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EIDSIVA LØFTER FRAM 
BÆREKRAFT

Vi i Eidsiva er veldig godt plassert for å kunne fortsette 
å levere bærekraftige løsninger til fremtidens samfunn 
med den virksomheten vi driver innen nett, bredbånd og 
fjernvarme. Prosessen med etablering av Eidsivas første 
bærekraftplan som ble vedtatt av konsernstyret i 
desember 2020 er starten på en ny etappe for oss hvor 
vi skal bidra enda mer til oppnåelse av FN’s 
bærekraftmål.

Vårt bærekraftarbeid er basert på FN’s definisjon av 
bærekraft, det vil si en utvikling som ivaretar mennesker 
og samfunn, klima og miljø og det økonomiske 
perspektivet på en og samme tid.
 Det er med stolthet og ydmykhet vi lanserer Eidsivas 
første bærekraftrapport basert på World Economic 
Forum sitt rammeverk. Vi har lagt stor vekt på åpenhet i 
utarbeidelsen av rapporten og erkjenner at vi både har 
mye å være stolte av allerede og et betydelig potensial i 
å fremme en bærekraftig utvikling. Vårt fokus fremover 
er først og fremst at over to millioner enkeltpersoner og 
næringslivet på Østlandet skal tilbys produkter, 
tjenester og løsninger som bidrar til et mer bærekraftig 
samfunn. Eidsiva skal ta mer bærekraftige valg i egen 
drift og bruk av innkjøpsmakten vår for å bidra til økt 
bærekraft i hele vår verdikjede. Vi skal også vektlegge 
bærekraft sterkere i innovasjonsarbeidet og i 
samhandling med våre kunder, i tillegg til å bli mer 
utadvendte ved å søke samarbeid med andre aktører for 
å nå bærekraftmålene våre.

Eidsiva skal være en nordmenn forbinder med 
klimaløsninger og elektrifisering. Vi skal ta denne 
posisjonen fordi elektrifisering, fornybar energi og gode 
løsninger for forbrukerfleksibilitet er hovedsvaret på 
vår tids største utfordring – klimaendring. 

Eidsivas viktigste ressurser for å levere på ovennevnte 
områder er våre medarbeidere. Jeg er helt trygg på at 
konsernets medarbeidere med våre verdier i hodet og 
hjertet og konsernstyret i ryggen vil jobbe målrettet  for 
at bærekraftmålene nås til beste for alle våre 
interessenter.

God lesning av rapporten.

Øistein Andresen
Konsernsjef Eidsiva Energi
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1140 Ansatte 50 146 Tonn utslipp av CO2*
*Direkte utslipp (Scope 1)

21% Kvinner
~4 Mrd. kroner på årlige 
innkjøp

79% Menn

H2: 7,8*
*Personskader per 1 million arbeidstimer

~1 Million kunder*
*Fordelt på Elvia, Eidsiva Bioenergi og 
Eidsiva Bredbånd

28 Lærlinger og traineer ~400 GWh levert fjernvarme

Overblikk 2020  
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BÆREKRAFT I EIDSIVA

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og 
miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et 
velfungerende samfunn. Eidsivas visjon er derfor 
«drivkraft for nye muligheter». Vi skal skape verdi for 
alle våre interessenter gjennom å tilby nye, smarte og 
bærekraftige løsninger.
I Eidsiva er vi 1140 medarbeidere som i vårt daglige virke 
bidrar til å utvikle et fornybart samfunn basert på 
verdiene åpen, skikkelig og djerv.

Konsernets markedsområde dekker store deler av 
Østlandet og gjennom datterselskapet Elvia sørger vi 
for at 2 millioner mennesker har strøm i stikkontakten.  
Eidsiva Bredbånd leverer 
bredbånd til over 80 000 
kunder og Eidsiva Bioenergi 
forsyner samfunn i Innlandet 
med godt over 400 GWh 
energi fra 9 lokasjoner. 
Summen av dette gjør Eidsiva 
til ett av Norges største 
infrastrukturkonsern.

I tillegg eier Eidsiva 6,2 TWh 
vannkraft gjennom sitt 
medeierskap i Hafslund Eco 
Vannkraft. Eidsivas 
bakenforliggende eiere er Oslo 
Kommune, Innlandet Fylkeskommune og 27 kommuner i 
Innlandet. Til sammen danner strukturen to konsern med 
krysseierskap til hverandre.

Systematisk arbeid med bærekraft i 2020
Eidsiva startet våren 2020 en systematisk prosess for å 
styrke vårt arbeid med bærekraft i konsernet. Målet var 
å utvikle en bærekraftplan med konkrete ambisjoner og 
mål på kort og lang sikt. Bærekraftplanen ble utarbeidet 
etter metodikk som tilsvarer beste praksis på området, 
og med bistand fra ekstern rådgiver, KPMG. Metodikken 
består av tre hovedmoduler; kartlegging, utarbeidelse av 
strategi og implementering.  Arbeidet er fra og med 
2020 integrert i Eidsivas ordinære årlige 
strategiprosess.
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For å sikre forankring ble det opprettet en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle 
virksomhetsområdene i konsernet, i tillegg til at 
samtlige ansatte og ikke minst styret ble orientert og 
engasjert.

Målet med kartleggingsfasen var å få oversikt over 
bærekraftarbeidet som allerede gjennomføres i Eidsiva 
og avdekke beste praksis. Kartleggingen bestod av 
intervjuer med et utvalg av interne interessenter fra 
styret, ledelsen og ansatte i alle Eidsivas 
virksomhetsområder.

Vi snakket også med en rekke representanter fra et 
bredt spekter av eksterne interessenter, inkludert våre 
nøkkelinteressenter, som styremedlemmer, eiere, 
kunder, samarbeidspartnere, myndigheter, investorer og 
interesseorganisasjoner. Engasjementet fra 
interessentene er viktig for å avdekke hvordan de blir 
påvirket av Eidsiva og hvilke forventninger de har til 
konsernet.

Det ble utført en benchmarkanalyse av sammenlignbare 
selskaper nasjonalt og internasjonalt. 
Benchmarkanalysen avdekket modenheten på bransjens 
bærekraftarbeid i Norge og identifiserte trender, 
utfordringer, muligheter og beste praksis fra ledende 
utenlandske selskaper. 

Resultatet av arbeidet var en verdibasert situasjons- og 
vesentlighetsanalyse som la grunnlaget for det videre 
arbeidet. For å sikre involvering og forankring i styret og 
konsernledelsen ble arbeidet med situasjons- og 
vesentlighetsanalysen presentert og diskutert i flere 
arbeidsmøter. 

Det ble gjort en spørreundersøkelse blant alle 
medarbeidere i konsernet for å orientere om arbeidet og 
samtidig få innspill til prioriteringene av de identifiserte 
fokusområdene. Undersøkelsen viste at våre kolleger er 
sterkt engasjert i bærekraftarbeidet vårt og vi er svært 
fornøyde med oppnådd svarprosent (44%) samt 
utstrakt bruk av undersøkelsens fritekstfelt.

Resultatet av arbeidet
Denne prosessen resulterte i en bærekraftplan for de 
neste årene, med ambisjoner og mål knyttet til 

bærekraft. Arbeidsgruppen og konsernledelsen 
diskuterte og prioriterte hvilke av FN’s bærekraftmål 
som er mest relevante for Eidsiva i betydningen hvilke 
mål vi har størst mulighet for å påvirke positivt og hvilke 
vi må redusere vår negative påvirkning på.  

Vårt hovedmål er å bidra til bærekraftige byer og 
samfunn. Det skal vi oppnå ved å arbeide med våre 
utvalgte bærekraftmål som vist i figuren. 

Prosessen resulterte i fire fokusområder. Til sammen 
dekker disse de mest vesentlige aspektene som kan 
være med å sikre lønnsom, innovativ og sikker drift i 
fremtiden:

 Klar grønn tale
 Medarbeidere som endringsagenter
 Ansvarlig leverandør-utfordrer
 Pådriver for samarbeid

Disse fokusområdene vil dekkes videre i rapporten.

Eidsivas ambisjoner er størst innen området «Klar grønn 
tale», fordi dette er sterkt ønsket av interne og 
etterspurt av eksterne interessenter. Videre er en mer 
aktiv rolle overfor leverandørkjeden ved også å våge å 
utfordre, høyt prioritert. En forutsetning for å lykkes 
med disse to fokusområdene er kompetente og 
fremoverlente medarbeidere. I tillegg er samarbeid med 
andre aktører viktig for å fremme en bærekraftig 
utvikling.
Bærekraftplanen ble vedtatt av konsernstyret i 
desember 2020. 
En oversikt over våre fokusområder og mål er beskrevet 
under. Denne oversikten inkluderer de relevante 
bærekraftmål til FN for hvert fokusområde
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KLAR GRØNN TALE

Eidsiva skal være en nordmenn forbinder med klimaløsninger og elektrifisering

BÆREKRAFTMÅL VÅRE MÅL
 Høy uhjulpen kjennskap i Norge i 2025 på spørsmål om selskaper som bidrar til 

klimaløsninger og elektrifisering (Eidsiva og Elvia)

 Øke årlig fjernvarmeleveranse til 500 GWh, med fornybar andel på minst 99%.

 Øke antall fiberkunder til 100 000

 Tilrettelegge for økt elektrifisering av samfunnet på Østlandet

 Redusere CO2-utslipp fra egen virksomhet (scope 1 og 2)

 Redusere bruk av miljøbelastende materialer og materialer det er eller blir 
knapphet på 

 Lansere nye produkter/tjenester som bidrar til at våre kunder gjør grønnere valg

ANSVARLIG LEVERANDØRUTFORDRER

Eidsiva gjør sine leverandører mer bærekraftige

BÆREKRAFTMÅL VÅRE MÅL
 Bærekraft skal vektlegges i alle prekvalifiseringer av leverandører

 Bærekraft skal vektlegges i alle løsningsvalg og anskaffelser

 Nulltoleranse for sosiale avvik i konsernets verdikjede

 Øke bruken av innovative anskaffelser årlig frem til 2025

 Redusere utslipp av CO2 i leveransene i samarbeid med leverandørene
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MEDARBEIDERE SOM ENDRINGSAGENTER 

Eidsiva er det beste stedet å jobbe om du vil bidra til en bærekraftig utvikling av 
samfunnet
BÆREKRAFTMÅL VÅRE MÅL

 

 Eidsiva skal være en likestilt arbeidsplass som ivaretar mangfold og er inkluderende

 Null toleranse for trakassering og diskriminering

 H2* lavere enn 5

 Medarbeiderne gjør bærekraftige valg i den daglige driften (måles)

 8 timers årlig kompetanseløft for alle knyttet til bærekraft 

 2 bærekrafttiltak årlig initiert av medarbeidere (som bidrar til måloppnåelse)

*Personskader med og uten fravær per million arbeidstimer

PÅDRIVER FOR SAMARBEID

Eidsiva skal selv invitere til partnerskap og- være en foretrukken partner for ledende 
aktører på bærekraftfeltet
BÆREKRAFTMÅL VÅRE MÅL

 Alle virksomhetsområdene og morselskapet etablerer årlig ett nytt samarbeid 
hver som styrker Eidsivas posisjon som det ledende selskapet som bidrar til 
klimaløsninger og elektrifisering på Østlandet

 Alle virksomhetsområdene og morselskapet etablerer årlig ett nytt samarbeid 
hver som gir Eidsiva tilgang til kompetanse eller nettverk som styrker 
bærekraftarbeidet 

 Oppnå økt målt opplevelse av konserninternt fellesskap gjennom 
bærekraftarbeidet 
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Styring av bærekraft i Eidsiva
For å nå Eidsivas hensikt og visjon, er et mangfoldig 
styre med relevant kompetanse nødvendig. Styret 
består av seks aksjonærvalgte medlemmer hvorav tre 
inkludert styreleder er uavhengige av selskapets 
aksjonærer. Fire medlemmer er valgt av og blant de 
ansatte. Av de ti styremedlemmene er tre kvinner. Flere 
av våre styremedlemmer bringer med seg kunnskap og 
engasjement for bærekraft inn i vårt øverste 
beslutningsorgan. Styret har medvirket aktivt for å løfte 
bærekraft høyere på Eidsiva’s agenda.

Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av 
utvikling i styringsparametere i målekort og 
risikorapportering. Økonomisk og finansiell status 
rapporteres kvartalsvis. Eidsiva har et framoverskuende 
fokus i sin økonomistyring, i tråd med Beyond 
Budgeting-prinsippene. Styret har avholdt 11 møter i 
2020. 

Styret har vært sterkt involvert i arbeidet med 
bærekraftplanen gjennom orienteringer og innspill i 
retur til administrasjonen. Høstens strategisamling 
inneholdt en egen del som omhandlet 
situasjonsanalysen, vesentlige bærekrafttema og 
potensielle fokusområder. Styret har behandlet og 
vedtatt den endelige bærekraftplanen og inkludert 
bærekraft i Eidsivas konsern-strategi. 

Eidsivas virksomhet er i tillegg til operasjonell risiko 
utsatt for sentrale risikoområder som regulatoriske, 
politiske, juridiske, konsesjonsmessige, 
markedsmessige og finansielle forhold. Risiko knyttet til 
bærekraft i form av blant annet klimarisiko og 
overgangsrisiko vil fra 2021 få en større plass i 
konsernets risikoarbeid.

Ansvaret for risikostyringen og intern-kontroll ligger hos 
det enkelte virksomhetsområde og er en integrert del av 
forretningsaktivitetene. Ledergruppen og styrene i 
konsernets selskaper er delaktige i prosesser knyttet til 
strategisk risikoanalyse og følger opp øvrige 
risikokategorier.
Konsernet setter rammer og retningslinjer for intern-
kontroll av konsernets virksomheter. Virksomhetene 
skal følge disse rammene, eventuelt med godkjente 
selskapstilpassede endringer. 

Konsernet følger opp intern-kontroll på konsernnivå via 
konsernets controllere og innleid internrevisjon. Den nye 
bærekraftplanen med mål og tiltak vil integreres i 
internkontrollen og internrevisjonen fra 2021.

Det er vesentlig for Eidsiva å etterleve våre verdier – 
Åpen, skikkelig og djerv – for å sikre tillit og troverdighet 
blant våre interessenter. Vi skal gjøre vårt ytterste for 
at god forretningsskikk og ansvarlig adferd 
kjennetegner oss og alle deler av virksomheten. Eidsivas 
etiske regler er vedtatt av konsernstyret. Disse 
beskriver områder som arbeidsmiljø, nulltoleranse for 
økonomisk kriminalitet, korrupsjon, habilitet samt 
interessekonflikter og uavhengighet. Eidsiva har også 
opprettet en ekstern, varslingskanal dersom ansatte og 
innleide ikke er fortrolige med å rapportere bekymringer 
og varsler i linjen til nærmeste leder eller 
tillitsvalgt/verneombud. Varslingskanalen sikrer 
anonymitet dersom det er ønsket. Vår prosess for 
varsling er beskrevet i personalhåndboken og 
stadfester at alle har rett til å varsle om kritikkverdige 
forhold og at varslene skal håndteres på en ansvarlig 
måte. Det ble i 2020, som i 2019 ikke mottatt noen 
varsler. Det er heller ikke noen tidligere varsler som 
etterforskes eller har blitt bekreftet i 2020.

Gjennom 2020 er det gjort en revisjon av etiske regler 
som så er vedtatt i styret, og det er utarbeidet en 
etikkplakat som er en kortfattet og lett tilgjengelig 
oversikt over hovedelementene i de etiske reglene. 
Antikorrupsjon er en del av etikkarbeidet og inngår i 
konsernets kontrollrutiner. Det ble gjennomført e-
læring i etikk for alle ansatte, og gjennomført en 
etikkundersøkelse i regi av KPMG. Undersøkelsen viser 
at ansatte opplever tilstrekkelig trening og opplæring, 
og at ansatte er kjent med og forstår Eidsivas etiske 
standard. Ledelsens holdning til etisk forretningsadferd 
har høy skår. Det er klare forbedringsområder for å 
tydeliggjøre og informere ansatte om konsernets 
kontrollrutiner, her skårer ansatte for lavt på både 
kjennskap til og tillit til kontrollrutinene. 

Våre verdier: 
Åpen, skikkelig og djerv 
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Vi må jobbe videre med å skape en kultur som 
verdsetter og aksepterer åpenhet og dialog rundt etikk. 
Etikkundersøkelsen viser at det er god kjennskap til 
varslingsrutinene, men bruken av varslingsinstituttet er 
et forbedringsområde for 2021. Ansatte identifiserte 
spesielt tre risikoområder: favorisering av leverandører, 
informasjonslekkasje og interessekonflikter. Etikk blir 
satt høyt på agendaen i 2021, og opplæring og andre 
tiltak settes inn for å styrke Eidsiva på disse områdene.
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KLAR GRØNN TALE

Vår tilnærming
Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og 
vil føre til en rekke kostbare konsekvenser for miljø og 
samfunn. Om vi ikke tar grep, står vi overfor en global 
temperaturstigning på 3,5-4,0 grader i år 2100. Paris-
avtalens mål er å begrense global oppvarming til 1,5 
grader, og som konsekvens har den norske regjeringen 
satt som mål å redusere totale utslipp med minst 50%, 
og opp til 55%, innen 2030 sammenlignet med 1990-
nivå. Norges prioritetsområde inkluderer fornybar 
energi og lavutslippsteknologi i industrien. 

EUs lanserte i 2020 sin «grønne giv».  Målet er å gjøre EU 
klimanøytralt – definert som netto nullutslipp av 
klimagasser – innen 2050. -Dette betyr at: 
 Strømproduksjonen må bli fornybar, og elektrisitet 

skal tas i bruk i sektorer der det i dag brukes olje og 
gass.

 Den europeiske industrien skal kutte prosessutslipp 
og bli mer ressurseffektiv. Flere 
forretningsmodeller skal bli sirkulære, slik at 
råvarebehovet går ned.

 Bruken av arealer skal ta mer hensyn til natur. 
Landbruket skal bli mer miljø- og klimavennlig.

Dette vil få stor betydning for virksomheter via 
lovgivning, reguleringer og en omdirigering av offentlige 
og private investeringer. I tillegg introduserte EU en 
egen «taksonomi» for bærekraftig finans sommeren 
2020. Taksonomien presiserer kriterier for 
bærekraftige aktiviteter og vil fastsette hvordan 

finansielle institusjoner definerer bærekraft. Dette vil 
påvirke alle bedrifter, inkludert Eidsiva Energi. 

Vår overordnede ambisjon er at Eidsiva skal være en 
aktør nordmenn forbinder med klimaløsninger og 
elektrifisering. Vi tar denne posisjonen fordi vi har et 
godt utgangspunkt for å bidra til å nå Norges 
målsetninger. Vi skal elektrifisere, tilby fornybar energi 
og finne løsninger slik at det er lettere for forbrukerne å 
redusere sine karbonutslipp.   

Eidsiva skal slik ta en tydelig posisjon i det grønne 
skiftet. Det skal vi også gjøre gjennom bærekraftig drift 
i egen virksomhet, økt fokus på bærekraft i samhandling 
med kunder og bærekraftig innovasjon.  
Vi skal være åpne i vår rapportering, både om 
utfordringene og mulighetene vi står overfor i kampen 
mot klimaendringene. Vi skal feie for egen dør ved å 
redusere våre direkte og indirekte utslipp, samtidig som 
vi skal være en katalysator for å redusere CO2-utslippet 
til våre kunder og samfunnet for øvrig.
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Hva vi gjør
Vi styrker vårt arbeid innen klar grønn tale og trekker 
frem følgende prosjekter og initiativ for å illustrere. 

Råstoff uten alternativ verdi blir til energi 
Eidsiva Bioenergi har to viktige samfunnsoppdrag. 
 Det ene er å levere fjernvarme til våre kunder ved å 

forbrenne restprodukter fra skogbruksindustrien. 
 Det andre oppdraget er lovpålagt sluttbehandling 

av restavfall fra husholdninger og næringer i 
Innlandet. 

Prosessen knyttet til avfallsforbrenning skaper 
overskuddsvarme. Denne varmen benyttes til 
industridamp, strømproduksjon og fjernvarme. Det 
ligger en felles råstoffstrategi til grunn for begge disse 
delene av forretningen; vi vil kun brenne råstoff som ikke 
har alternativ verdi og vi skal være en problemløser for 
våre kunder og vårt lokalområde. Dette gjør vi i tett 
samarbeid med våre leverandører og ved god kjennskap 
til lokal industri som sikrer korte transportavstander. Vi 
sørger blant annet for lokal håndtering av restavfall i 
stedet for å eksportere avfallet til Sverige (som er det 
sannsynlige alternativet) slik at samfunnet spares for ca. 
1,1 millioner kilometer i transport hvert år. 

I 2020 forsynte vi våre kunder med 397 GWh fjernvarme. 
Dette tilsvarer det totale energiforbruket til over 26 
000 boliger i et år, og gir en tilsvarende avlastning av 
strømnettet. I 2020 koblet vi til nye kunder med 
energiforbruk tilsvarende 15 GWh. 
Eidsiva Bioenergi jobber målrettet for å minimere 
andelen av fossile energikilder i vår forbrennings-
prosess. På den måten tilfører vi så lite nytt karbon som 
mulig inn i naturens kretsløp. I 2020 nådde vi vårt mål om 
99% fornybar andel i forbrenningen.

Fjernvarme blir i økende grad benyttet på byggeplasser 
og bidrar dermed til utslippskutt. I innlandet kan 
byggeplasser for bygg som er eller skal på 
fjernvarmenettet benytte energi fra fjernvarme til 
oppvarming og tørking av byggeplassen.

Tilrettelegger av utslippsfrie byggeplasser
Nettselskapet Elvia har som visjon å gi kraft til vårt 
fornybare samfunn. Selskapet har samarbeidet med 
Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune om en 
veileder for utslippsfrie byggeplasser. Det har resultert i 

interne veiledere i anskaffelsesprosessen til Oslo 
kommune og en intern veileder i Elvia.  Vann- og 
avløpsetaten har i samarbeid med Elvia begynt å ta i 
bruk elektriske gravemaskiner og lastebiler i sine 
byggeprosjekter. Vi har sammen funnet flere gode 
prosjekter som omhandler størrelse av og kapasitet i 
nettet. Det har i disse tilfellene ikke vært behov for 
større tiltak i nettet fordi god dialog og en god 
fremgangsmåte har sørget for midlertidig strøm til 
riktig tidspunkt. 

Prosjekt Aktive hjem
Formål med prosjektet er å finne en nettleie og 
kommunikasjonsmodell som gir kundene mulighet til 
aktiv styring av strømforbruket samtidig som 
makslasten i nettet reduseres for å kunne utsette 
investeringer og dermed redusere nettleien på sikt. Ca. 
10 000 kunder er med i piloten og betaler dermed en 
«pilotnettleie». Piloten er en del av 
forskningsprogrammet Cineldi, og vi har samarbeidet 
med Futurehome om å rekruttere kunder.

Utslippsfri bilpark
Eidsiva opererer i et stort geografisk område med by og 
land på Østlandet. Dette innebærer mye kjøring og i 
2020 er vi ansvarlige for ca. 2500 tonn CO2-utslipp fra 
bilparken.  Elvia, Eidsiva Bioenergi og Elsikkerhet Norge 
har kjøpt elbiler for å redusere sine utslipp tilknyttet 
kjøring. Konsernets ambisjon er å elektrifisere egen 
kjøretøyflåte innen forsvarlige rammer for økonomi og 
beredskap, i tillegg til konvertering fra fossilt til 
biobasert drivstoff på anleggsmaskiner.

Bredbånd og Covid-19
Da Norge stengte den 12. mars 2020 førte det til en 
formidabel trafikkøkning i nettet til Eidsiva Bredbånd; 
en heftig stresstest. Takket være selskapets fokus på 
solid infrastruktur med evne til å skalere for økt 
trafikkmengde gjennom mange år, besto infrastrukturen 
testen med god margin. 
Eidsiva Bredbånd var godt forberedt i form av etablerte 
teknologiløsninger som gjorde at selskapets ansatte 
kunne utføre majoriteten av oppgavene hjemmefra. Det 
ble viktigere enn noen gang å ha en god løsning for 
sikring av  tjenesteleveranse og kundens behov for 
teknisk støtte. Mottoet «jobbe fra hvor som helst med 
hvem du vil og når som helst» fikk en helt ny mening.
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Elsikkerhet på vegne av det lokale eltilsynet
Datterselskapet Elsikkerhet Norge sin virksomhet 
rettet mot opplysningsarbeid og fysisk tilstandskontroll 
av elektriske anlegg utgjør en viktig samfunnsoppgave 
med sikte på forebygging av branntilløp og tap av liv og 
verdier. Dette har om mulig blitt enda viktigere etter at 
pandemien sendte store deler av landets befolkning 
hjem med utstrakt omfang av skole og kontorarbeid i 
private hjem.

Avfall og materialbruk
Eidsiva er opptatt av å minimere egen 
avfallsproduksjon, og sikre høy sorteringsgrad ved våre 
anlegg og kontorer. Vi har også satt oss et mål om å 
kutte all bruk av engangsplast.

Flere av konsernets oppmøtesteder er allerede 
Miljøfyrtårnsertifisert. Nettselskapets store kontor i 
Oslo holder til i et bygg med sertifisering tilsvarende 
Breeam Excellent. Eidsivas nye hovedkontor som er 
under prosjektering på Hamar vil kvalifisere til  Breeam 
Very Good. Hovedårsaken til at «excellent» ikke nås er 
behov for bruk av egen bil til jobb som følge av 
manglende kollektivtilbud i Innlandet, som har en spredt 
befolkning.
Eidsiva Bioenergi er sertifisert etter ISO 14001 
standarden som er et anerkjent ledelsessystem for 
miljø og som har blitt en integrert del av 
virksomhetsstyringen.

Gjennom våre aktiviteter produserer Eidsiva store 
mengder avfall, inkludert farlig avfall. Et biprodukt fra 
våre avfallsforbrenningsanlegg og fjernvarmeanlegg er 
aske. Eidsiva Bioenergi er delaktig i to prosjekter for 
bedre utnyttelse av aske som i dag hovedsakelig brukes 
til dekkmasse på deponi. 

Biologisk mangfold
Eidsiva kan ha negativ påvirkning på biologisk mangfold 
og sårbare områder gjennom våre aktiviteter, særlig ved 
konstruksjon av el-nettet. Vi er i tett kontakt med 
myndigheter, nærmiljø og andre viktige interessenter i 
vårt arbeid, og jobber kontinuerlig for å minimere vårt 
avtrykk på naturen.
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Resultater
Utslipp1 til luft
Eidsivas direkte utslipp var tilsvarende 50 146 tonn CO2-
ekvivalenter i 2020. 86 prosent av disse utslippene, 
omtrent 43 000 tonn, var tilknyttet Eidsiva Bioenergis 
avfallsforbrenning med energigjenvinning for 
produksjon av fjernvarme, el og damp.  

Utslipp relatert til forbrenning av trevirke utgjør
2 020 tonn CO2. Den fossile andelen utgjør 1 179 tonn. Det 
er jobbet godt over tid for å redusere den fossile 

andelen til et minimum i takt med organisk vekst i 
fjernvarmeproduksjonen. I 2020 oppnådde selskapet 
99% fornybarandel som er et meget godt resultat, og 
som også er et resultat av en mild vinter i 2020. Kalde 
vintre gjør dette målet langt mer krevende. 
Fossilandelen i vår fjernvarmeproduksjon utgjør ca 15% 
av totalt CO2-avtrykk. Eidsiva har over flere år målrettet 
redusert avtrykket betraktelig ved konvertering fra 
fossil til biobasert olje. Våre anlegg driftes hovedsakelig 
basert på trevirke, men er i tillegg utstyrt med olje som 
alternativt brensel med sikte på forsyningssikkerhet. 

Bærekraft i praksis

BÆREKRAFTMÅL Norges første varmesentral i heltre

De eksisterende fjernvarmeanleggene på Kongsvinger begynte å bære preg av slit og 
elde med tilhørende HMS og miljøutfordringer, og krevde i tillegg en type brensel som 
det er knapphet på i regionen. Derfor startet Eidsiva Bioenergi byggingen av en ny 
varmesentral på Kongsvinger i 2020. En ekstra nyvinning ved anlegget er at 
bygningsmassen er laget av heltre fra en lokal leverandør med støtte fra Innovasjon 
Norge, noe som gir et betydelig lavere CO2-avtrykk enn et tradisjonelt bygg. Dette er 
Norges første varmesentral bygd i heltre og verdens første i denne størrelsen. 
Løsningen er miljømessig god i form av at det også er tenkt på livsløpet til bygningen 
ved at det allerede finnes en løsning for håndtering av bygningsmassen den dagen 
bygget skal rives. Eidsiva kan med stolthet se på et flott estetisk bygg som er praktisk 
utformet med tanke på enkel drift og vedlikehold og god HMS. Dermed kan vi snart 
flytte de eksisterende fjernvarmekundene på Kongsvinger over til fjernvarme fra et 
topp moderne anlegg med beste praksis innen renseteknologi, og ta i bruk lokalt 
råstoff som det er overskudd av i regionen. Slik har den nye sentralen blitt løsningen på 
et problem for de lokale leverandørene av råstoff og sikrer korte transportavstander, 
den gir renere varme til våre eksisterende kunder, og ikke minst gir den nye sentralen 
rom for videre vekst av fjernvarme i Kongsvinger som en del av vår bærekraftige 
energiproduksjon. Utbygging av fjernvarme er et viktig bidrag i elektrifiseringen av 
Norge. Anlegget settes i drift i 2021. 
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Utfasing av fossil olje fra denne andelen er et viktig 
virkemiddel for å redusere våre utslipp i forhold til 
produsert energi og avfallsmengde.

Eidsiva Bioenergi hadde i 2020 en CO2-intensitet på 14 g 
CO2 per leverte kWh fra fornybart råstoff.2

Avfallsforbrenning utgjør 43.329 tonn CO2 i fossilt 
utslipp. Det fossile utslippet stammer i all hovedsak fra 
plasten som kastes i restavfallet og i næringsavfallet 
som vi mottar til vårt anlegg. Det er derfor ønskelig å 
redusere andel plast som kastes i avfallet som havner 
hos oss. Årsakene til at plast fortsatt forbrennes er 
mange og sammensatte, og det er en lang verdikjede 
som må påvirkes for å endre dette bildet. Som mottaker 
av avfall ser vi på muligheten for å påvirke 
sammensetningen gjennom samarbeid lokalt. Samtidig 
sørger Eidsiva Bioenergi for en ansvarlig håndtering av 
avfallet som ankommer forbrenningsanlegget innenfor 
strenge miljø- og kvalitetskrav, og jobber kontinuerlig 
med å øke energiutnyttelsesgraden på anlegget slik at 
avfall som forbrennes får en størst mulig verdi. 

Eidsiva sine CO2-utslipp, eksklusive avfallsforbrenning, 
utover var på totalt 6 817 tonn CO2, hvorav 2 493 tonn 
var tilknyttet vår egen kjøretøyflåte. 1 124 tonn var 
relatert til utslipp fra våre anlegg på Østlandet, 
inkluderer ett av de største enkelt-kildene våre, utslipp 
av SF6- 3199 tonn er relatert til fjernvarmeproduksjon.

1 124

2 4942 020

1 179

Anlegg
Transport
Fjernvarmeproduksjon (Fornybar)
Fjernvarmeproduksjon (Fossilt)

Eidsiva konsern ekskl. 
avfallsforbrenning tonn CO2

SF6 er en svært potent klimagass.  1kg utslipp av SF6 til 
atmosfæren tilsvarer 23,5 tonn CO2-ekvivalenter. Bruk 
av SF6 som isoleringsgass i Elvias koblingsanlegg 

muliggjør vesentlig mer kompakt konstruksjon enn 
sammenlignbare luftisolerte anlegg. Gassen siver 
imidlertid ut i små mengder over tid og på grunn av den 
kraftige drivhuseffekten ønsker Eidsiva at utslippene 
reduseres til et minimum. Totalt utslipp av SF6 var i 
2020 beregnet til 43kg, tilsvarende 1 100 tonn CO2. 
Indirekte utslipp av CO2- gjennom kjøp av strøm og 
fjernvarme var på totalt 306 tonn, med Eidsiva Bioenergi 
(57%) og Elvia (27%) som største forbrukere av 
elektrisitet.

Totale direkte CO2-utslipp: 50 146 tonn
Total indirekte CO2-utslipp: 307 tonn
Strømforbruk: 1030MWh

Kilde, Scope 1 Tonn CO2
Våre anlegg 1 124
Fjernvarmeproduksjon 3 199
Avfallsforbrenning med energigjenvinning 43 329
Transport 2 494

Selskap, Scope 1 Tonn CO2

Eidsiva Bioenergi 46 577
Eidsiva Bredbånd 44
Eidsiva Energi 10
Elsikkerhet Norge 108
Elvia 3 406

Selskap, Scope 2 Tonn CO2

Eidsiva Bioenergi 176
Eidsiva Bredbånd 39
Eidsiva Energi 7
Elsikkerhet Norge 2
Elvia 83

Avfall
Eidsiva produserte totalt 25 828 tonn farlig avfall og 
29 809 tonn ikke-farlig avfall i 2020. Det farlige avfallet 
er i stor grad tilknyttet aktiviteten til Elvia med totalt 
7 718 tonn, og Eidsiva Bioenergi med totalt 3 075 tonn 
aske fra sine anlegg. De resterende 15 tonnene stammer 
fra Eidsivas andre forretningsområder. Aske er et 
naturlig biprodukt fra forbrenningen i Eidsiva Bioenergi 
sitt avfallsforbrenningsanlegg og fjernvarmeanlegg. Det 
er to kategorier med aske som gjenstår etter 
forbrenningen: bunnaske og flyveaske. Flyveasken 
fanges opp i filter fra røykgassen, mens bunnaske er 
ubrente materialer som faller til bunns i ovnen. Fra 
bunnasken til avfallsforbrenningsanlegget 

1Våre utslipp til luft er beregnet ihht. GHG-protokollen og inkluderer Eidsiva Energi, Eidsiva Bioenergi, Eidsiva Bredbånd, Elvia og Elsikkerhet Norge. For 
utslipp fra fjernvarmeproduksjon og energigjenvinning benytter vi faktorer fra Norsk Energi og miljødirektoratet. For SF6 benyttes IPCCs faktor. 
DEFRA 2020 benyttes for å beregne utslipp fra transport og bruk av fossile energikilder. For scope 2 benyttes IEAs landbaserte faktor for Norge.
2 Intensitetstall er eksklusive avfallsforbrenning. For mer informasjon, se våre nettsider på eidsivabioenergi.no
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materialgjenvinnes det metaller, mens restproduktene 
utnyttes som dekkmasse på deponi. Eidsiva Bioenergi 
jobber videre med å heve verdien av aske fra vår 
produksjon. For eksempel er det søkt om midler på et 
prosjekt (SmartCarbon) for å teste om bunnasken fra et 
fjernvarmeanlegg kan gjøres om til biokull som igjen kan 
brukes til landbruksformål. 

Flyveaske fra avfalls- og returtreanleggene er i dag 
karakterisert som farlig avfall, og sendes til NOAH på 
Langøya for forsvarlig håndtering. Det finnes imidlertid 
flere prosjekter og piloter som ser på videre utnyttelse 
av flyveasken, og Eidsiva Bioenergi har også engasjert 
seg på dette området. 

25 828

28 809

Farlig avfall Ikke farlig avfall

Avfall Tonn

Alt farlig avfall fra Elvia blir i hovedsak forbrent med 
energigjenvinning. Alt ikke-farlig avfall blir forbrent med 
energigjenvinning, eller resirkulert, i hovedsak 
metallskrap fra operasjonene til Elvia.
Eidsiva benytter Miljødirektoratets definisjoner av 
farlig og ikke-farlig avfall.

Arealbruk i nærheten av naturvernområder:
Elvia sine trafostasjoner, nettstasjoner, kabler og 

luftledninger strekker seg over store deler av Østlandet. 
Vi er opptatt av at vårt fotavtrykk skal være så lite som 
mulig, særlig i nærheten av naturvernområder. Elvia har 
kartlagt at selskapet opptar et område på om lag 19 000 
hektar innenfor eller i nærheten (1km) av et 
naturvernområde.  All bygging i slike vernede områder er 
strengt regulert, og vi jobber tett med relevante 
myndigheter for at all bygging og aktivitet innenfor 
vernede områder gjøres med minimalt påvirkning. Flere 
av anleggene var etablert før tilliggende områder ble 
vernet.

Veien videre
Vi anerkjenner at vi kan gjøre mer for å styrke vår 
tilnærming til bærekraft. Vi har derfor satt oss konkrete 
målsetninger for de neste årene:
 Kartlegge og rapportere vesentlige kilder til utslipp 

fra vår verdikjede (scope 3) i 2021
 Innføre miljøledelsessystemer på alle 

oppmøtesteder
 Etablere nullpunktmåling for bruk av engangsplast i 

2021 med ambisjon om å eliminere all bruk av slike 
produkter

 Elektrifisere egen kjøretøyflåte innen forsvarlige 
rammer for økonomi og beredskap

 Øke intern kompetanse knyttet til klima og miljø
 Kartlegge klima- og miljøutfordringer i våre 

verdikjeder i 2021
 Innføre tiltak som tilrettelegger for- og oppfordrer 

til redusert forbruk og økt gjenbruk både internt og 
hos våre kunder

 Etablere arena for kundedialog for å sikre 
bærekraftig innovasjon
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ANSVARLIG LEVERANDØR-
UTFORDRER

Vår tilnærming
Eidsiva kjøper årlig inn varer og tjenester for nærmere 4 
milliarder kroner. Som en stor oppdragsgiver har vi 
betydelig innflytelse med tilhørende ansvar for å stille 
krav i henhold til de bærekraftforventninger som 
påhviler oss. Ved å utfordre, løfte og støtte våre 
leverandører i en mer bærekraftig retning oppnår vi 
bedre oversikt i egen verdikjede. 

Vi skal være djerve og benytte innovative 
innkjøpsmuligheter i større grad enn det vi gjør i dag for 
å påvirke utviklingen i en mer bærekraftig retning. I 
leverandørmarkedet vårt er det mange aktører som 
ligger langt fremme i utviklingen. Dette gir oss en 
mulighet til å lære mye av våre partnere. 

Vår rolle som ansvarlig leverandørutfordrer innebærer å 
følge opp rutiner, drive bærekraftig innovasjon i 
samarbeid med leverandørene samt løfte egen 
kompetanse innenfor dette området. 

Hva vi gjør
Eidsiva skal være en profesjonell innkjøper med god 
forretningsskikk, kvalitet og kompetanse. I konsernets 
avtalevilkår stilles krav til etisk forretningsførsel, HMS, 
kvalitet og ytre miljø. Leverandører skal heller ikke 
handle i strid med lover og regler, sentrale FN-

konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal 
arbeidslovgivning på produksjonsstedet. 

Konsernets avdeling for anskaffelser består av 13 
ansatte. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av alle 
anskaffelser som dekker det samlede behov for varer og 
tjenester, i tråd med konsernpolicy. På denne måten 
sikrer vi effektive innkjøp med gode rutiner og 
forsterker evnen til å tilegne oss beste praksis.

Eidsiva Bioenergi er den fjernvarmeaktøren i Norge som 
kjøper mest flis av forskjellige kvaliteter og store deler 
av innkjøpene våre er bioråstoff. Selskapet er en 
pådriver for å hente råstoff som mangler alternativ lokal 
anvendelse, slik at hele verdikjeden utnyttes best mulig. 
Hvert anlegg tilpasses det råstoffet som er tilgjengelig i 
sin region. Innlandet som helhet har god tilgang til 
bioråstoff siden det er Norges største skogbruksfylke 
med 41 % av den samlede årlige nasjonale avvirkningen. 
Bioråstoff som går til energigjenvinning og blir til 
fjernvarme er i hovedsak biprodukter fra lokal næring 
(skogsdrift, treindustri og returtre). Vi samarbeider tett 
med omtrent 30 store og små leverandører for å utnytte 
det råstoffet som til enhver tid finnes lokalt i regionen. 
Dette gir store besparelser knyttet til transport og 
utslipp i forhold til alternative løsninger.
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PÅVIRKBARE ANSKAFFELSER 2020 PER PRODUKTKATEGORI
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Elektromateriell
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Investeringer bygg

Montasjetjenester

Linje og kabel

IT og telekommunikasjon

Øvrige

Det ble i 2020 påbegynt et kartleggingsarbeid for å 
forbedre Eidsivas leverandøroppfølging og en strategi 
for anskaffelser er under utvikling. Strategien definerer 
avdelingens prioriteringer de neste tre årene. Formålet 
med strategien er å gi Anskaffelser en tydelig rolle, 
sørge for at avdelingen arbeider etter felles 
målsetninger, samt profesjonalisere 
anskaffelsesfunksjonen ytterligere. På denne måten vil 
vi i større grad arbeide strukturert med videreutvikling 
av avdelingen og dermed organisasjonen som helhet. 

Ambisjon for anskaffelser: 
Satsningsområdene og målsetningene i strategien er: 
«enhetlig arbeidsmåte», «tettere på organisasjonen», 
«leverandørutvikling», «kontinuerlig forbedring» og 
«samfunnsansvarlige anskaffelser». Flere tiltak er  
prioritert for gjennomføring de neste tre årene i tråd 
med ovennevnte satsningsområder og 
bærekraftplanens målsetninger.

I 2021 skal vi videreføre arbeidet med å kartlegge 
hvordan tilbudsmatriser brukes i anbud og styrke krav 
som settes til miljø og menneskerettigheter gjennom 
hele verdikjeden.

Risiko for brudd på arbeidstaker- og 
menneskerettigheter er vurdert som liten i egen 
virksomhet. Denne risikoen kan være større når vi ser 
lenger ut i vår verdikjede, som våre leverandører og 
deres underleverandører. Vi har derfor som mål å få en 
oversikt over hvor disse risikoene er størst, og gjøre 
målrettede tiltak for å trygge verdikjeden vår. Det er 
ikke rapportert tilfeller av brudd på våre etiske krav i vår 
verdikjede i 2020. 

Innsikt 
Elvia gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine 
leverandører i juni 2020. Målet med undersøkelsen var å 
få en tilbakemelding på hvordan leverandørene opplever 
Elvia sitt fokus på HMS i sine anskaffelser. 27 
leverandører ble identifisert til å delta i undersøkelsen 
og vi oppnådde en svarprosent på 12,2 prosent. Selv om 
vi gjerne skulle hatt bedre respons ga undersøkelsen 
god innsikt i hvordan vi kan forbedre samhandling og 
jobbe mer strukturert med HMS i anskaffelser. 

Håndtering av leverandører under Covid-19 pandemien
Oppfølging av leverandører har vært utfordrende 
gjennom pandemien. Vi har så godt det har latt seg gjøre 
holdt trykket oppe på vernerunder og HMS-
inspeksjoner.

Eidsiva følger nasjonale helsemyndigheters 
anbefalinger om smittevern. Retningslinjer er innført og 
ulike tiltak spesifisert for ulike typer 
leverandøroppdrag. Gjennom pandemien har Eidsiva 

Anskaffelser skal være på for å sikre at 
Eidsiva driftes og utvikles på en effektiv, 
trygg og innovativ måte, til det beste for 

kunder og samfunnet 
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opprettholdt god kommunikasjon med sine leverandører 
for å sikre trygge arbeidsforhold for både leverandører 
og egne ansatte. 

Eidsiva har i 2020 benyttet utenlandsk arbeidskraft med 
spesialkompetanse for arbeid på nødvendige prosjekter. 
Situasjonen har vært preget av raske endringer av krav 
og tiltak.  Det har vært krevende for alle parter med 
smitteverntiltak og karantene i både jobb og fritid mens 
arbeiderne har vært i Norge. Sammen med 
leverandørene har dette vært håndtert godt. Det har 
ikke oppstått uhåndterlige smitteutbrudd i våre 
prosjekter.

Veien videre
Ansvaret vi har overfor våre leverandører og egen 
verdikjede er et arbeid som skal løftes frem i 2021. Mest 
vesentlig er det å sikre at vi har interne systemer og 
grunnleggende kvalifikasjonskrav som er oppdatert i 
henhold til egne bærekraftmål. 

Måloppnåelse innen dette fokusområdet avhenger av 
kompetansen blant våre medarbeidere. Vi skal derfor i 
2021 styrke kompetansen blant innkjøperne. 

Kontraktskrav og tilbudsmatriser skal oppdateres i tråd 
med veiledende prinsipper for næringsliv på 
menneskerettigheter og miljø. Vi skal også inkludere 
miljø i våre anskaffelser for å redusere negativ 
påvirkning og fremme miljøvennlige løsninger. 

Krav og tildelingskriterier, samt oppføling av 
leverandører skal standardiseres på tvers av 
organisasjonen for å sikre at vi er rigget for å nå målene 
vi har satt i bærekraftplanen. 

Til neste år er det bestemt at Eidsiva skal rapportere på 
Scope 3 utslipp som innebærer utslipp fra innkjøpte 
tjenester. Derfor skal vi etablere et sterkt rammeverk 
for å kunne sette og følge opp rapporteringskrav samt 
utføre revisjoner. 

Samtidig har vi mye å lære av leverandørmarkedet. Flere 
av våre leverandører ligger langt framme innen  
bærekraft. Det planlegges markedsdialog for å sikre at 
vi ikke bare er i tråd med loven og leverandørenes egen 
praksis, men for å kartlegge hvor vi kan påvirke bransjen 
i en mer bærekraftig retning. I samarbeid med 
leverandørene kan vi utvikle oss sammen for å bidra til 
en mer bærekraftig utvikling.

Dette skal vi gjøre gjennom følgende målsetninger: 
 Bærekraft skal vektlegges i alle prekvalifiseringer 

av leverandører
 Bærekraft skal vektlegges i alle løsningsvalg og 

anskaffelser
 Null toleranse for sosiale avvik i konsernets 

verdikjede
 Øke bruken av innovative innkjøpsrutiner 
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MEDARBEIDERE SOM 
ENDRINGSAGENTER

Vår tilnærming
Eidsiva skal være det beste stedet å jobbe for å bidra til 
det grønne skiftet. Konsernets medarbeidere skal 
fremme bærekraft i alt vi gjør. Samtidig skal vi sørge for 
sikkerhet, trivsel og mangfold internt. Våre 
medarbeidere er vår viktigste kilde til fremgang og 
nyskapning. 

Vi skal engasjere våre medarbeidere for sammen å 
realisere bærekraftplanens ambisjoner. Medarbeidere 
som endringsagenter betyr at Eidsiva skal tilrettelegge 
for at våre ansatte ikke bare tar bærekraftige valg 
internt i organisasjonen, men også fremmer bærekraft 
og grønne løsninger i alle sine gjøremål, i dialog med 
leverandører og i samhandling med våre kunder. 

Hva vi gjør
I 2020 har vi som resultat av fusjonen mellom Eidsiva 
Nett og Hafslund Nett jobbet aktivt med å oppnå en 
vellykket integrasjonsprosess. Det jobbes kontinuerlig 
med å sikre at våre medarbeidere har meningsfylte 
arbeidsdager, gode utviklingsmuligheter og like 
muligheter på tvers av alle virksomhetene. 

I henhold til vår HR-policy og etiske regler jobber vi for 
at Eidsivas bedriftskultur skal være mangfoldig, 
utviklende og stimulerende for alle medarbeidere. Alle i 
Eidsiva skal bidra til et inkluderende arbeidsmiljø som 
etterlever verdiene åpen, skikkelig og djerv. God ledelse 
er viktig for å nå konsernets forretningsmål. HR jobber 

aktivt med lederutvikling, ledergruppeutvikling og 
lederopplæring slik at vi kan etterleve våre 
ledelsesprinsipper som er å vise mot og ta ansvar, skape 
engasjement og bry oss. Det er igangsatt et 
utviklingsprogram for ansatte, GNIST, som skal 
identifisere pådrivere/talenter i konsernet og gi dem 
mulighet til å utvikle seg både personlig og med hensyn 
til forståelse for forretningen. 

Bærekraftplanen i tillegg til redegjørelsesplikten for 
likestilling gir oss også grunnlag for å utarbeide ny 
strategi for å videreutvikle konsernets mangfolds- og 
inkluderingsarbeid. Det er et uttalt mål å øke 
kvinneandelen i konsernet. Som en del av konsernets 
«employer branding» skal vi vise at konsernet er en 
mangfoldig arbeidsplass med like muligheter uavhengig 
av kjønn.

HR-arbeidet er strukturert i et årshjul med 
handlingsplan med blant annet regelmessige 
medarbeiderundersøkelser og årlige 
medarbeidersamtaler. Tariffavtaler samt annet 
regelverk og rutiner er beskrevet i konsernets personal- 
og lederhåndbok.

Våre ansatte 
Eidsiva er en stor og viktig arbeidsgiver. Vi har et ansvar 
for å ivareta våre medarbeidere og skal være en 
arbeidsplass hvor alle blir respektert og sett. Vårt mål er 
å skape en trygg arbeidsplass hvor hver enkelt 
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medarbeider har mulighet til å utvikle seg i tråd med sine 
ambisjoner. 

I 2020, består Eidsiva av totalt 1140 årsverk. Av disse er 
1091 heltidsansatte og 49 deltidsansatte.

Gjennom året ønsket vi velkommen til 58 nye kolleger på 
tvers av alle virksomhetene. Medarbeider-turnover var 
4,9% i 2020. I bærekraftrapporten er det lagt til grunn 
WEF standard som inkluderer alle som slutter i 
selskapet også pensjonister, uføre etc. Tidligere har 
Eidsiva kun rapportert på ansatte som slutter og som 
erstattes av ny ansatt derfor vil tallene avvike noe fra 
tidligere rapportering. Det er et generelt lavt 
turnovernivå i konsernet, men vi skal likevel se nærmere 
på de enkelte selskapenes turnover i 2021.

Nyutdannede i Eidsiva 
Lærlingordning
Lærlinger er en viktig ressurs for å sikre god utvikling og 
drift. Eidsiva er i kontinuerlig utvikling og har behov for å 
sikre tilførsel av kompetanse. Gjennom 
lærlingordningen sikrer vi tilgang til den kompetansen vi 
trenger samtidig som vi tilbyr de unge en vei inn i 
yrkeslivet. Dyktige fagarbeidere er en forutsetning for 
høy kvalitet i våre leveranser og tjenester. 

Eidsiva byr på spennende muligheter for de som ønsker 
å jobbe praktisk for et bedre klima og miljø. Lærlinger i 
Eidsiva får praktisk opplæring og utfordringer som 
energimontører og jobber med elektrisk energi fra den 
blir produsert til den når frem til kundene. Som 
automatikere ved Eidsiva Bioenergis produksjonsanlegg 

får lærlingene praktisert sin kompetanse ved å gjøre 
konkrete forbedringer i prosessen

Eidsiva har god pågang av unge som ønsker lærlingplass. 
I 2020, hadde vi totalt 18 lærlinger innenfor ulike 
fagområder.  Det ligger et stort ansvar i å tilrettelegge 
for et godt opplæringsløp. Gjennom profesjonell 
veiledning og oppfølging, gode betingelser og store 
muligheter for å jobbe med fremtidens viktigste bransje, 
tilbyr vi våre lærlinger en innholdsrik og trygg 
arbeidserfaring. Det er positivt at også flere jenter 
velger yrkesutdanning og vi ønsker flere kvinnelige 
søkere velkommen. 

Trainee Innlandet
Som konsern har vi lang fartstid i ordningen Trainee 
Innlandet. De siste årene har konsernet tatt inn ca. 5 nye 
traineer årlig. I 2020 var det totalt 10 traineer inne i 
konsernet i forskjellige moduler. Hensikten med 
ordningen er å vise unge høyt utdannede mennesker 
jobbmulighetene i Innlandet og samtidig profilere 
konsernet overfor høykompetente arbeidstakere.

Arbeidstakeres rettigheter
Eidsivas ansatte er i stor grad fagorganisert. Totalt er 
ca. 72 % av våre medarbeidere organisert. Alle 
virksomhetsområder i konsernet har egne 
samarbeidsutvalg som avholder møter minimum fire 
ganger i året. Vi legger vekt på godt samarbeid og 
involvering av konsernets ansatte og tillitsvalgte. 
Forhandlings- og samarbeidsforhold mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakere ivaretas på konsernnivå 
og i virksomhetene. 
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Bærekraft i praksis

BÆREKRAFTMÅL Samarbeid med NAV siden 2008

Eidsiva Bredbånd har et sterkt fokus på å være en attraktiv og god 
kompetansearbeidsplass. Vi skal gjennom vår virksomhet bidra til bærekraftige 
løsninger som kommer innbyggerne i Innlandet til gode. Et godt eksempel på det 
siste er det langvarige samarbeidet med NAV som har gitt mange unge en god start 
på arbeidslivet hos Eidsiva Bredbånd. De fleste av de totalt 37 som er rekruttert 
gjennom ordningen siden oppstart er unge som av forskjellige årsaker ikke hadde 
funnet seg jobb.

Muligheter for personlig utvikling, kollegialt fellesskap og kompetansebygging har 
bidratt til at en høy andel av disse fremdeles jobber hos oss. Flere har tatt steget 
videre til nye oppgaver i bedriften i takt med sin egen utvikling. 

Adm dir i Eidsiva Bredbånd, Trond Skjellerud forklarer det slik:

Mangfold bidrar til flere perspektiver og bedre beslutninger. Mangfold bidrar til 
en bedriftskultur som er preget av åpenhet og toleranse. Mangfold handler om å 
inkludere, også de som har utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet. 
Mangfold bidrar til en sterkere opplevelse av å være en del av noe større enn seg 
selv. Samarbeidet med NAV er mangfold i praksis og bidrar til trivsel, lønnsomhet 
og bærekraft for individ, virksomhet og samfunn.

Resultater
I Eidsivas nylig vedtatte bærekraftplan settes mangfold 
og ansattes ve og vel høyt på agendaen.

Nyutdannede i Eidsiva
Likebehandling av alle ansatte er et vesentlig prinsipp 
for Eidsiva. Fremover skal vi jobbe enda mer for å 
tilrettelegge for økt mangfold i organisasjonen. 

I Eidsiva skal vi ta vare på og respektere hverandre. 
Diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder, legning, 
nasjonalitet, etnisitet eller politisk og religiøs filosofi 
tolereres ikke. Ingen varsel om diskrimineringsaker ble 
rapportert i 2020. I siste organisasjonsmåling var det 0,3 
% som svarte at de hadde opplevd seksuell 
trakassering. Dette er et område som en vil jobbe videre 
med. Krav til likestilling og inkludering er tydeliggjort i 
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alle virksomhetsområder og i konsernets 
rekrutteringsprosess.  

Kjønnsfordelingen i konsernet er 21% kvinner og 79% 
menn. Blant konsernledelsen er kvinneandelen 14%. Vi 
ønsker å øke mangfoldet i organisasjonen. Som et første 
steg i mangfoldarbeidet skal vi være åpne og ærlige ved 
å redegjøre for likestilling gjennom vår rapportering. I 
2020, inkluderer vi flere mangfoldindikatorer i vårt 
samfunnsregnskap for å kunne vise til forbedring i årene 
fremover.
 
Videre utarbeides en tiltaksplan og vi innfører konkrete 
initiativ i løpet av 2021. Vi skal gjennom arbeidet med 
«employer branding» og profilering overfor 
ungdomsskoler og høyskoler/universitet formidle 
kvinners muligheter i bransjen. I rekruttering skal vi søke 
å tiltrekke oss ansatte med og utvikle den riktige 
kompetansen uavhengig av kjønn, samtidig som 
konsernet vektlegger å oppmuntre og støtte kvinnelige 
talenter og lederkandidater. I Elvia er det for eksempel 
blitt økt bevissthet om hvordan stillinger blir annonsert 
med tanke på bildebruk, tekstutforming og sterkere 
knytning til verdibudskap. Ved å fremme mangfold i 
konsernet vil vi styrke våre medarbeidere, vår interne 
kultur og våre resultater. 

Alderssammensetningen i konsernet er forholdsvis 
jevnt fordelt. 45% av ansatte er mellom 30-50 år. 44% 
er over 50 år og 11% er under 30 år. Blant ledelsen er 
63% mellom 40-49 år, 13% mellom 50-59 år og 25% 
over 60 år. 

27 menn og 20 kvinner tok ut foreldrepermisjon i løpet 
av 2020. Gjennomsnittlig antall uker per kjønn er 
henholdsvis 12 og 27 uker. 

Totalt 
antall

Kvinner Menn
Total 1140 21% 79%
Ledelse 7 14% 86%
Marked/salg 224 40% 60%
Produksjon/drift 477 5% 95%
IKT 105 16% 84%
Logistikk 18 28% 72%
Øk/adm. 141 43% 57%
Annet 167 22% 78%

Kvinner Menn Total
Heltid 210 881 1091
Deltid 25 24 49
Midlertidig 
ansatte

20 - 20
Lærling 1 17 18
Trainee 5 5 10
Nyansatte 14 44 58
Sluttet 19 37 56
Turnover 1,7 % 3,2 % 4,9 %

Likestilt lønn
Lønnsforholdet mellom menn og kvinner i konsernet er 
94%. I løpet av 2021 vil vi utføre en lønnskartlegging i 
henhold til redegjørelsesplikten i likestillingsloven.

Opplæring og utvikling
I Eidsiva satser vi på kompetanseutvikling. Kontinuerlig 
opplæring og utvikling av våre medarbeidere er viktig 
for å sikre at vi innehar riktig kompetanse og ferdigheter 
til enhver tid. Kompetanseutvikling er også et mål i den 
nye bærekraftplanen. For at Eidsiva skal være i 
førersetet i det grønne skiftet er vi avhengig av 
kunnskap om bærekraft på alle nivå i organisasjonen. 
Åtte timers opplæring om bærekraft for alle ansatte 
settes derfor på agendaen for 2021.

Alle nye ansatte gjennomfører et opplæringsprogram og 
får god oppfølging for å utføre sine arbeidsoppgaver 
med sikkerhet.  E-læringsprogrammet består blant 
annet av HMS, etikk og informasjonssikkerhet. I tillegg 
gjennomføres det årlige kurs innen HMS for nye 
verneombud og medlemmer i AMU. Det gjennomføres 
også lederopplæring og lederutvikling gjennom året i 
regi av HR. 

Datterselskapene i konsernet har i tillegg sine egne 
opplæringsordninger. Eidsiva Bredbånd innførte i 2020 
en digital opplæringsplattform gjennom 
opplæringsutvikleren Attensi. Treningen skiller seg fra 
andre tradisjonelle e-læringsløsninger ved at en spiller 
seg til mer kunnskap fremfor å lese seg til det. 
Opplæring i GDPR i tillegg til egne opplæringskurs for 
eksterne samarbeidspartnere som selgere og montører 
gjennomføres også gjennom Attensi-appen. 
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Inkluderende arbeidsliv 
Eidsiva tar del i et akademikerprogram for flyktninger 
og innvandrere med høyere utdanning, «Hurtigsporet» i 
regi av NAV og Ringsaker kommune. Hurtigsporet gir 
flyktninger med ulik kompetanse mulighet til å få 
språktrening og arbeidserfaring i en norsk virksomhet. I 
2020, fikk én person fast ansettelse i Eidsiva gjennom 
programmet. Gjennom samarbeid med NAV tilbyr 
Eidsiva også personer som har falt utenfor arbeidslivet 
ulike arbeidsaktiviteter i konsernet. Les mer om dette 
initiativet i eksemplene for «Bærekraft i praksis».

Eidsiva Bioenergi har over flere år tatt inn personer på 
arbeidstrening fra Mjøsanker for å gi dem et springbrett 
for et videre yrkesaktivt liv. I 2020 førte dette til fast 
ansettelse.

Elvia tar del i et samarbeid med Universitet Oslomet og 
kunnskapsdepartementet for å tilby arbeidspraksis og 
erfaring til ingeniører med flyktningebakgrunn. To 
personer har fått midlertidig engasjement gjennom 
ordningen. 

Helse og sikkerhet 
Eidsiva jobber målrettet og systematisk for at 
konsernets medarbeidere skal ha effektive og 
meningsfylte arbeidshverdager. Samtidig skal vi sikre at 
alle kommer trygt hjem fra jobb hver dag. Vi investerer 
mye innsats og ressurser i helse, miljø og sikkerhet – 
både internt og hos våre leverandører. 

I 2020, ble det registrert 8 skadetilfeller hvorav 6 
tilfeller resulterte i fravær. Blant våre leverandører, ble 
totalt 23 skader registrert i 2020. Av disse var 17 tilfeller 
fraværsskader.  Den totale fraværsskade frekvensen 
inkludert leverandører økte til 5,8 i 2020, sammenlignet 
med 4,2 i 2019.  Personskadefrekvensen økte til 7,8 i 
2020, fra 6,8 i 2019. Vi har et mål om å holde 
personskadefrekvensen under 5 og jobber aktivt med 
dette på tvers av konsernet. Vanligste skader er kutt, 
fall fra å snuble eller skli, støt eller treff av gjenstand og 
støt fra elektrisk spenning. 

Eidsiva
Leveran-

dører Total

Antall fraværsskader 6 17 23
Antall skader uten 
fravær 2 6 8
Fraværsskadefrekven
s (H1)* 3,0 8,6 5,8

Personskadefrekvens 
med og uten fravær 
(H2)* 4,0 11,6 7,8

HØYPO-hendelser 
Inkludert leverandør 14

HØYPO-rate* 3,5

*per million arbeidstimer

Sammenlignet med 2019 har antall skader økt fra 16 til 31 
i 2020. Dette har en sammenheng med fusjonen mellom 
tidligere Eidsiva Nett og  Hafslund Nett hvilket 
medførte høyere antall ansatte og leverandører. HMS-
tallene vil derfor først være fullt ut sammenlignbare 
bakover i tid etter driftsåret 2021. Økningen i antall 
skader har vært størst hos våre leverandører, men det er 
også her hvor det er størst eksponering for skader med 
tanke på antall timer jobbet «ute». Størst andel 
hendelser sammenlignet med eksponerte timer er 
relatert til trefelling/linjerydding. Eidsiva fortsetter å 
jobbe målrettet med å redusere skader i hele konsernet. 
Faggruppe HMS jobber kontinuerlig med å forbedre 
våre rutiner og HMS-verktøy, samt gjennomføre 
opplæring for å sikre nødvendig kompetanse og 
utvikling av en god HMS-kultur.

En strømulykke i september 2020, resulterte i at en av 
våre ansatte ble skadet. Den ansatte fikk 
strømgjennomgang under arbeid i et 
mastefotarrangement. I etterkant av hendelsen har 
undersøkelsesgruppen gjennomgått hendelsesforløpet 
og lagt frem en rapport med systembaserte funn på 
hvordan det arbeides, rammene rundt oppdraget og 
risikoreduserende tiltak. Anbefalingene fra rapporten 
følges opp med konkrete tiltak for å sikre en endring i 
måten vi jobber på for å unngå slike ulykker i fremtiden. 
Når en ulykke som dette inntreffer er det viktig at vi tar 
det med oss videre som læring på tvers av 
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organisasjonen og fortsetter jobben for at alle skal trygt 
hjem.

Som en del av den strategiske satsningen på HMS har 
Eidsiva gjennom det siste året styrket rammeverket for 
å sikre nødvendig tilrettelegging for medarbeidere med 
redusert arbeidsevne i forbindelse med arbeidsrelatert 
skade. Med dette arbeidet ønsker vi å øke arbeidsglede, 
redusere lange fravær og totalt antall fraværsdager, 
samt styrke kulturen for samarbeid og dialog rundt 
arbeidsevne. Arbeidet forsetter i 2021.

Sykefraværet i Eidsiva var i 2020, 4,2%. Dette er 0,2 
prosent høyere enn fjoråret. 

2020 2019 2018
Sykefravær 4,2 % 4% 4,7 %

Håndtering av Covid-19 pandemien i Eidsiva 
Det er ikke tvil om at 2020 har vært et annerledes år. 
Covid-19 pandemien har endret livene våre og hvordan vi 
utfører vår virksomhet. Eidsiva har et viktig 
samfunnsansvar som mange i konsernet kjenner på, 
pandemi eller ikke. Med leveranse av strøm, fjernvarme 
og fiber er mange mennesker avhengig av den jobben vi 
gjør.

I lys av pandemien er det viktigste for oss å følge opp og 
ivareta våre medarbeidere i tillegg til å fortsette å 
ivareta samfunnsansvaret vårt. En krisegruppe ble 
opprettet 11. mars 2020 og beredskapsplanen iverksatt 
dagen etter.  Smittevernregler og omfattende tiltak i 
tråd med selskapenes risikovurderinger ble raskt 
implementert med fokus på god intern kommunikasjon 
til hele konsernet. Hjemmekontor er innført for 
kontoransatte. For funksjoner som vurderes kritiske for 
å opprettholde driften i virksomhetsområdene –
 eksempelvis personell ved driftssentralene og 
vaktmannskaper – er det iverksatt spesielle tiltak. Slike 
tiltak består blant annet av faste arbeidslag med 
redusert antall ansatte, unngå rullering av mannskap, 
hyppig bytting av hansker og verktøy samt økt avstand 
og vasking av brakker. Det er registrert 11 smittetilfeller 
i konsernet i løpet av koronaperioden.

I begynnelsen av mai og september 2020 ble det 
gjennomført spørreundersøkelser i konsernet for å 
kartlegge hvordan de ansatte opplevde den nye 

arbeidshverdagen med pågående pandemi. Det store 
bildet fra undersøkelsen var positivt. En stor andel 
ansatte opplever tydelige og tilstrekkelige 
retningslinjer, å få gjort det de skal av arbeidsoppgaver, 
balanse mellom jobb og fritid og får ellers nødvendig 
støtte fra sin leder. Pulsmålingene danner grunnlag for 
målrettede tiltak for å ivareta våre medarbeidere på en 
best mulig måte fremover og for å bidra til en sikker og 
effektiv drift i en langvarig situasjon med 
smitteverntiltak på plass. En ny spørreundersøkelse er 
planlagt i mars 2021. Det er gjennomført flere digitale 
trivselstiltak for konsernets medarbeidere gjennom 
pandemien.

HMS opplæring
Alle nyansatte og lærlinger får opplæring i Eidsivas 
HMS-policy. Opplæringen består av HMS-ledelse i 
Eidsiva, adgang og opphold på anlegg og verneutstyr og 
vernemiljø. Verneombud og ledere som sitter i 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomfører et 40-timers 
HMS-kurs. I tillegg gjennomføres kurs for alle ledere og 
prosjektledere annet hvert år.

Andre helsefremmende initiativ 
Eidsivakonsernet har introdusert «Pausit» – en digital 
treningskompis for å bidra til mindre stillesitting blant 
sine medarbeidere. Pausit er en programvare som 
installeres på PC og som minner om at man beveger seg 
regelmessig gjennom arbeidsdagen.

Eidsiva Energi har et bedriftsidrettslag i samarbeid med 
Hafslund Eco som gir tilbud til ansatte om felles 
lagidretter, treningstilbud og bistår med støtte til 
innkjøp av drakter/treningsutstyr til ansatte. Det gis 
også et treningstilskudd til ansatte etter søknad.

Konsernets intranett inneholder et treningsopplegg 
gjennom vårt samarbeid med Norges skiskytterforbund 
med treningsøkter som alle ansatte kan delta på. 

Veien videre
I 2021 og videre skal vi være djerve og sette økt fokus på 
mangfold, kompetanse og ansattes ve og vel. Vi har 
ambisiøse, og realistiske mål som er godt forankret i 
ledergruppen. 

Vårt viktigste bidrag for å kunne gå foran i den 
bærekraftige transformasjonen er å øke kompetanse på 
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bærekraft internt i organisasjonen. Våre medarbeidere 
skal få opplæring innen bærekraft for å kunne gjøre 
bærekraftige valg i vår daglige drift- i tillegg til å kunne 
gå i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere 
og kunder for grønne løsninger. Interne insentiver skal 
etableres for å engasjere ansatte til å bidra med ideer og 
initiativ for at vi når våre bærekraftambisjoner. I tillegg 
skal regelmessige HMS-samtaler utvides til å inkludere 
bærekraft. 
Økt fokus på mangfold er høyt på agendaen. Vi skal i 
2021 iverksette tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø, 
lederutvikling, etikk, økt kvinneandel og 
kompetanseutvikling. Nøyaktig og åpen rapportering er 
et første steg for videre arbeid på dette feltet.

I årene fremover skal vi utvide 
rapporteringsindikatorene og har som mål å forbedre 
oss på flere punkter. 
 Eidsiva skal være en likestilt arbeidsplass som 

ivaretar mangfold og er inkluderende
 Null toleranse for trakassering og diskriminering
 Personskadefrekvens lavere enn 5
 Medarbeiderne gjør bærekraftige valg i den daglige 

driften (måles)
 8 timers årlig kompetanseløft for alle knyttet til 

bærekraft 
 2 bærekrafttiltak årlig initiert av medarbeidere 

(som bidrar til måloppnåelse)
 



27   |   BÆREKRAFTRAPPORT 2020

PÅDRIVER FOR SAMARBEID

Vår tilnærming
Eidsiva skal være en foretrukken partner for ledende 
aktører innen bærekraft. Vi skal styrke vår rolle som en 
aktuell og tydelig samarbeidspartner på Østlandet og 
utforske mulighetene for strategiske partnerskap på 
bærekraft.

Samarbeid er viktig for Eidsiva for å kunne tilby de beste 
tjenestene til våre kunder. Dette er også en del av 
eiernes hensikt med Eidsiva. Økt samarbeid vil skape 
verdi og bidra til at vi kan tilby flere smarte og 
bærekraftige løsninger. Når omverdenen endrer seg, 
oppstår nye muligheter og utfordringer. Sammen vil vi 
kunne utnytte dette bedre og Eidsiva skal ta på seg 
pådriverrollen. 

Hva vi gjør
Eidsiva deltar i mange samarbeid gjennom sine eiere, 
leverandører, kommuner og forskningsinitiativ. 
Vi tar del i prosjekt som er innovative og bidrar til å løse 
større samfunnsutfordringer. Vi ønsker å fremheve noen 
av de bærekraftige løsningene selskapene i Eidsiva har 
bidratt til.

Elvia
Eidsivas nettvirksomhet ved datterselskapet Elvia vil 
spille en utløsende rolle for elektrifisering de kommende 
årene.  

Elvias leder har i samarbeid med ni andre nettsjefer 
skrevet en kronikk der hovedbudskapet er at Norge 
trenger en nasjonal strategi for elektrifisering for å nå 
ambisjonen om et nullutslippssamfunn i 2050. Den 
omstillingen som kreves for å gjennomføre 
elektrifisereringen er sektorovergripende. Det er derfor 
behov for en helhetlig og koordinert 
elektrifiseringsstrategi for å sikre en tidsriktig og 
kostnadseffektiv realisering. Utfordringsbildet er stort 
og krevende, og nettselskapene sitter ikke på løsningen 
alene. 

Elvia deltar i flere FoU-prosjekter sammen med 
representanter fra andre nettselskaper, industrier og 
andre bransjeaktører. 

OSO Energy og Elvia har i løpet av 2020 utviklet en ny 
type varmtvannsbereder som kan tilpasse seg 
strømnettet. Slik unngår vi unødige utvidelser av 
strømnettet samtidig som vi forbereder for flere elbiler 
og mer solkraft. Bra for kundene og bra for kloden.

I Flexlab:ASKO samarbeidet Elvia med ASKO Vestby, 
NODES og eSmart Systems om å teste kjøp og salg av 
forbrukerfleksibilitet gjennom markedsplattformen 
NODES Market. Ved begrensninger i 
overføringskapasiteten i nettet kan 
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forbrukerfleksibilitet være et alternativ til investeringer 
i fysisk infrastruktur. Et kraftsystem som utnytter alle 
tilgjengelige ressurser, det være seg lokale energilagre, 
produksjonsressurser eller tilpasninger i forbruk, i den 
kontinuerlige driften av strømnettet vil være det mest 
ressurseffektive, og dermed mest bærekraftige, 
systemet. Elvia har i dag over 700 MW fleksibelt forbruk 
i sitt nettområde, og ønsker å bygge videre på 
eksisterende kunnskap og erfaringer for å avdekke 
muligheter og begrensninger ved å drifte 
nettinfrastrukturen basert på økt utnyttelse av lokale 
ressurser.

I prosjektet «EL6» samarbeidet Elvia med to 
nettselskaper, tre av verdens største 
lastebilprodusenter og elleve av Norges største 
transportører, deriblant DB Schenker, Posten, ASKO og 
BAMA. Flere offentlige aktører deltok også, samt 
Miljøorganisasjonen Zero. Samarbeidet skulle øke 
takten i utrullingen av batterielektriske lastebiler på 
norske veier. I første fase organiserte EL6-prosjektet en 
samlet forespørsel til verdens produsenter av lastebiler 
om elektriske alternativer. På sikt ønsket 
nettselskapenes å tilby ladetjenester til transportørene, 
og til det formålet ble det utviklet en ny og hittil uprøvd 
markedsmodell som forenklet kundereisen og skulle gi 
kraftleverandører som ikke selv eide ladeinfrastruktur 
anledning til å tilby ladetjenester til sine bedriftskunder. 
Ved prosjektstart i 2018 var det registrert 2 elektriske 
lastebiler i Norge. Ved utløpet av 2020 var det registrert 
omkring 40. EL6-prosjektet ble avsluttet i 2021 da 
kommersielle alternativer til nett-monopolets tjeneste 
var tilgjengelig for transportørene.

Oslo Kommunes klimamål om utslippsfri 
kollektivtransport innen 2028 medfører elektrifisering 
av Ruter sine 1200 busser. Dette innebærer stort behov 
for ladekapasitet; langtidslading på depot og 
hurtiglading på endeholdeplasser. Tidlig involvering, god 
dialog undervegs og felles vurderinger av mulige 
lokasjoner i forhold til kapasitet i nettet har ledet til de 
beste plasseringene og løsningene.
 Depotladestasjoner: planlagt ca 60MW hvorav 

15MW er etablert og 30MW på gang
 Endeholdeplasslading: planlagt ca 20MW hvorav ca 

2MW etablert

Eidsiva Bioenergi 
Utbygging av fjernvarme er en viktig del av overgangen 
til et lavutslippssamfunn. Eidsiva Bioenergi har mottatt 
støtte av Enova tilsvarende 28 mill kr i 2020. Selv har 
Eidsiva Bioenergi gått inn med 163 mill kr i prosjektene i 
2020.   

Samarbeidsprosjekt SmartCarbon i Trysil handler om 
CO2 fangst i biokull som kan brukes til jordforbedring. I 
2020 ble det søkt om støtte hos Regionale 
forskningsfond (RFF) til å videreføre prosjektet i 
samarbeid med NIBIO, Treteknisk, Norsk 
Biokullnettverk og NOBIO. 

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi etablerte i 2020 et 
nytt selskap, Svalun sammen med Nordisk 
Energikontroll. Svalun tilbyr lokal, fornybar og 
miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og 
tappevann.  

Eidsiva Bioenergi har bidratt i et prosjekt i regi av Avfall 
Norge som skal forklare avfallsforbrenningsanleggenes 
rolle i sirkulærøkonomien og som har resultert i et 
knippe filmer skal brukes til opplysnings- og 
påvirkningsarbeid internt og eksternt. Dette er et 
samarbeid mellom avfallsforbrenningsanleggene i 
Norge. 

Vi har etablert et forprosjekt for industriell utvikling av 
Trehørningen energisentral hvor man søker samarbeid 
for å redusere transportavstander i regionen, øke 
sirkularitet og redusere CO2 avtrykk. Dette arbeidet vil 
fortsette i 2021.

Eidsiva Bredbånd
Eidsiva Bredbånd samarbeider med energiselskaper, 
lokale dugnadslag, kommuner og fylkeskommuner for å 
realisere full dekning av bredbåndstjenester. Selskapet 
introduserte konseptet dugnadsfiber i 2014. Selv om det 

er 
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dobbelt så dyrt å bygge ut bredbånd i spredtbygde strøk 
bidrar konseptet til at flere husstander i Innlandet får 
tilgang til høyhastighets bredbånd. Dugnadsfiber betyr 
at lokale dugnadskomiteer tar ansvar for et antall 
grøftemeter. Dette gjør det mulig å dele gjenværende 
utbyggingskostnad på antall husstander som inngår i 
prosjektet. Konseptet bidrar til at bygdene holder tritt 
med byene når det gjelder digital kommunikasjon, noe 
som er helt avgjørende for å sikre bærekraftig utvikling 
og bosetting også utenom større byer og tettsteder.

Eidsiva Bredbånd har sammen med bransjekolleger 
investert i selskapet Last Mile Solutions som benytter 
sensorer til å indikere når søppelkasser eller containere 
er fulle og trenger tømming. Utbygging vil skje etter 
behov og nettverk kan settes opp raskt etter hvert som 
kommuner vil delta i pilotprosjekt.

Bærekraft i praksis

BÆREKRAFTMÅL Langsiktig samarbeid for elektrifisering av Oslo Havn

Havna er en viktig del av Oslos klimastrategi og har mål om 85% reduksjon av CO2 
både fra skip og på land innen 2030. Dette medfører stort behov for effekt og bygging 
av mye strøminfrastruktur i tillegg til ønsker om andre spenningsnivåer enn standard. 
Samarbeidet har omfattet tidlig, jevnlig og åpen dialog der kundens behov og 
nettselskapets krav har vært tydelig kommunisert for å komme fram til gode 
løsninger. Kunnskap om langtidsplaner er viktig for å predikere behov for store 
utbygginger i nettet.

Resultater av samarbeidet så langt:
 Filipstadkaia 5 MW landstrøm  til Color Line siden 2011. (sparer utslipp tilsvarende 

1700 biler i året)

 Vippetangen –25 MW landstrøm klargjort i 2018 – 7,5MW i bruk foreløpig av 
DFDS/Stena Saga

 Rådhusbrygge 4 – 8MW til Nesoddbåtene og øybåtene med både landstrøm og 
ladestrøm

 Sjursøya 4 MW landstrøm og ladestrøm

Bilde: Publisert i september 2019 i forbindelse med lansering av den første elektriske 
Nesoddbåten
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Veien videre
Pådriver for samarbeid vil få økt fokus i 2021 og i årene 

fremover. Vi skal kartlegge på hvilke arenaer og i hvilke 
kanaler Eidsiva bør være aktive, der egne mål deles og 
utfordringer som kan løses i felleskap med partnere 
drøftes. I tillegg skal vi kartlegge hvilke komplementære 
miljøer som kan være aktuelle å etablere et strategisk 
samarbeid med for å nå målene under de øvrige to 
fokusområdene; «klar grønn tale» og «ansvarlig 
leverandørutfordrer». Dette spesielt med tanke på 
innovasjon og redusert forbruk/økt gjenbruk. 

Internt i organisasjonen skal vi etablere en åpen arena 
for dialog og deling av beste praksis og utfordringer på 
tvers av virksomhetsområdene.

Våre mål innen dette fokusområdet er:
 Alle virksomhetsområdene og morselskapet 

etablerer årlig ett nytt samarbeid hver som styrker 
Eidsivas posisjon som det ledende selskapet som 
bidrar til klimaløsninger og elektrifisering på 
Østlandet

 Alle virksomhetsområdene og morselskapet 
etablerer årlig ett nytt samarbeid hver som gir 
Eidsiva tilgang til kompetanse eller nettverk som 
styrker bærekraftarbeidet 

 Oppnå økt målt opplevelse av konserninternt 
fellesskap gjennom bærekraftarbeidet 

Bærekraft i praksis

BÆREKRAFTMÅL YDALIR – Samarbeid gir resultat

Ydalir er Elverums nye, klimanøytrale nabolag hvor det er planlagt rundt 700 
boenheter for folk i alle livsfaser. Ydalir blir bygd som en del av ZEN (Zero Emission 
Neighbourhood) – et forskningsprosjekt ledet av NTNU og Sintef. Formålet med ZEN 
er å minimere utslipp i byggefase og drift, og målet er at utslippene av skadelige 
klimagasser skal gå i null i bydelen. Planleggingen av området har vært preget av 
samarbeid med utstrakt bruk av lokal kompetanse, og får støtte fra ENOVA. Eidsiva 
Bioenergi har bidratt til å gjøre prosjektet mulig og fjernvarme har blitt en naturlig del 
av løsningen i en av Norges mest framtidsrettede bydeler. Midt i bydelen er det det 
nettopp bygd ny barnehage og skole med oppvarming og tappevann fra 
fjernvarmeanlegget i Elverum. Det skal leveres fjernvarme til de nye boenhetene etter 
hvert som de bygges ut. Dette prosjektet viser at fjernvarme er godt egnet for de mest 
miljøvennlige prosjektene og at lokalt samarbeid gir resultat.
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Oppsummeringstabell – bærekraftdata

Klar grønn tale
Kilde Enhet Resultat
Fjernvarmeleveranse GWh 397
Direkte (scope 1) CO2-utslipp Tonn 50 146
Indirekte (scope 2) CO2-utslipp Tonn 307
Farlig avfall Tonn 25 828
Ikke-farlig avfall Tonn 29 809
Arealbruk i, eller i nærhet av, naturvernområder Hektar 19 000

Ansvarlig leverandør-utfordrer
Kilde Enhet Resultat
Rapporterte tilfeller av brudd på etiske krav antall 0

Medarbeidere som endringsagenter
Kilde Enhet Resultat
Antall ansatte Antall 1 140
Andel menn % 79
Andel kvinner % 21
Lønnsforhold kvinner/menn % 94
Andel fagorganiserte medarbeidere % 72
Lærlinger Antall 10
Traineer Antall 18
Personskader uten fravær Antall 8
Personskader med fravær Antall 23
H1, per million arbeidstimer Rate 5,8
H2, per million arbeidstimer Rate 7,8
Høypo Antall 14
Høypo, per million arbeidstimer Rate 3,5
Sykefravær % 4,2
Turnover % 4,9
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WEF Rapporteringskriterier

WEF kriteriene foreligger kun på engelsk og er ikke oversatt til norsk for å unngå misforståelser knyttet til kravene
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WEF Criteria: Governance
Theme Metric WEF Criteria Source Sidehenvisning

Governing 
Purpose

Setting 
purpose

The company’s stated purpose, as the expression of the means by which a business 
proposes solutions to economic, environmental and social issues. Corporate purpose 
should create value for all stakeholders, including shareholders.

The British Academy 
and Colin Mayer, GRI 
(102-26), EPIC and 
others

Side 5

Quality of 
Governing 
Body

Board 
composition

Composition of the highest governance body and its committees by: competencies 
relating to economic, environmental and social topics; executive or non-executive; 
independence; tenure on the governance body; number of each individual's other 
significant positions and commitments, and the nature of the commitments; gender; 
membership of under-represented social groups; stakeholder representation.

GRI (102-22), GRI (405-
1a), IR (4B)

Side 9, mer informasjon finnes 
på Eidsivas nettside

Stakeholder 
Engagement

Impact of 
material issues 
on 
stakeholders

A list of the topics that are material to key stakeholders and the company, how the 
topics were identified and how the stakeholders were engaged.

GRI (102-21), GRI (102-
43), GRI (102-47)

Side 6-8

Ethical 
Behaviour

Anti-corruption 

1.Total percentage of governance body members, employees and business partners who 
have received training on the organization's anti-corruption policies and procedures, 
broken down by region;2.(a) Total number and nature of incidents of corruption 
confirmed during the current year, but related to previous years;(b) Total number and 
nature of incidents of corruption confirmed during the current year, related to this 
year;3.Discussion of initiatives and stakeholder engagement to improve the broader 
operating environment and culture, in order to combat corruption.

GRI (205-2), GRI (205-3) Side 9-10

Protected 
ethics advice 
and reporting 
mechanism

A description of internal and external mechanisms for:
1.Seeking advice about ethical and lawful behaviour and organizational 
integrity;2.Reporting concerns about unethical or unlawful behaviour and lack of 
organizational integrity .

GRI (102-17) Side 9-10

Risk and 
Opportunity 
Oversight

Integrating risk 
and 
opportunity 
into business 
processes

Company risk factor and opportunity disclosures that clearly identify the principal 
material risks and opportunities facing the company specifically (as opposed to generic 
sector risks), the company appetite in respect of these risks, how these risks and 
opportunities have moved over time and the response to those changes. These 
opportunities and risks should integrate material economic, environmental and social 
issues, including climate change and data stewardship.

EPIC, GRI (102-15), 
World Economic Forum 
Integrated Corporate 
Governance, IR (4D)

Side 9
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WEF Criteria: Planet
Theme Metric Reporting Source Sidehenvisning

Climate Change

Greenhouse Gas 
(GHG) emissions

For all relevant greenhouse gases (e.g. carbon dioxide, methane, nitrous oxide, F-
gases etc.), report in metric tons of carbon dioxide equivalent (tCO2e) GHG 
Protocol Scope 1 and Scope 2 emissions.Estimate and report material upstream 
and downstream (GHG Protocol Scope 3) emissions where appropriate.

GRI 305:1-3; TCFD; GHG 
Protocol

Side 15-16

TCFD 
implementation 

Fully implement the recommendations of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD). If necessary, disclose a timeline of at most 3 years 
for full implementation. Disclose whether you have set, or have committed to set, 
GHG emissions targets that are in line with the goals of the Paris Agreement - to 
limit global warming to well-below 2°C above pre-industrial levels and pursue 
efforts to limit warming to 1.5°C – and to achieve net-zero emissions before 2050.

Recommendations of 
the Task Force on 
Climate-related 
Financial 
Disclosures;CDSB R01, 
R02, R03, R04, and R06; 
SASB 110;Science Based 
Targets initiative

Rapporteres til neste år

Nature Loss
Land use and 
ecological 
sensitivity

Report the number and area (in hectares) of sites owned, leased or managed in or 
adjacent to protected areas and/or Key Biodiversity Areas (KBA).

GRI 304-1 Side 16

Fresh water 
availability

Water 
consumption and 
withdrawal in 
water-stressed 
areas

Report for operations where material: megalitres of water withdrawn, megalitres 
of water consumed and the percentage of each in regions with high or extremely 
high baseline water stress according to WRI Aqueduct water risk atlas 
tool.Estimate and report the same information for the full value chain (upstream 
and downstream) where appropriate.

SASB (140a.1); WRI 
Aqueduct water risk 
atlas tool

Vurdert som lite vesentlig

Solid waste
Impact of solid 
waste disposal

1.Report wherever material along the value chain: estimated metric tons of single-
use plastic consumed.Disclose the most significant applications of single-use 
plastic identified, the quantification approach used and the definition of single-
use plastic adopted.2.Report wherever material along the value chain, the valued 
societal impact of solid waste disposal, including plastics and other waste 
streams.

Natural Capital Protocol 
(2016);ISO 14008: 
Monetary valuation of 
environmental impacts 
and related 
environmental aspects 
(2019);Value Balancing 
Alliance

Side 15-16
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WEF Criteria: People
Theme Metric WEF Criteria Source Sidehenvisning

Diversity and 
inclusion (%)

Percentage of employees per employee category, by age group, gender and other 
indicators of diversity (e.g. ethnicity).

GRI 405-1 (b) Side 23

Dignity and 
Equality

Pay equality (%)
Ratio of the basic salary and remuneration for each employee category by significant 
locations of operation for priority areas of equality: women to men, minor to major ethnic 
groups, and other relevant equality areas.

Adapted from 
GRI 405-2

Side 23

Wage level (%)
1.Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage.2. Ratio 
of the annual total compensation of the CEO to the median of the annual total 
compensation of all its employees, except the CEO.

GRI 202-1 , 
Adapted from 
Dodd-Frank Act, 
U.S. SEC 
Regulations

Rapporteres til neste år

Risk of  incidents 
of child, forced or 
compulsory 
labour 

An explanation of the operations and suppliers considered to have significant risk for 
incidents of child labour, forced or compulsory labour. Such risks could emerge in relation 
to a) type of operation (such as manufacturing plant) and type of supplier or b) countries 
or geographic areas with operations and suppliers considered at risk.

GRI 408-1 (b)
GRI 409-1

Side 9-10, side 17

Health and 
Well-Being

Health & safety 
(%)

1.The number and rate of fatalities as a result of work-related injury; high-consequence 
work-related injuries (excluding fatalities); recordable work-related injuries; main types of 
work-related injury; and the number of hours worked. 2.An explanation of how the 
organization facilitates workers’ access to non-occupational medical and healthcare 
services, and the scope of access provided for employees and workers.

GRI:2018 403-9 (a 
& b), GRI:2018 
403-6 (a)

Side 24-25

Skills for the 
Future

Training provided 
(#,$)

1.Average hours of training per person that the organization’s employees have undertaken 
during the reporting period, by gender and employee category (total number of trainings 
provided to employees divided by the number of employees).2.Average training and 
development expenditure per full time employee (total cost of training provided to 
employees divided by the number of employees).

GRI 404-1, SASB 
HC0101-15

Side 23
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WEF Criteria: Prosperity
Theme Metric Reporting Source Sidehenvisning

Absolute number 
and rate of 
employment 

1. Total number and rate of new employee hires during the reporting period, 
by age group, gender, other indicators of diversity and region.2. Total 
number and rate of employee turnover during the reporting period, by age 
group, gender, other indicators of diversity and region.

Adapted, to include other 
indicators of diversity, from 
GRI 401-1 (a & b)

Side 21

Economic 
contribution

1. Direct economic value generated and distributed (EVG&D) – on an 
accruals basis, covering the basic components for the organization’s global 
operations, ideally split out by:
• revenues, 
• operating costs,
• employee wages and benefits,
• payments to providers of capital, 
• payments to government, and  
• community investment. 2. Financial assistance received from the 
government: total monetary value of financial assistance received by the 
organization from any government during the reporting period.

GRI 201-1 and 201-4 
Informasjon finnes i Eidsivas 
årsrapport

Employment and 
Wealth creation 

Financial 
investment 
contribution 

1. Total capital expenditures (CapEx) minus depreciation, supported by 
narrative to describe the company’s investment strategy.2. Share buybacks 
plus dividend payments, supported by narrative to describe the company’s 
strategy for returns of capital to shareholders.  

As referenced in IAS 7 and US 
GAAP ASC 230

Informasjon finnes i Eidsivas 
årsrapport

Innovation of 
Better Products 
and Services

Total R&D 
expenses ($) 

Total costs related to research and development.  US GAAP ASC 730 Rapporteres til neste år

Community and 
Social Vitality

Total tax paid 

The total global tax borne by the company, including corporate income 
taxes, property taxes, non-creditable VAT and other sales taxes, employer-
paid payroll taxes, and other taxes that constitute costs to the company, by 
category of taxes.

Adapted from GRI 201-1
Informasjon finnes i Eidsivas 
årsrapport
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