. 35).

Kap. 1

Helt

103-3

Evaluering av styringssystemet

Bærekraftsrapport – Introduksjon – Hvordan jobber
vi med bærekraft, s. 8

Introduksjon – Hvordan jobber vi med bærekraft

Kap. 2

Kap. 3

Delvis

Vesentlige aspekter og indikatorer
Økonomiske forhold
201-1

Økonomisk verdiskapning og fordeling

Årsrapport 2021 – Hovedtall konsern, s. 4

Årsrapport 2021

Helt

4. KLIMARISIKO

201-2

Økonomiske virkninger, risikoer og
muligheter knyttet til klimaendringer

Bærekraftsrapport 2021 – Klimarisikoanalyse, s.49

Klimarisikoanalyse

Helt

VEDLEGG

201-3

Pensjons- og forsikringsordninger

Årsrapport 2021 – Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger for
ansatte, s. 40

Årsrapport 2021

Helt

203-1

Investeringer i infrastruktur

Bærekraftsrapport 2021 – Ansvarlig drift som
ivaretar klima og natur – Forsyningssikkerhet, s. 33

Kap. 2 – Forsyningssikkerhet

302-1

Organisasjonens energiforbruk

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap, s. 62

Metodikk – Klimaregnskap

Helt

302-3

Energiintensitet

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65

Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Helt

302-4

Reduksjon i energiforbruk

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap, s. 62
og Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 1. Energieffektivisering, s. 17

Metodikk – Klimaregnskap

• GRI Indeks 2021
• Klimagassregnskap
og metodikk

Delvis

Miljøindikatorer

58

Kap. 1– Energieffektivisering

Delvis

GRI Indeks 2021
Bærekraftsrapport 2021
GRI-Indikator

Forklaring

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

URL

304-2

Betydelig påvirkning fra aktiviteter,
produkter og tjenester på biodiversitet

Bærekraftsrapport 2021 – Ansvarlig drift som
ivaretar klima og natur – Biologisk mangfold og
utslipp til vann, s. 24

Kap. 2 – Biologisk mangfold og utslipp til vann

Delvis

1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET

305-1

Direkte klimagassutslipp

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65

Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Delvis

305-2

Indirekte klimagassutslipp knyttet til
energiforbruk

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65

Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Delvis

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

305-3

Andre indirekte klimagassutslipp

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65

Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Delvis

305-4

Klimagassintenssitet

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65
og Bærekraftsrapport 2021 Kap. 2 Utslippsintensitet, s. 32

Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Helt

INTRODUKSJON

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

Helt/delvis

Kap. 2 – Utslippsintensitet

4. KLIMARISIKO

305-5

Reduksjon i klimagassutslipp

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap, s. 62

Metodikk – Klimaregnskap

Delvis

VEDLEGG

306-1

Uhellsutslipp

Bærekraftsrapport 2021 – Ansvarlig drift som
ivaretar klima og natur – Biologisk mangfold og
utslipp til vann, s. 24

Kap. 2 – Biologisk mangfold og utslipp til vann

Delvis

306-2

Avfallshåndtering

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65

Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Delvis

306-3

Avfall generert

Bærekraftsrapport 2021 – Metodikk – Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap, s. 65

Klimaregnskap – Detaljert klimaregnskap

Delvis

308-1

Leverandørvurdering med bakgrunn
i klima og miljø

Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 3 En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling – Ansvarlig
leverandørkjedehåndtering, s. 36

Kap. 3 – Ansvarlig leverandørkjedehåndtering

• GRI Indeks 2021
• Klimagassregnskap
og metodikk

59

Helt

GRI Indeks 2021
Bærekraftsrapport 2021
GRI-Indikator
INTRODUKSJON
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401-1

Nyansettelser og turn-over

60

URL

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Antall ansatte og turnover, s. 44
Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Rekruttering, s. 46

Våre mennesker – Antall ansatte og turnover

Helt/delvis

Delvis

Våre mennesker – Rekruttering

403-1

HMS-styringssystem

Bærekraftsrapport 2021 – En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling – Sikkerhet og sikring av
mennesker, s. 41

Kap. 3 – Sikkerhet og sikring av mennesker

Delvis

403-3

Bedriftshelsetjeneste

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker s. 43
Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhet i Glitre
Energi, s. 3

Våre mennesker
https://www.glitreenergi.no/konsern/wp-content/uploads/2021/11/Konsernpolicy-HMS-2021.pdf

Delvis

403-4

Ansattes deltakelse, konsultasjon og
kommunikasjon knyttet til HMS

Bærekraftsrapport 2021 – En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling – Sikkerhet og sikring av
mennesker, s. 41

Kap. 3 – Sikkerhet og sikring av mennesker

Helt

403-5

HMS-opplæring for ansatte

Bærekraftsrapport 2021 – En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling – Sikkerhet og sikring av
mennesker, s. 41

Kap. 3 – Sikkerhet og sikring av mennesker

Helt

403-6

Fremme de ansattes helse

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid
og familieliv , s. 46
Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhet i Glitre
Energi, s. 3

Våre mennesker – Tilrettelegging og mulighet for
å kombinere arbeid og familieliv
https://www.glitreenergi.no/konsern/wp-content/uploads/2021/11/Konsernpolicy-HMS-2021.pdf

Delvis

403-9

Dødsulykker, skader og arbeidsrelatert
sykdom

Bærekraftsrapport 2021 – En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling – Sikkerhet og sikring av
mennesker, s. 41

Kap. 3 – Sikkerhet og sikring av mennesker

Delvis

403-10

Arbeidsrelatert sykdom

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Sykefravær, s. 44

Våre mennesker – Sykefravær

Delvis

404-3

Medarbeidersamtaler

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Medarbeidertilfredshet, s. 43

Våre mennesker – Medarbeidertilfredshet

Delvis

• GRI Indeks 2021
• Klimagassregnskap
og metodikk

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

HMS og samfunnsmessige indikatorer

4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

Forklaring

GRI Indeks 2021
Bærekraftsrapport 2021
GRI-Indikator

Forklaring

Indikatorsvar/Kapittelhenvisning

URL

405-1

Mangfold i styrende organer og i
ansattkategorier

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker – Antall
ansatte og turnover, s. 44
og Bærekraftsrapport 2021 – Kap. 3 – Mangfold og
likestilling, s. 40

Våre mennesker – Antall ansatte og turnover

405-2

Lønnsforskjeller mellom kjønn på ulike
stillingsnivå/grupper

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Lønns- og arbeidsvilkår, s. 45

Våre mennesker – Lønns- og arbeidsvilkår

Helt

406-1

Antall saker knyttet til diskriminering og
iverksatte tiltak

Bærekraftsrapport 2021 – Våre mennesker –
Identifisere risiko for diskriminering og hindre for
likestilling, s. 47

Våre mennesker – Identifisere risiko for diskriminering
og hindre for likestilling

Helt

413-1

Involvering i og utvikling av lokalsamfunn

Bærekraftsrapport 2021 – En trygg samarbeidspartner for grønn omstilling – Samarbeid med lokale
interessenter og flerpartssamarbeid, s. 38

Kap. 3 – Samarbeid med lokale interessenter og
flerpartssamarbeid

INTRODUKSJON
1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET
2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING
4. KLIMARISIKO

Helt/delvis
Delvis

Kap. 3 – Mangfold og likestilling

Delvis

GRI G4 Retningslinjer – energibransjen
G4-EU2

Kraftproduksjon

Kap. 1 – Fornybar energiproduksjon

Helt

• GRI Indeks 2021

Bærekraftsrapport 2021 – Bidra til reduserte klimagassutslipp og elektrifisering av samfunnet –
Fornybar energiproduksjon, s. 20

G4-EU3

Antall kunder

Årsrapport 2021 – Hovedtall konsern, s. 4

Årsrapport 2021

Helt

• Klimagassregnskap
og metodikk

G4-EU4

Lengde på kraftlinjer

Bærekraftsrapport Kap. 2 – Forsyningssikkerhet,
s. 33

Kap. 2 – Forsyningssikkerhet

VEDLEGG

61

Delvis

Metodikk – Klimaregnskap
Bærekraftsrapport 2021

INTRODUKSJON

Klimaregnskapet til Glitre Energi er basert på metodikken i GHG protokollen, en anerkjent
metode for beregning av klimafotavtrykk. Konsolideringsmetoden i GHG protokollen
som er benyttet er «operasjonell kontroll». Rapporteringen omfatter Glitre Energi AS,
Glitre Energi Produksjon AS, Glitre Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm AS, Glitre
Energiløsninger AS og El-tilsynet AS.

1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET

Ifølge GHG protokollen skal klimagassutslipp deles inn i tre ulike nivåer (scopes); scope 1,
scope 2 og scope 3. Det er obligatorisk å rapportere utslipp i scope 1 og scope 2. Scope 3
er frivillig.

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR
3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING
4. KLIMARISIKO
VEDLEGG

• GRI Indeks 2021
• Klimagassregnskap
og metodikk

Endringer i rapporteringen fra 2020
Det er ingen store endringer i klimagassrapporteringen for 2021 sammenliknet med 2020.
Men det er gjort enkelte korrigeringer i tidligere rapporterte data for strømforbruk i 2019
og 2020 noe som har medført endringer i rapporterte klimagassutslipp i scope 2. Dette er
på grunn av en feil som ble oppdaget under innsamling av data for 2021.
I tillegg til dette har ytterligere tre kategorier utslipp i scope 3 blitt inkludert i rapporteringen
for 2021. Dette er utslipp knyttet til helikopterbruk, avfall og bruk av betong.

Scope 1

Scope 2
Scope 2 er indirekte utslipp fra produksjon av innkjøpt elektrisk kraft eller varme/kjøling.
For Glitre Energi omfatter dette utslipp knyttet til innkjøpt elektrisitet og fjernvarme.
Energiforbruket omfatter hele Glitre Energis hovedkontor i Energibygget i Drammen, hvor
Glitre Energi disponerer tre av sju etasjer, kontorbygg på Jaren hvor Glitre Energi Nett
disponerer kontorlokaler og lager i deler av bygget, kontorbygg på Kongsberg, samt kontor
og lagerbygg på Sundmoen.
Forbruksdata som er samlet inn for å beregne utslippene i Glitre Energi sitt scope 2 i 2021
er hentet inn fra konsernets egne rapporteringsverktøy. I tabellen nedenfor er det totale
stasjonære energiforbruket til konsernet gitt for perioden 2016–2021.

Scope 1 er direkte utslipp fra kilder kontrollert eller eid av bedriften. For Glitre Energi omfatter dette utslipp knyttet til forbruk av diesel i heleide firmabiler og nødaggregater, bruk
av SF6- gass som isolasjonsmedium i høyspenningsbryteranlegg og nettap i kraftnettet.

Energiforbuk

Kilde

Enhet

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Elektrisitet

GWh

0,68

0,72

0,80

2,21

1,95

2,08

Fjernvarme

GWh

0,43

0,45

0,56

0,46

0,33

0,48

GWh

1,11

1,17

1,36

2,66

2,28

2,56

GWh

253

240

212

202

167

188

GWh

254,11

241,17

213,36

204,66

169,28

190,56

Totalt*
Kraftnettet
Totalt Stasjonært Energiforbuk
62

Dataene som er samlet inn for å beregne utslippene i Glitre Energi sitt scope 1 i 2021 er
hentet inn fra leverandører og fra konsernets egne rapporteringsverktøy. Utslippsfaktorer
fra DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs UK) for 2021 er brukt for
å beregne utslippet fra diesel og SF6 gass. Glitre Energi har kjøpt opprinnelsesgaranter for
nettapet i 2021. Utslippet knyttet til nettap er rapportert på to ulike måter; (i) markedsbasert tilnærming, med opprinnelsesgarantier, og (ii) lokasjonsbasert tilnærming. Mer
informasjon om utslippsfaktorene som er benyttet er gitt i neste avsnitt.

Nettap

*Før 2019 ble det kun rapportert strømforbruk for Energibygget i Drammen, men fra 2019 rapporteres det for både Energibygget, Jaren, Kongsberg og Sundmoen.
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• GRI Indeks 2021

I henhold til GHG-protokollen skal bedrifter benytte en todelt rapportering for elektrisitet
i scope 2. Det vil si at utslippene skal beregnes og rapporteres på to ulike måter; (i) loka
sjonsbasert og (ii) markedsbasert. Ettersom Glitre Energi har kjøpt opprinnelsesgarantier
for 2021 rapporteres scope 2 utslippene på denne måten: (i) markedsbasert, inkludert
opprinnelsesgarantier, og (ii) lokasjonsbasert.
For 2021 har Glitre Energi kjøpt opprinnelsesgarantier for både eget strømforbruk og
nettap. Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier får man en garanti på at strømmen som er kjøpt
er fra en fornybar kilde. Selv om vannkraften er fornybar, er det en liten utslippsfaktor
knyttet til opprinnelsesgarantiene grunnet eksempelvis oppgradering av vannkraftverket.
Utslippsfaktoren knyttet til opprinnelsesgarantiene som Glitre Energi har kjøpt i 2021 er
gitt i kraftverkets miljødeklarasjon (EPD). I den lokasjonsbaserte tilnærmingen har en
utslippsfaktor fra NVE for fysisk levert strøm blitt benyttet. Denne faktoren sier noe om
det gjennomsnittlige klimaavtrykket av å bruke strøm i Norge.

Scope 3
Scope 3 er indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer og tjenester. I GHG-protokollen er
utslipp i scope 3 delt inn i 15 ulike kategorier. Glitre Energi har en ambisjon om å rapportere
på flere av kategoriene under scope 3 på sikt. For 2021 er utslipp knyttet til tjenestereiser,
helikopterbruk, avfall og bruk av betong inkludert i scope 3.

Tjenestereiser
Utslipp fra tjenestereiser i scope 3 er utslipp knyttet til bruk av privatbiler/biler ikke eid
eller kontrollert av Glitre Energi i tjeneste. Data på kilometer kjørt for fossile og elektriske
kjøretøy i 2021 er hentet inn fra konsernets egne rapporteringsverktøy. For fossile kjøretøy
er det antatt at 50 prosent av bilene er dieselbiler og at resterende 50 prosent er bensinbiler.
Utslippsfaktorer fra DEFRA er brukt til å beregne utslippet fra de fossile bilene i 2021. For
å beregne utslippet fra de elektriske bilene er en utslippsfaktor fra NVE for strømkjøp uten
opprinnelsesgarantier benyttet.
Avfall
Rapporteringen av avfall omfatter konsernets største kontorbygg, Energibygget i Drammen,
hvor Glitre Energi disponerer tre av sju etasjer, samt avfall fra selskapene Glitre Energi Nett
og Glitre Energi Produksjon. Avfall fra kontorbygg på Jaren og Kongsberg er ikke tilgjengelig
fra avfallsselskapene, og er derfor ikke inkludert i klimaregnskapet. Anleggsrelatert avfall
som håndteres av andre entreprenører enn Glitre Energis selskaper er ikke inkludert
i rapporteringen.
Avfallsdata for perioden 2018–2021 for oppgitt i tabellen under.
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Enhet

Farlig avfall

Papir

Metall

Hageavfall

Trevirke

Annet sortert
avfall

2018

tonn

7

3

2,7

180

1,6

31

124

350

65 %

2019

tonn

8

6,6

11

175

7,6

8,7

78

295

74 %

2020

tonn

53

4

13

150

20

21

64

326

80,49 %

2021

tonn

66,6

3,2

24,7

145,5

13,6

3,2

62,1

320

80,56 %

Type avfall

63

Restavfall

Total mengde
avfall

Sorteringsgrad

Metodikk – Klimaregnskap
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Avfallsdata for 2021 er hentet inn fra de ulike selskapene som håndterer avfall på de ulike
lokasjonene, henholdsvis fra Ragn-Sells, Funder renovasjon, Norsk Gjenvinning, HRA og
Hellik Teigen. For å beregne utslippet knyttet til avfall har hovedsakelig utslippsfaktorer
fra DEFRA blitt benyttet. Utslippsfaktor for hver avfallskategori har blitt valgt basert på
hvordan avfallet blir håndtert. Papp, papir, plast, trevirke og metall gjenvinnes av avfallsselskapene. Hageavfall kvernes og komposteres. Restavfall blir sendt til forbrenning, og
kategorien annet sortert avfall er antatt sendt til gjenvinning. Farlig avfall håndteres av alle
avfallsselskapene på en forsvarlig måte i henhold til lovverket. Det er antatt at noe farlig
avfall blir sendt til gjenvinning, og at noe farlig avfall som maling og andre forurensede
masser blir sendt til forbrenning. Da utslippsfaktor knyttet til forbrenning av farlig avfall
ikke er tilgjengelig i DEFRA er kilder fra CITEPA (Technical Reference Center for Air Pollution and Climate Change) og EPA (Environmental Protection Agency) blitt benyttet for å
beregne en gjennomsnittlig utslippsfaktor.
Glitre Energi sin største fraksjon avfall er hageavfall. Dette er avfall bestående av primært
trær og kvist som av ulike grunner havner i elvene, og som fanges opp i grindene foran vann
inntakene på kraftverkene. I denne fraksjonen vil det tidvis også være noe plast og isopor
og eventuelt annet avfall. Dette er ikke avfall som Glitre Energi har produsert, men det
inkluderes i Glitre Energi sitt klimaregnskap. I 2021 har fraksjonen annet sortert avfall blitt
betraktelig redusert samtidig som fraksjonen metall har økt. Dette er fordi det i 2021 har
blitt gjort en grundigere gjennomgang av de ulike kategoriene avfall fra de ulike avfallsselskapene, og basert på dette har man kunnet kategorisere avfallet mer nøyaktig enn
tidligere. Mengden farlig avfall er også høyere i 2021 sammenliknet med 2020. Dette er
hovedsakelig på grunn av mengden stort elektrisk avfall fra nettvirksomheten i 2021.

Helikopterbruk
I Glitre Energi Nett blir innleid helikopter brukt til bevaring av kraftlinjene. Leverandøren
av helikopter-tjenesten har oppgitt drivstofforbruk for helikopteret i ulike faser av en
flyvning, og også utslipp av CO2 per tid. Det er derimot ikke oppgitt noe estimat på hvor
lang tid et helikopter vanligvis bruker i de ulike fasene av en flyvning, eller en spesifikk
utslippsfaktor knyttet til utslipp CO2 ekvivalenter per tid. Ettersom CO2 utgjør den største
delen av klimagassutslipp fra normal luftfart er det antatt i beregningen at 1 kilo CO2 til
svarer 1 kilo CO2 ekvivalenter. Det er også gjort et forenklet estimat på hvor lang tid et
helikopter bruker i de ulike fasene av en flyvning. Leverandøren har oppgitt at Glitre Energi
har brukt helikoptertjenester totalt 60 timer i 2021. Basert på dette har klimagassutslippet
knyttet til bruk av helikopter blitt beregnet for 2021.
Betong
Glitre Energi har brukt betong i tre ulike prosjekter på kraftverk i 2021, henholdsvis på
Hensfoss, på Skollenborg og på Pikerfoss. Data på betongforbruk for hver av disse
prosjektene har blitt samlet inn fra konsernets egne systemer, og betongleverandøren har
oppgitt miljødeklarasjoner (EPD) for de ulike betongkvalitetene som har blitt levert i 2021.
Basert på dette har klimagassutslippet knyttet til betongforbruk i 2021 blitt beregnet.

Detaljert klimaregnskap
Enhet

2018

2019

2020

2020 m/
opprinnelsesgaranti

Totalt

tonn CO2e

4 008,73

3 863,99

3 319,70

501,30

3 807,38

634,52

Herav fra dieselforbruk (scope 1)

tonn CO2e

273,95

182,56

306,89

306,89

346,55

346,55

Herav fra SF6-utlipp (scope 1)

tonn CO2e

75,24

198,36

98,04

98,04

70,68

70,68
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Herav fra Nettap (scope1)

tonn CO2e

3 604,00

3 434,00

2 835,83

50,04

3 194,57

56,37

Herav fra eget strømforbruk (scope 2)

tonn CO2e

0,23

0,66

33,20

0,59

35,28

0,62

1. BIDRA TIL REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG ELEKTRIFISERING
AV SAMFUNNET

Herav fra egen bruk av fjernvarme (scope 2)

tonn CO2e

6,16

5,01

3,64

3,64

5,32

5,32

Herav fra tjenestereiser med bil (scope 3)

tonn CO2e

49,14

43,40

42,09

42,09

44,70

44,70

Herav fra betongbruk (scope 3)

tonn CO2e

-

-

-

-

65,03

65,03

2. ANSVARLIG DRIFT SOM IVARETAR
KLIMA OG NATUR

Herav fra bruk av helikopter (scope 3)

tonn CO2e

-

-

-

-

25,38

25,38

Herav fra avfall (scope 3)

tonn CO2e

-

-

-

-

19,87

19,87

Enhet

2018

2019

2020

2021

Scope 1

tonn CO2e

3 953,19

3 814,92

3 240,76

3 611,80

Scope 1 ink./opprinnelsesgaranti for nettap

tonn CO2e

454,98

473,61

Scope 2 - Lokasjonsbasert

tonn CO2e

36,85

40,60

VEDLEGG

Scope 2 - Markedsbasert

tonn CO2e

6,40

5,68

4,23

5,94

• GRI Indeks 2021

Scope 3

tonn CO2e

49,14

43,40

42,09

154,98
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Klimagassutslipp
Klimagassutslipp per kilde

3. EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER
FOR GRØNN OMSTILLING

Totalt klimagassutslipp per scope
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KLIMAGASSUTSLIPP FOR SCOPE 1Klimagassutslipp
+2
for Scope 1+2
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tonn CO2e

3000,0
2500,0
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1500,0
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0,0

*OG står for opprinnelsesgaranti
2018

2019

2020

2020 m/OG*

2021

2021 m/OG*

2021

2021 m/
opprinnelsesgaranti
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Utslippsintensitet
Utslipp av CO2-ekvivalenter per million arbeidede timer

Enhet

2018

2019

2020

2020 m/
opprinnelsesgaranti

2021

2021 m/
opprinnelsesgaranti

tonn/mil-

10 540,00

9 563,10

8 271,35

1 249,04

8 588,25

1 431,28

tonn/ansatt

17,90

15,21

12,43

1,88

13,70

2,28

kg/MWh

1,69

1,62

1,36

0,21

1,67

0,28

lion timer
INTRODUKSJON

Utslipp av CO2-ekvivalenter per ansatt
Utslipp av CO2-ekvivalenter per produsert MWh
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produsert
Eget forbruk

Enhet

2018

2019

2020

2021

Elektrisitet

GWh

0,80

2,21

1,95

2,08

Fjernvarme

GWh

0,56

0,46

0,33

0,48

Diesel til firmabiler

GWh

1,13

0,71

1,19

1,34

Diesel til firmabiler

liter

105 043

69 998

117 674

132 880

kg

3,30

8,70

4,30

3,10

GWh/million timer

6,56

8,35

8,66

8,80

Enhet

2018

2019

2020

2021

tonn

349

295

326

320

Herav farlig avfall

tonn

7

8

53

67

Herav papir

tonn

3

7

4

3

Herav plast

tonn

-

-

1

1

Herav metallavfall

tonn

3

11

13

25

Herav hageavfall

tonn

180

175

150

146

Herav trevirke

tonn

2

8

20

14

Herav annet sorert avfall

tonn

31

9

21

3

Herav restavfall til gjenvinning

tonn

124

78

64

62

prosent

64,0

74,0

80,5

80,6

SF6-gass
4. KLIMARISIKO

Energiintensitet

Energi fra elektrisitet, fjernvarme og diesel
til firmabiler per millon arbeidede timer

VEDLEGG
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Avfall
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Total mengde avfall

Sorteringsgrad
66

