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1. Innledning 

Innlandet fylke ble opprettet 1. januar 2020 og består av 46 kommuner fra 

de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. I 2020 hadde fylket et landareal 

på 49 395 km2 og et innbyggertall på 371 385 ifølge SSB1. Innlandet 

fylkeskommune er i dag i en fase hvor det utarbeides en ny overordnet 

regional plan for klima, energi og miljø, som er forventet å bli vedtatt 

høsten 2022. Frem til ny regional plan foreligger gjelder Hedmark og 

Oppland sine klima- og energiplaner. 

 

Asplan Viak har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune utarbeidet en 

rapport som presenterer klimaregnskapet for fylkeskommunen sin 

virksomhet for 2020. Dette klimaregnskapet er presentert som et 

klimafotavtrykk, der både direkte og indirekte utslipp er inkludert. 

Tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysen er i hovedsak KOSTRA-

regnskapet, og Klimakost er verktøyet som er brukt for å beregne 

klimagassutslippene.  

 

I denne rapporten vil kapittel 2 gi en kort beskrivelse av metoden som er 

brukt i utarbeidelsen av klimaregnskapet. I kapittel 3 presenteres 

klimaregnskapet til fylkeskommunen sin virksomhet for 2020, etterfulgt av 

en sammenlikning med de tidligere fylkene Hedmark og Oppland2. 

Rapporten avsluttes med en oppsummering og kort diskusjon av 

resultatene.  

 

 
1 https://www.ssb.no/statbank/table/07459/tableViewLayout1/ 
2 I klimafotavtrykket til Oppland for 2019 er det ikke gjort justeringer for å ta bort 
klimabidrag fra kommunene Jevnaker og Lunner, som i dag ikke er en del av Innlandet. 
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2. Metode 

Målet med klimaregnskap er å kartlegge de viktigste kildene og driverne 

bak klimagassutslipp for å kunne sette inn og evaluere mulige tiltak. I denne 

rapporten er klimafotavtrykket til fylkeskommunens egen virksomhet 

presentert.  

 

Klimafotavtrykket for fylkeskommunens egen virksomhet beregnes ved 

hjelp av Klimakost-modellen3. Kort oppsummert baserer metoden seg på 

data på fylkeskommunens forbruk (i kroner) og fysiske data på blant annet 

energibruk og drivstofforbruk. Disse dataene kombineres med en database 

som angir hvor mye utslipp som genereres fra ulike innkjøp og aktiviteter. I 

et fotavtrykksbasert klimaregnskap inkluderer man dermed alle 

klimabidrag, både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff 

(scope 1), indirekte utslipp fra innkjøpt energi (scope 2) og indirekte 

klimagassutslipp som følge av vare- og tjenestekjøp (scope 3). Dette er 

illustrert i Figur 1. Motivasjonen for å inkludere indirekte utslipp i 

klimaregnskapet er at dette utgjør en betydelig del av fylkeskommunal 

tjenesteproduksjon. Dette åpner for nye muligheter i å redusere 

klimagassutslipp gjennom eksempelvis at fylkeskommunen benytter sin 

innkjøpsmakt til å stille miljøkrav i anskaffelser.  

 
Figur 1 Inndeling av klimaregnskap i scope 

 
3 http://www.klimakost.no/  

http://www.klimakost.no/
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For å beregne det totale klimafotavtrykket benytter modellen en 

kombinasjon av livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer og 

miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. I en 

miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et 

standard utvalg næringslivssektorer (SN2007/NACE rev2) for å beregne 

utslippene et gitt innkjøp forårsaker. 

 

Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge 

innhentet via data som fylkeskommunen sitter på, og koblet opp mot 

utslippsintensiteter. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye 

fylkeskommunene kjøper inn av matvarer, undervisningsmateriell, 

byggematerialer, diverse tjenester, etc. – har vist seg som en god og effektiv 

måte å få et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensningen er at 

man må benytte sektorsnitt av typen «matvareproduksjon», som ikke er i 

stand til å skille mellom ulike produkter innen hver kategori. En 

klimakostanalyse er derfor et godt verktøy for å identifisere fokusområder i 

klimahandlingen. En bør derimot ikke ukritisk benytte klimakost til å spore 

utvikling over tid. Utslippsintensiteter vil variere etter utvikling av teknologi 

innen ulike sektorer på nasjonalt nivå, men er allikevel sårbare for å ikke 

fange opp spesifikke valg rundt enkelte element for en enkelt 

kommune/fylke. For detaljerte klimaanalyser for spesifikke produkter, og for 

å mer nøyaktig beregne effekten av tiltak, behøves LCA-analyser.  
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3. Klimafotavtrykk for Innlandet 

fylkeskommune 

I dette kapitlet presenteres det samlede klimafotavtrykket til Innlandet 

fylkeskommunes egen virksomhet for 2020. Videre sammenliknes 

klimafotavtrykket til Innlandet fylke med klimafotavtrykkene til de tidligere 

fylkene Hedmark og Oppland. 

3.1. Klimafotavtrykk Innlandet fylkeskommune 2020 

I 2020 var det samlede klimafotavtrykket til Innlandet fylkeskommune sin 

egen virksomhet på 61 200 tonn CO2-ekv. Fordelingen mellom 

klimagassutslipp for ulike innkjøpskategorier og virksomhetsområder er 

presentert i  

Tabell 1 og Figur 2.  I teksten under blir bidragene fra de ulike 

tjenesteområdene gjennomgått og knyttet opp mot fylkeskommunens 

innkjøpskategorier. Tabellen viser utslippene i sin helhet, mens det i teksten 

rundes av til nærmeste 100 tonn CO2-ekv. Underlaget for tabellen er 

presentert i vedlegg 1, og inneholder mer detaljerte underkategorier for de 

ulike innkjøpskategoriene.  

 

Tabell 1 Totalt klimafotavtrykk for Innlandet fylkeskommunes egen virksomhet i 2020, oppgitt i 
tonn CO2-ekv. 

 Adm. Vgs Tann-

helse 

 

Kultur, 

idrett, 

næring 

Fylkes-

veier 

Bilruter Fylkesvei-

ferjer 

Transp. 

funksj. 

Sum 

Forbruksmateriell 

og utstyr 

1166 5594 496 373 258 130 28 3 8047 

Reise og transport 

egne kjøretøy 

231 2232 97 378 389 165 130 1 3621 

Energi 

 

651 5244 132 63 1069 44 0 0 7202 

Bygg og 

infrastruktur 

733 5241 347 72 21822 404 554 6 29180 

Kjøp private 

tjenester 

3 2090 100 17 19 7282 0 288 9797 

Kjøp av andre 

tjenester 

343 2071 144 295 300 165 0 7 3326 
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Sum 3127 22471 1315 1197 23857 8190 712 305 61174 

Virksomhetsområdet fylkesveier har høyest bidrag til det totale 

klimafortavtrykket med et totalt utslipp på 23 900 tonn CO2-ekv. Utslippene 

kommer i hovedsak fra kjøp av tjenester innen bygg og infrastruktur.  Det 

nest største bidraget er klimafotavtrykket til videregående opplæring, 

med et bidrag på 22 500 tonn CO2-ekv. Flere typer innkjøpskategorier 

bidrar til dette utslippet, blant annet kjøp av forbruksmateriell og utstyr, 

energi, og bygg og infrastruktur. Bilruter har det tredje størst bidraget med 

8 200 tonn CO2-ekv. og dette bidraget domineres av utslipp knyttet til kjøp 

av private tjenester.  

 

De øvrige virksomhetsområdene bidrar med til sammen 6 600 tonn CO2-

ekv. som er fordelt på administrasjon (3 100 tonn CO2-ekv.), 

tannhelsetjenesten (1 300 tonn CO2-ekv.), kultur, idrett og næring(1 200 

tonn CO2-ekv.), fylkesferjer (700 tonn CO2-ekv.) og transportordninger for 

funksjonsnedsatte (300 tonn CO2-ekv.). 
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Figur 2 Klimaregnskap for Innlandet fylkeskommunes egen virksomhet i 2020 

Prosentvis fordeling av klimafotavtrykket på innkjøpskategorier og 

virksomhetsområder er illustrert i Figur 3  . Fordelingen på 

innkjøpskategoriene (Figur 3, venstre) viser at bygg og infrastruktur utgjør 

det største bidraget med 48% av det totale klimafotavtrykket til 

fylkeskommunen, og dette er i hovedsak innkjøp knyttet til fylkesveier og 

videregåendeopplæring. Nest størst bidrag er innkjøp av private tjenester 

(16%) etterfulgt av forbruksmateriell og utstyr (13%).  

 

Fordelingen av totalt klimafotavtrykk på virksomhetsområdene (Figur 3, 

høyre) viser at det er fylkesveier (39%) og videregående opplæring (37%) 

som har høyest bidrag, etterfulgt av bilruter (13%) og administrasjon (5%).  

 

 
 

Figur 3 Fordeling på innkjøpskategorier (venstre) og virksomhetsområder (høyre) 2020. 
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3.2. Sammenlikning 2019-2020 

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1.januar 2020, og for å kunne 

sammenlikne endringene i klimagassutslipp fra 2019 til 2020 er 

sammenlikningen gjort med klimafotavtrykkene til de tidligere 

fylkeskommunene Hedmark og Oppland.  

 

Figur 4 viser utviklingen av de totale klimafotavtrykkene til Innlandet 

fylkeskommune fra 2019 til 2020. I 2019 hadde Hedmark- og Oppland 

fylkeskommune til sammen et klimafotavtrykk på 102 000 tonn CO2-ekv., 

mot Innlandet fylkeskommune sitt fotavtrykk på 61 200 tonn CO2-ekv. i 

2020. Dette medfører at Innlandet fylkeskommune har en nedgang på 40,0 

% i forhold til 2019. Figuren viser at det er en reduksjon i utslipp for de 

fleste av virksomhetsområdene.  

 

 
Figur 4 Utvikling i klimagassutslipp fra egenvirksomhet, for hvert virksomhetsområde, oppgitt 
i tonn CO2-ekv. 
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Figur 5 viser endringen i klimafotavtrykk for Innlandet fylkeskommune fra 

2019 til 2020 for hvert virksomhetsområde, og fordelt på 

innkjøpskategorier. Figuren viser at de største endringene fra 2019 til 2020 

var innen virksomhetsområdene videregående opplæring og fylkesveier. 

For videregående opplæring var det en nedgang i klimagassutslipp på 

17 700 tonn CO2-ekv. og dette skyltes i hovedsak en reduksjon i 

innkjøpskategoriene bygg og infrastruktur, samt forbruksmateriell og utstyr. 

Dette kan være et resultat av at det ble investert mer i videregående skoler i 

2019. For fylkesveiene var det en nedgang i utslipp på totalt 14 600 tonn 

CO2-ekv. og dette skyltes i hovedsak en reduksjon i innkjøpskategoriene 

bygg og infrastruktur, noe som kan bety at det ble investert mindre i 

vegutbygging i 2020 enn i 2019. Det er kun virksomhetsområdet transport 

ordninger for funksjonshemmede som har økning, men dette utgjør lite 

sammenliknet med reduksjonene. 

 

 
Figur 5 Endring i bidrag fra 2019 til 2020, søylene til høyre viser økning, mens søylene til 
venstre viser nedgang. 
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3.3. Scope fordeling av klimafotavtrykket i 2020 

På bakgrunn av tall på forbruk av drivstoff (bensin og diesel), fyringsolje og 

annen energibruk er utslippene fra fylkeskommunens egen virksomhet 

fordelt på følgende scope: 

• Scope 1: Direkteutslipp som kommer fra kilder innenfor 
kommunens grenser. Dette kan typisk være fra forbrenning av 
drivstoff, men også andre prosesser som forårsaker utslipp, 
eksempelvis nedbrytning av organisk avfall eller kjemisk industri. 

• Scope 2: Utslipp fra produksjon og distribusjon av innkjøpt energi. 
For eksempel elektrisitet, varme, damp og/eller kjøling. 

• Scope 3: Utslipp som forårsakes av fylket og innbyggernes 
aktiviteter og innkjøp. 
 

Tabell 2 og Figur 7 presenterer klimafotavtrykket som er tilskrevet hvert 

scope for hver innkjøpskategori samt resultatet, det vil si tonn CO₂-ekv. for 

hvert scope. Fordelingen er gjort ved å kombinere data rapportert inn av 

Innlandet fylkeskommune og resultat fra Klimakost-analysen. Det vil si at 

Scope 1 er utslipp fra forbrenning av det drivstoffet som er rapportert inn av 

fylkeskommunen. Scope 2 er utslipp beregnet ut ifra fylkeskommunens 

fysiske rapporterte forbruk på elektrisitet og fjernvarme. Scope 3 er det 

samlede klimafotavtrykket til fylkeskommunen sin virksomhet minus de 

bidragene som inngår i scope 1 og 2.  

 

Den totale fordelingen av klimafotavtrykket mellom scopene er illustrert i 

Figur 6. Analysen viser at scope 3 utslipp, det vil si indirekte utslipp fra 

innkjøp av varer og tjenester utgjør den største delen av klimafotavtrykket, 

med et bidrag på 53 700 tonn CO2-ekv. og 87,8% av totalen. Utslipp fra 

scope 2 utslipp, som er innkjøpt energi i form av elektrisitet og fjernvarme, 

utgjør 11,6%. Det laveste bidraget er scope 1 utslipp med 0,5% av det 

totale klimafotavtrykket, og dette er direkte utslipp fordelt på forbrenning 

av drivstoff og fyringsolje.  

 

Resultatene understreker hvor viktig et livsløpsperspektiv er for å 

identifisere og evaluere gode klimatiltak, da fokus på direkte utslipp kun vil 

fange opp en svært liten andel av det totale klimafotavtrykket. 
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Tabell 2 Scope fordeling av klimafotavtrykket til Innlandet fylkeskommunes egen virksomhet i 
2020 fordelt på innkjøpskategoriene, oppgitt i tonn CO2-ekv. 

 Scope 1 Scope 2 Scope 3 

Forbruksmateriell og utstyr 0 0 8047 

Reise og transport egne kjøretøy 271 0 3350 

Energi 

 
50 7124 29 

Bygg og infrastruktur 0 0 29180 

Kjøp private tjenester 0 0 9797 

Kjøp av andre tjenester 0 0 3326 

Sum 321 7124 53729 

 

 

 

0,5 %

11,6 %

87,8 %

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Figur 6 Scope fordeling for det totale klimafotavtrykket til fylkeskommunen. 
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Figur 7 Relativ oversikt over scope fordelingen av klimafotavtrykket til fylkeskommunen, 
fordelt på innkjøpskategorier. 
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4. Oppsummering og diskusjon  

I denne rapporten har Asplan Viak presentert klimafotavtrykket for 

Innlandet fylkeskommunes egen virksomhet, basert på resultater fra 

klimakostmodellen. Det totale fotavtrykket til fylkeskommunal virksomhet 

var i 2020 61 200 tonn CO2-ekv., mot 102 000 tonn CO2-ekv i 2019. 

Utslippene har dermed gått ned betydelig fra 2019 til 2020.  

Virksomhetsområdet som har høyest utslipp i 2020 er fylkesveier, og det 

står for 39% av det samlede fotavtrykket. Analysen viser at det er bygg og 

infrastruktur som står for det høyeste enkeltbidraget av alle 

innkjøpskategoriene, med 21 800 tonn CO2-ekv. Dette klimabidraget er i 

stor grad knyttet til vedlikehold og byggetjenester, samt service avtaler og 

reparasjoner. Det inkluderer også materialbruk og drivstoff i bygg og 

driftsfase. Drivstoff regnes her altså inn under bygg og infrastruktur-

kategori, all den tid aktivitet gjennomføres via entreprenør/privat selskap i 

både bygging av ny vei og i driftskontrakter.   

 

Det nest største klimabidraget er fra virksomhetsområdet videregående 

opplæring, med et bidrag på 37%. Her er bidraget fordelt ut over mange 

ulike kategorier, der forbruksmateriell, energi, samt bygg og infrastruktur 

har høyest bidrag. I og med at bygg og energi til sammen har store bidrag, 

vil det være hensiktsmessig med høye klima og miljøkrav i alle nye bygg. 

Klimareduserende tiltak bør også vurderes for den eksisterende 

bygningsmassen. 

 

Det tredje største klimafotavtrykket er fra virksomhetsområdet bilruter, med 

et bidrag på 13%. Her var det hovedsakelig kjøp av private tjenester som 

hadde høyest bidrag av innkjøpskategoriene, med 7 300 tonn CO2-ekv. Her 

bør fylkeskommunen innføre gode rutiner på å stille klimakrav i anskaffelser.  

 

Dette klimaregnskapet synliggjør hvor det eksisterer et potensial for 

ytterliggere utslippsreduksjoner. Fremover vil det være nødvendig med 

tiltak innen virksomhetsområdene fylkesveier og videregående opplæring, 

og da spesielt innen innkjøpskategorien bygg og infrastruktur.  
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Videre bruk av dette klimaregnskap bør inkludere mer omfattende 

tiltaksvurderinger og oppsett av resultater i et klimabudsjett. Vi anbefaler et 

klimabudsjett som strekker seg frem til 2030, og å vedta ambisiøse 

klimamål. Videre anbefaler vi at klimatiltak på egen virksomhet utredes i et 

livsløpsperspektiv. Dette for å unngå lokale reduksjoner på bekostning av 

tilsvarende økning andre steder. Når det gjelder oppfølging av 

klimaregnskap over tid, bør en vurdere å inkludere mer spesifikke LCA-

analyser på større element i klimaregnskapet. Det kan være ny veibygging 

og nye videregående skoler. Det eksisterer nå gode verktøy på begge 

deler, og fylkeskommunen bør stille krav om at dette benyttes. Det vil gi et 

klimaregnskap som er mer robust. Det er også viktig å benytte spesifikke 

indikatorer på utvalgte områder som er bedre egnet til å spore utvikling. 

Dette kan være kWh/m2 i bygningsmassen og CO2-ekv./pkm for 

kollektivtrafikk. Dette siden det kan være elementer som gir økte utslipp for 

fylkeskommunen, men samtidig være et godt klimatiltak globalt.  
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Vedlegg 1: Detaljert klimaregnskap, 2020 
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'Kontormateriell' 33,1 116,9 16,6 8,9 5,5 4,4 0,2 0,1 185,6 

'Undervisningsmateriell' 8,4 1785,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1795,0 

'Medisinsk forbruksmateriell' 0,0 2,6 275,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 278,1 

'Matvarer' 78,5 1154,3 7,3 37,1 9,2 2,3 2,3 0,2 1291,2 

'Annet forbruksmateriell m.m. 135,7 853,6 34,1 199,4 44,7 13,0 13,7 1,4 1295,5 

'Post, banktjenester, telefon' 81,7 49,0 43,0 3,0 11,2 31,9 1,0 1,5 222,2 

'Annonse, reklame og info 31,4 74,6 0,2 11,8 4,4 21,0 0,2 0,3 143,8 

'Opplæring og kurs' 15,0 113,9 5,4 22,9 5,7 0,6 1,3 0,0 164,9 

‘reiser, diett, bil o.l.  118,4 711,1 28,9 88,3 187,7 82,5 10,6 0,7 1228,3 

'Andre godtgjørelser' 1,7 16,4 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 

'Transportutgifter  110,6 1504,2 67,6 267,9 201,5 82,1 119,0 0,3 2353,1 

'Strøm ' 439,8 2471,0 115,1 62,5 1068,8 37,1 0,0 0,0 4194,4 

'Fjernvarm' 201,1 2706,0 15,2 0,3 0,0 6,8 0,0 0,0 2929,4 

Fyringsolje' 0,0 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 

'Naturgass' 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

'Bioenergi' 10,2 16,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 

'Forsikringer etc 42,7 11,9 0,5 0,0 1,0 2,3 0,0 0,0 58,4 

'Leie av lokaler og grunn' 522,5 711,7 251,4 20,6 2,5 102,4 0,1 0,0 1611,2 

'Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.' 463,4 381,4 10,7 62,5 100,7 47,1 5,0 0,0 1070,9 

'Inventar og utstyr' 260,2 925,0 33,1 24,3 64,0 7,1 4,2 0,0 1317,9 

'Medisinsk utstyr' 1,0 1,1 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

'Kjøp, leie og leasing kjøretøy' 1,5 43,6 1,2 0,0 4,7 0,1 0,0 0,0 51,1 

'Kjøp, leie og leasing maskiner' 13,1 80,2 10,5 1,7 6,3 0,8 0,1 0,0 112,5 

'Vedlikehold og byggetjenester' 99,7 4092,1 3,9 37,5 13671,8 88,3 543,7 0,0 18537,0 

'Serviceavtaler og reparasjoner' 44,4 336,2 63,6 8,8 8147,5 157,9 0,0 6,1 8764,5 

'Materialer til vedlikehold' 0,2 35,5 0,0 0,9 0,4 28,6 10,4 0,0 76,1 

'Renhold, vaktmestertjenester' 66,7 65,4 28,4 4,0 0,0 26,9 0,0 0,0 191,3 

'Konsulenttjenester' 208,0 384,0 73,8 271,1 225,6 164,8 0,0 7,2 1334,5 

'Grunnerverv' 0,0 0,0 0,0 0,0 71,3 0,0 0,0 0,0 71,3 

'Kjøp av eksisterende' 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 

'Fra staten' 0,0 18,6 11,6 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 32,5 

'Fra fylkeskommuner' 0,3 1015,1 58,5 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1096,3 

'Fra kommuner' 0,0 653,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 654,9 

'Fra andre ( private )' 2,7 2089,9 99,5 16,9 18,7 7282,0 0,0 287,6 9797,3 

'Kjøp fra IKS  135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 

SUM 3126,9 22471,2 1315,0 1196,8 23857,1 8189,9 712,0 305,3 61174,1 
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