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FORORD
Vår visjon er å forme samfunnet og se mennesket. Vi påvirker de fysiske og visuelle rammene
rundt menneskers liv. Det forutsetter at vi har respekt for folk og fag. Vår miljøvisjon er å tilby
bærekraftige løsninger i alle oppdrag. Dette gjør vi gjennom å være miljøbevisste og miljøfaglig
dyktige rådgivere for våre kunder og oppdragsgivere.

Miljø er et at de utvalgte satsningsområdene i Asplan Viak

Miljø er et av de utvalgte satsingsområdene i Asplan Viak. Dette satser vi på fordi vi vet at
bevissthet rundt relevante miljøaspekter og samspill mellom forskjellige fagdisipliner i en tidlig
prosjektfase er viktig for å oppnå gode og helhetlige løsninger.
Asplan Viak er ISO 14001-sertifisert. Standarden forplikter Asplan Viak til å dokumentere at
firmaets miljøpåvirkning stadig forbedres. Det arbeides med denne forbedringen både internt
og eksternt. Miljørapporten for 2015 gir en overordnet beskrivelse av arbeidet som er
gjennomført i 2015 med lenker og veivisning til mer utfyllende informasjon.
Det har vært et flott samarbeid mellom miljøansvarlige ved de ulike kontorene. Vi har
inspirerende og entusiastiske ansatte som bidrar med kunnskap og engasjement til videre
arbeid.
Vi takker for samarbeidet og ser frem til neste år!
Sandvika 31.05.2016

AMBISJON FOR MILJØARBEIDET
«Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag».
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MILJØLEDELSE OG ISO14001 SERTIFISERING

Miljøledelse vil si å integrere miljøhensyn i alle aspekter av driften i en organisasjon. Som et
minimum må bedriften gjennomføre tiltak som sikrer at regelverkskrav oppfylles. Miljøledelse
kan innebære miljøsertifisering, altså en ekstern gjennomgang av bedriftens mål og tiltak
innenfor miljøområdet.
Tilnærmingen som ligger til grunn for et ledelsessystem for miljø bygger på konseptet
Planlegg-Utfør-Kontroller-Korriger (PUKK1). Pukk-modellen er en interaktiv prosess som
organisasjonene bruker for å oppnå kontinuerlig forbedring. Den kan anvendes på et
ledelsessystem for miljø og på hvert av systemets individuelle elementer. Den kan kort
beskrives som følger:
Planlegg: Fastsett målene og
prosessene som er nødvendig
for å levere resultater i henhold til
organisasjonens miljøpolicy.
Utfør: Implementer prosessene
som planlagt.
Kontroller: Overvåk og mål
prosessene mot miljøpolicyen,
inkludert forpliktelser, miljømål
og driftskriterier, og rapporter
resultatene.
Korriger: Iverksett tiltak
kontinuerlig forbedring.

for

Figur 1: Forholdet mellom PUKK og rammeverket i ISO 14001:2015

Asplan Viaks miljøstyringssystem er sertifisert etter NS-ISO-1004. Vi gjennomfører årlige
klimaregnskap for å sikre at bedriftens miljøpåvirkning minimeres og gjennomgår jevnlige
ekstern- og internrevisjoner av kontorene. Siste eksternrevisjon var i september 2015.

1

Forkortelsen PDCA (Plan-Do-Check-Act) brukes også på norsk.
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MILJØPOLITIKK OG RETNINGSLINJER

Asplan Viak har utarbeidet miljøetiske retningslinjer og vedtatt en egen miljøpolitikk. Våre
miljøetiske retningslinjer ble utarbeidet i 2007. I 2009 formulerte vi vår egen miljøpolitikk,
samtidig sertifiserte vi samtlige kontor i henhold til kravene til Miljøfyrtårn. I 2011 bestemte vi
oss for å gå vekk fra Miljøfyrtårn-ordningen, og i stedet sertifisere miljøstyringssystemet etter
ISO 14001:2004. Vi har identifisert fire vesentlige miljøaspekter ved vår drift, og fire i vår
oppdragsvirksomhet. Vi har utarbeidet årlige klimaregnskap siden 2008.

2.1

Miljøetiske retningslinjer

Asplan Viak skal i størst mulig utstrekning vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø.
Dette omfatter systematisk arbeid for å tilrettelegge for mest mulig klima- og miljøvennlige
løsninger i våre oppdrag og i vår egen virksomhet.
Som rådgiver og prosjekterende i oppdrag skal Asplan Viaks medarbeidere bidra med råd og
anbefalinger til materialvalg, materialhåndtering og valg av løsninger som minimerer uheldige
miljø- og naturmessige konsekvenser, som gir minimalt energibruk.

2.2

Miljøpolitikk

1. Asplan Viak skal tilrettelegge for best mulige miljøvennlige løsninger i oppdrag og i
egen virksomhet.
2. Asplan Viak skal kontinuerlig forbedre Miljøstyringssystemet for derved å forbedre
innsats og resultat.
3. Asplan Viak skal øke kunnskapen og bevisstheten om miljøforhold blant medarbeidere,
samt oppmuntre til miljøbevarende initiativ både individuelt og på forretningsnivå.
4. Ved innkjøp av ressurser skal Asplan Viak prioritere materialer, produkter og energi
som beskytter miljøet og forebygger forurensing.
5. Asplan Viak skal overholde gjeldende lovgivning og etterleve bedriftens interne
målsettinger.
6. Asplan Viak skal aktivt publisere informasjon om miljøprogram og resultater.
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2.3

Vesentlige miljøaspekt

2.3.1

Vesentlige miljøaspekter i drift

Asplan Viak har etter en omfattende prosess identifisert 4 vesentlige miljøaspekter ved egen
drift. De vedtatte vesentlige miljøaspektene skal legges til grunn ved etablering, iverksetting
og vedlikehold av miljøstyringssystemet, herunder miljøpolitikken og miljømålene.
Vi arbeider systematisk med miljøaspektene i drift ved hvert kontor gjennom kontorets
miljøprogram. Miljøprogram er beskrevet på side 12.
Vi har hatt kontrollmedlemskap i Grønt punkt siden 2011. Dokumentert her

Miljøaspekter ved egen drift
Reisemønster
 Lavutslipp firmabilflåte
 Reisevaneundersøkelse
 Tiltak for å redusere mengde
arbeidsrelatert reise

Energibruk
 Prioritere A/BREEAM-bygg ved nye
lokaler
 Energioppfølging i egne bygg

Innkjøp
 Innkjøpspolicy for grønne innkjøp
 Prioritere ombruk
 Vurdere leverandørers miljøprofil

Avfall
 Tiltak for å redusere avfallsmengder
 Tilrettelegge for gjenbruk
 Sortere på fraksjoner som
samsvarer med kommunenes
ordning for næringsavfall.
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2.3.2

Vesentlige miljøaspekter i prosjekter

Arealplanlegging

Materialvalg

Integrert
energidesign

Vann

Asplan Viak har etter en omfattende prosess identifisert 4 vesentlige miljøaspekter ved
rådgivning overfor kunder. Disse er oppsummert i tabellen under.
Miljøaspekter i prosjekter
Arealplanlegging
 Utbyggingsprosjekt
 Lokaliseringsvalg
 Transportavstander
 VA
 Naturmiljø

Materialvalg
 Lavutslippsmaterialer
 Helse- og miljøskadelige stoffer
 Emisjoner
 Avfallshåndtering

Integrert energidesign
 Energibehov og/eller
energiforsyningsløsninger for bygg
og anlegg
 Passive arkitektoniske grep
 Analyse av tomtens muligheter
 Tverrfaglig samarbeid i tidligfase
prosjektering

Vann





Overvann
Distribusjon av vann
Rensing av vann
Infrastruktur for vann

Vi har egne faggrupper for de ulike miljøaspektene med ansvar for utvikling og
kompetanseheving av disse. I tabellen under er et utvalg av disse. Fullstendig oversikt finnes
på intranettsidene under «mine snarveier».

Faggruppe
Fasadegruppe
Miljøsanering
Stedsutvikling

Fagansvarlig
Arne Førland- Larsen
Anette Elisabeth Lund
Fredrik Barth

Faggruppene sammen med avdelingslederne har ansvar for systematisk oppfølging av
miljøaspektene i prosjekt.
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Tabellen under viser noen eksempler på prosjekter fra 2015 hvor miljøaspektet(ene) står
sentralt i prosjektet.
Prosjekt
«Outstanding» prestasjon av Powerhouse kKjørbo
Plusshuset Powerhouse Kjørbo, det første ferdigstilte rehabiliterte
kontorbygget i Norge, er tildelt BREEAM-NOR «Outstanding» –
det fremste nivået for miljøklassifisering her til lands. Det betyr at
alt fra inneklima og energi, til økologi og forurensning er
beregnet, dokumentert - og nøye gransket av juryen.
Dokken kan bli det største byutviklingsprosjektet i Norge
siden Bjørvika.
3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i
Bergen sentrum. En helt ny mulighetsstudie presenteres av
aktører med lang erfaring fra praktisk, vellykket byutvikling.
Asplan Viak tenker nytt ved bruk av tre i sykehjem
Da Asplan Viak startet skisseprosjektet for Råstølen sykehjem,
ønsket kommunen noe man ikke hadde sett før, både når det
gjaldt organisering, planløsning og tilpasning til demente. En
utfordring vi tok på strak arm. Tre har også suverene egenskaper
når det gjelder lave energibelastninger.
Asplan Viak for to hjul i Bergen!
Sykkelstrategien for byen mellom de syv fjell. Vi ønsker vekst for
byene våre, men samtidig ønsker vi å minimere transportbehovet
som følger med veksten, og bidra til at transportbehovet kan
løses på en så effektiv og miljøvennlig måte som mulig.
Asplan Viak oppdaget stort nytt fornminnefelt i Rogaland
Funnet, som dateres til jernalderen, er sjeldent stort, har mange
synlige kulturminner og er av stor nasjonal verdi. Asplan Viak har
en egen faggruppe for kulturminnevern som er svært entusiastisk
over funnet.
Asplan Viak med på vinnerteamet i Lyse-konkurranse
Asplan Viaks avdeling for Energi- og miljø var med på
vinnerteamet til LPO om nytt hovedkvarter for Lyse Energi på
Mariero i Stavanger, med sitt utkast ”Flettverk”.

Klimatilpasset overvannshåndtering
Ekstremvær er den nye normalen. Det slår en rekke
forskningsrapporter fast og været har understreket det, også
denne høsten. Ifølge RIF nærmer vi oss kritiske grenser på deler
av infrastrukturen, og kanskje særlig for området vann og avløp.
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2.4

Klimaregnskap

Asplan Viak arbeider strukturert og konsekvent med klimareduserende tiltak i sin rådgivning
og oppdragsgjennomføring.
Fra og med 2008 til og med 2014 har Asplan Viak utarbeidet klimaregnskap etter den
internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).
Fra 2015 har vi benyttet verktøyet Klimakost som vi selv har utarbeidet. Klimakost beregner
det totale klimafotavtrykket til virksomheter, både direkte utslipp (scope 1 og 2) og indirekte
utslipp (scope 3). Kontaktperson for klimakost er: Hogne Nersund Larsen.
Klimaregnskap for vårt kontor i Bergen finner du her på side 13.
Klimaregnskap for vårt kontor i Arendal finner du her på side 14.

2.5

Innkjøp

Vi har miljøkrav i vår innkjøpspolicy der vi søker å påvirke våre underleverandører i en mer
bærekraftig retning.
Innkjøpspolicyen skal sikre at Asplan Viak:




Foretar de gunstigste innkjøpene fra et totalkostnads- og samfunns/miljøperspektiv
Har kontroll over hvorledes innkjøpsprosesser gjennomføres og hvem som inngår
avtaler og bestiller varer og tjenester
Har tilrettelagt for at det skal gå raskt og enkelt fra behov for produkter/tjenester er
definert til aktuell produkt/tjeneste er anskaffet
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STØTTE OG DRIFT

3.1

Miljøansvarlige

Alle kontorene i Asplan Viak skal ha en egen Miljøansvarlig som har hovedansvaret for å følge
opp miljøarbeidet på kontoret. For å konkretisere dette arbeidet er det satt opp en
rollebeskrivelse. Bildet under viser en oversikt over miljøansvarlige ved kontorene.

3.1.1

Miljøforum

Seks ganger i året arrangeres det Skype-møte, et miljøforum, for miljøansvarlige på samtlige
kontor. Presentasjoner fra miljøforumene finnes på bikuberom 8652
Link til
presentasjonene:






Miljøforum
februar
Miljøforum april
Miljøforum juni
Miljøforum
august
Miljøforum
november

3.2

Miljøråd

Miljørådet ble opprettet i 2015, og består av en ansatt fra hver divisjon. Miljørådet er et
diskusjonsforum for innspill til leder for videre arbeid. Formål: miljø i prosjekt. Hva kan vi gjøre
for å oppfylle miljøambisjonen i prosjekter – hvordan jobbe for å få til det i linja, hvilke tiltak?
Bente Haukland
Næss

Steinar
Onarheim

Elin Kathrine
Nilssen

Kristian Ohr

Skjalg
Fredheim

Lisbeth Haug

Leder miljø og
samfunnsansvar

Analyse og
utredning

Arkitektur
Landskap

Vann og miljø

Bygg

Landskap
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3.3

Intern kommunikasjon og opplæring

3.3.1

Egen intranettside for intern miljøstyring

Egen intranettside for intern miljøstyring
På nettsiden finner du informasjon om følgende:










Generelle miljødokumenter
Miljønyheter
Miljøprosedyrer
Vesentlige miljøaspekter
Miljøansvarlige
Nyttige lenker
Prosjekter med miljøaspekt
mm

Link til siden

3.3.2

Avis

Avis er vår internavis. Miljø i Asplan Viak har i hver utgave en egen spalte hvor det informeres
om nyheter og andre viktige hendelser og aktiviteter.

3.3.3

Opplæring av nyansatte
Asplan Viak arrangerer introduksjonskurs for nyansatte to ganger i året. Formålet med
kurset er å gi nyansatte grunnleggende informasjon om bedriftens verdier, kultur,
personalpolitikk og digitale verktøy. Miljø er et eget tema for kurset hvor leder for Miljø
og samfunnsansvar, Bente Haukland Næss, presenterer Asplan Viaks interne
miljøstyringssystem, miljøvisjon og miljøetiske retningslinjer. I etterkant av kurset
mottar nyansatte «grunnkurs i intern miljøstyring» som omtales i neste avsnitt.

3.3.4

Nanolæringskurs

Miljøambisjonen, i tillegg til økende etterspørsel i markedet etter miljøsertifiserte leverandører,
har ført til at Asplan Viak har valgt å vektlegge intern kompetanseoverføring (nanolæringskurs)
for følgende områder:
1) Intern miljøstyring i Asplan Viak – grunnkurs
«Målet med grunnkurset er at alle ansatte skal ha kjennskap til det interne miljøarbeidet i
Asplan Viak, og vite hvor man kan finne ytterligere informasjon».

2) Miljøkompetanse i Asplan Viak og ressurspersoner – erfaringsdeling
«Målet med erfaringsdelingskursene er at alle ansatte skal få kjennskap til miljøkompetansen
internt i Asplan Viak».

Alle miljøkurs finner du på nettsiden til Asplan Viak-skolen
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3.4
Ekstern kommunikasjon og
opplæring
Ekstern
prosjektkommunikasjon

3.4.1

Undervisning

Alle
prosjekter
som
publiseres på Asplan
Viaks hjemmeside skal
beskrive
prosjektets
energi og miljømål, og
hvorvidt det ble gjort tiltak
i prosjektet for å forbedre
miljøkvaliteten
utover
lovpålagte miljøkrav.

I løpet av 2015 har vi undervist på NTNU, i et
undervisningskonsept som heter Eksperter i team (EiT).
Dette arrangeres som landsbyer med forskjellige tema. Det
er ca 20 studenter i hver landsby som kommer fra ulike
studieretninger. Asplan Viak underviste for følgende 3
landsbyer:

Formålet er å vise både
internt
og
eksternt
hvordan man kan jobbe
med energi og miljømål i
prosjekter.

Vi var gjesteforelesere på:

 Energibruk i bygg
 Energieffektive bygg
 Powerhouse

 NTNU, for 5 års studenter på Institutt for bygg, anlegg
og transport
 NTNU for Masterprogrammet drift av bygg
 NMBU på Institutt for fornybar energi

3.4.2

Foredrag

I løpet av 2015 har vi hatt i overkant av 100 foredrag om
energi og miljø i inn og utland. Hovedtema:






Integrert Energidesign
Miljøbygg, Breeam, Powerhouse
Byutvikling - arealplanlegging
Vann
Materialer, LCA

Figur 1: Peter Bernhard. Innovasjon Norge

Figur 2: Øyvind Mork. Bygg reis deg
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3.4.3

Konferanser

Vi har deltatt med stand og foredrag ved konferanser, bl.a. Enovakonferansen, Bygg Reis
Deg, NoDig, og Zerokonferansen.

Figur 3: Zerokonferansen - med en interessert Olje – og energiminister som stanset ved vår stand

Powerhouse
I 2015 var det i overkant av 1000 personer på omvisning og befaring fordelt på 39 grupper
og fra 6 land.

Figur 7: Franske journalister

Figur 6: UiO Master

Figur 4: Høeg Eiendom
Figur 5: Lier Kommune
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«Kloden vår» i Aftenposten
Asplan Viak ble intervjuet over 2 sider i Aftenposten og
brukes som et eksempel på «Løsningene» i Aftenpostens
Klimaskole. Denne benyttes mye som
undervisningsmateriell.

3.5

Energioppfølgingssystem (EOS) på
kontorene

Energioppfølging er et system for metodisk og periodevis kontroll av energitilgang og
energibruk i de enkelte bygg, og ulike deler av bygget. Et energioppfølgingssystem (EOS) gir
systematisk og periodisk kontroll av energibruk justert for utetemperatur, produksjonsnivåer,
luftkvalitet og andre kostnadsdrivere.
I 2015 inngikk vi en avtale med Green Building Solutions om å benytte deres EOS (Building
OS) for å kartlegge energibruken i våre bygg. Det er innført EOS på seks av våre kontor.

Arendal

Bergen

Oslo

Powerhouse
Kjørbo

Stavanger

Tønsberg

Grafen under viser totalforbruket av elektrisk energi 2015 fordelt på de ulike byggene. Vi har
nå faset ut bruk av fossilt brensel i alle våre kontorbygg. Vi jobber fremdeles med å få dette
på et sammenlignbart format (i kWh/m2).
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4

PRESTASJONSEVALUERING

4.1

Ekstern revisjon

Vi ble første gang sertifisert etter ISO 14001:2004 i 2010.
Miljøledelsessystemet revideres hvert år og re-sertifiseres hvert
år. Revisjonsrapporten for 2015 finnes her.



3.

Det ble påpekt 0 avvik.
Det ble gitt 0 anbefalinger.

Klimasertifikatet finner du i full størrelse her.

4.2

Internrevisjoner

Det ble gjennomført internrevisjoner på ca. halvparten av kontorene i 2015.
Det ble gjennomført 13 internrevisjoner i 2015. For resterende kontorer ble det gjennomført
revisjoner i løpet av første kvartal i 2016. Internrevisjonen gjennomføres av revisjonsleder,
sekretær/observatør, miljøansvarlig ved kontoret og eventuell kontoransvarlig.
Gjennom revisjonen kartlegges kontorets arbeid med vesentlige miljøaspekter i drift og i
prosjekt. Potensielle forbedringsforslag og tiltak for å nå overordnede mål identifiseres.
Miljøansvarlig ved kontoret får anledning til å gi tilbakemeldinger og forslag til miljøkoordinator.
Her er et eksempel på revisjonsrapport utarbeidet for Tromsø-kontoret. Sammenstilling av alle
gjennomførte revisjoner finner du her.

4.3

Miljøprogram

Alle kontor har utarbeidet et miljøprogram for kontoret med minst tre miljømål.
Samtlige kontorer har i etterkant av internrevisjonen utarbeidet et miljøprogram.
Miljøprogrammet inkluderer minst tre miljømål utarbeidet av og for det enkelte kontor.
Miljøansvarlig sammen med kontorleder har ansvaret for å jobbe med miljømålene og
rapportere på disse i revisjonsperioden som er 2 år.
Miljøprogrammet har følgende overordnede målsettinger:



Redusere negativ miljøpåvirkning fra drift på det enkelte kontor, og fra konsernet som
helhet
Øke bevissthet og kunnskapsnivået hos ansatte

Figur 8 viser en sammenstilling av miljømål registrert gjennom miljøprogrammene utarbeidet i
2015. Miljøtemaene som er mest representert er avfall og transport, henholdsvis 12 og 10
kontor jobber med miljømål knyttet til dette. 5 kontor har reduksjon av energiforbruk som mål
og 4 kontor vektlegger intern kommunikasjon (miljø som eget punkt på kontormøter, lunsj
presentasjoner ol.) som et miljømål.
Her er et eksempel på miljøprogram utarbeidet for Harstad-kontoret. Sammenstilling av alle
miljøprogram finner du her.
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REGISTRERTE MILJØMÅL FORDELT PÅ TEMA
Avfall

Energi

Transport

Innkjøp

Informasjon

Vann

3%
11 %
5%

35 %

30 %

16 %

Figur 8: Figuren viser en oversikt over totalt registrerte miljømål i miljøprogram utarbeidet for 12 kontor med
revisjon i 2015.

Etter et år skal kontorene rapportere på måloppnåelse av miljøprogrammet. Ved rapportering
merkes miljømål merkes etter fargekoden under og oversendes leder for miljø og
samfunnsansvar.
Miljømål er fullført
Miljømål er påbegynt
Miljømål er ikke påbegynt

Miljøprogram som ble utarbeidet i 2015 rapporterte inn status i løpet av desember 2015. Det
gjaldt om lag halvparten av kontorene til Asplan Viak (se tabell s 3). Figur 9 viser en oversikt
over status på miljøarbeidet for disse 12 kontorene.
Tilbakemeldingene viser at det samlet er om lag 30 % av målene som er fullført og 30 % som
ikke er påbegynt. 40 % av miljømålene er rapportert som «påbegynt». Samtlige miljømål
utarbeidet i 2015 skal være fullført ved internrevisjon 2017.
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RESULTAT FOR MILJØMÅL (DESEMBER 2015)

Ikke påbegynt
30 %

Fullført
27 %

Påbegynt
43 %

Figur 9: Resultater av arbeidet med miljøprogram 2015.

I desember 2015 ble kontorene som har utarbeidet miljøprogram bedt om å gi en
tilbakemelding på status og fremdrift på arbeidet. Figur 9 viser en oversikt over status på
miljøarbeidet for de nevnte 12 kontorene pr desember 2015.

4.4

Ledelsens gjennomgang

Hensikten med «ledelsens gjennomgåelse» er å sikre kontinuerlig forbedring av
styringssystemet. Krav om ledelsens gjennomgåelse er definert i ISO 14001 kap. 4.6. I vårt
eget Styringssystem er det formulert følgende krav i Systembeskrivelse kap. 2.7:
«Ledelsen i Asplan Viak AS skal med planlagte mellomrom gjennomgå bedriftens system
for kvalitetsstyring og miljøstyring for å sørge for at det fortsatt er hensiktsmessig,
tilstrekkelig og effektivt. Gjennomgåelsen skal omfatte vurdering av muligheter for
forbedringer og behov for endringer av styringssystemet, herunder miljøpolitikk/-mål.
Vedtak fra ledelsens gjennomgåelser arkiveres i styringssystemet under registreringer».
Denne gjennomgåelsen utgjør årlig planlagt hovedgjennomgåelse for miljøstyringssystemet.
På møtet vurderes vesentlige miljøaspekt, vedtatte miljømål og ekstern og intern revisjon av
ISO 14001 gjennomgås. Forrige ledelsens gjennomgang var i september 2015.
Her er referatet fra ledelsens gjennomgåelse 2015.
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5

FORBEDRING

5.1

Miljømål konsern 2015 - resultater

Tema

Mål 2015

Toppledelsen

Mål: økt
klimafokus i
ledergruppen
Redusere utslipp
på 1.6
tCO2e/Å/årsverk



Eget punkt på
ledermøtene




Innføre EOS
Øke andel
Skype-møter

Miljøsertifisering

ISO 14001:2004



Internrevisjon
hvert 2. år på
alle kontor

Involvere og
engasjere ansatte

Miljøansvarlig på
alle kontor



Miljøforum
annenhver
måned
Miljøansvarlig
på alle kontor
Obligatorisk
opplæring

Klimagassutslipp i
egen virksomhet

Tiltak



Grønne innkjøp

Øke andel
miljøsertifiserte
leverandører og
produkter



Resultat 2015

Kontinuerlig
oppdatere vår
miljøpolicy



Ikke gjennomført.




Gjennomført.
Gjennomført.



Gjennomført.



Gjennomført.



Gjennomført.



Gjennomført.



Gjennomført.
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5.2

Miljømål konsern 2016

Tema

Mål 2016

Toppledelsen

Økt klimafokus i
ledergruppen

Tiltak




Eget punkt på ledermøtene
Melde AV inn i Global Compact
Vurdere ny RVU

Klimagassutslipp i
egen virksomhet

Redusere utslipp
med 5 % basert
på 2015-tall





Opplæring i EOS på relevante kontor
Prioritere lavutslipp-biler som firmabiler
Tilrettelegge for økt bruk av og for deltagelse
av eksterne i nettmøteplattform
Miljøkrav til underleverandører/leverandører
Prioritere BREEAM-bygg og nærhet til offentlig
transport for nye lokaler



Miljøsertifisering

ISO 14001
resertifisering
med 0 avvik





Involvere og
engasjere ansatte

Miljøansvarlig på
alle kontor






Internrevisjon hvert annet år på alle kontor
Utarbeide miljøprogram på alle kontor med
minst 3 konkrete mål.
Ha miljøfokus i oppdragsmaler
Møter i miljøforum hver annen måned
Oppdatere kompetanseoversikten i hht
prioritere miljøaspekt
Obligatorisk miljøopplæring for nyansatte
Miljøfokus inn i oppdragslederskolen
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6

FORSKNING OG UTVIKLING (FOU)

Årlig er Asplan Viak involvert i FoU-prosjekter med et samlet omfang på 60-70 millioner
kroner. Dette bidrar både til å bringe samfunnet fremover og gir våre oppdragsgivere nye og
spennende løsninger og våre medarbeidere en viktig kompetanseheving. Dette er en
oversikt over noen:
Nordic built component
reuse

DIVA

helTREnkelt

Ombruk blir lettere ved
begrenset variasjon i
materialbruk, enkle
komponenter med lang
levetid, fleksible forbindelser
og tydelig adskilte
materialsjikt. Les mer

"Norske vann- og
avløpsledningsnett forfaller og
kommunene mangler ofte folk,
kompetanse og datagrunnlag
for å uføre sanering av riktig
ledning til riktig tid". Les mer

"Det er ikke først og fremst
kravene til energirammer som
står i vegen for naturlig/hybrid
ventilasjon. Det er
regnereglene i standardene".
Les mer

Matrid

Overvannshåndtering

Klimakost

God planlegging av bygg gir
mindre energibehov i drift. Les
mer.

Overvann på ville veier er en
konsekvens av økt
urbanisering, klimaendringer
og tilårskommen infrastruktur
under bakken. Les mer.

Med Klimakost kan offentlige
og private kunder utarbeide
sine egne klimastrategier. Les
mer

ORLMEL

Grunnvann er en fornybar
ressurs som kan brukes til
oppvarming og kjøling.
Begrenset kompetanse og
mangelfull kartlegging gjør
imidlertid at ressursen er lite
brukt. Les mer
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7

NETTVERK

Asplan Viak deltar i en rekke små og store fora for å dele kompetanse, lære, formidle og
påvirke. Under er noen eksempler på fora der vi deltar, enten bare som medlemmer eller
også som styremedlem, nestleder og styreleder.

Avfall Norge
Clean Water Norway
Vannklyngen
EPD Norge

Grønt punkt
Klimapartnere Agder og Hordaland styremedlem
Miljøringen
NGBC
Norsk bolig og byplanforening
Norsk Vannforening

Næring for Klima

OREEC - nestleder
Powerhouse - Styreleder
RIF - styremedlem

Smart Water Cluster
Norsk Solenergiforening Styreleder
Standard Norge
Vannforsk
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