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Dyktig eiendomssjef (skap miljøaktivist?)

Vurdert allerede
i 2007 mulighet
for overgang til
bioenergi i sam-
arbeid med
kommunen.

Besluttet sjø-
varme, og
ombestemt når 
tilbud viste at
bioenergi var
billigere





Biovarmeløsning
realisert som OOPS

(offentlig offentlig privat 
samarbeid)

Sunnaas sykehus HF
+

Nesodden kommune

&
Norsk Bioenergi AS

(Nesodden kommune)



Sykehusledelsen og styret 
får blod på tannet





Bioenergi
2015-16

Energi
ledelse



Energiledelse
påkrevd av
HSØ!





Styrevedtak Helse Sør-Øst RHF 
19.12.2013 (sak nr 098-2013)
• Styret slutter seg til vurderingene og 

anbefalingene fra prosjektgruppen for det 
nasjonale miljø- og klimaprosjektet og ber om at 
tiltakene som er foreslått i delrapport 2 «Miljø- og 
klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i 
spesialisthelsetjenesten» med de justeringene som 
den nasjonale prosjektgruppen foreslår, blir lagt til 
grunn for og iverksatt i byggeprosjektene til 
helseforetakene.



Byggrapport II, Tabell med mål og tiltak



• Januar 2016 – intern revisjon, «Miljø og energi i bygg»

• Miljøleder er revisjonsleder!

• 1 Avvik:
Revisjonsfunn:

HSØ styrets vedtak om innføring av energiledelse innen 
utgangen av 2014 (nedfelt i Prosjektrapport II, 2012) er utledet i 
sykehusets miljøhandlingsplan 2015-16, og skulle implementeres 
innen styringsperioden (mars til mars). Energiledelse er fortsatt 
ikke implementert.

Energiledelse



• Vår/sommer 2016 – innføring av energiledelse

• August 2016 – Fornyet ENØK analyser for hele 
sykehuset, med lønnsomhetsanslyser

• Sak til foretaksledelsen: Langsiktig investeringsplan for 
energisparing

• Søknad om 8,2 millioner fra HSØ insentivordning

• Utskifting til LED, utvidet omlegging til biovarme,
etterisolering, vindusutskifting, 
ventilasjonsoppgradering, forbedret energiovervåking 
og sentraldrift

• Til sammen ca. 20 % energisparing

Energiledelse







(det samme som vekting av strøm!)



• Klimavekting burde være riktig hvis det legges til grunn 
for beslutninger om klimatiltak.

• Livssyklusutslipp burde legges på både bio- og 
fossilenergibruk
• Konsulentoppdrag i Oslo i 2011 – bio vektes med 13 g CO2/kwt

Uttak, bearbeidelse, transport – GWP ikke inkludert

• Global oppvarming er farlig. GWP burde tas hensyn til. 
CO2 fra bioenergi forblir i atmosfæren i mange 10-år

• Alle statlige virksomheter burde bruke den samme 
metodikk og vekting – hvor er faglig ledelse fra MDir?
Fra DIFI?

Er klimavektingen riktig?



Er det mulig bli klimanøytral?

• Strøm prosumer? (men husk livssyklusutslipp knyttet 
til produksjon av solenergianlegg)

• Kjøp vindkraftverk? (som Skåne regionen)

• Ytterligere strømsparing – noe å hente, men kan ikke 
forvente økonomisk lønnsomhet som driver.

• Kutt flyreiser? Sunnaas reiser mest pr. ansatt, etter 
HSØ

• Pasienttransport?

• Differensiere km godtgjørelse for el og fossil?

• CDMs (Carbon offsets)



SunHFs klimaregnskap 2016 på 1502 
tonn, og klimafotavtrykket på 5754 
tonn





Konklusjoner

• Måling er viktig og motiverende, ikke minst overfor 
toppledelsen/HF styret

• Klimavekting er avgjørende og burde videreutvikles, 
gjerne samordnet mellom statssektorene

• Vi klarer ikke klimanøytralitet uten å betale for det

• Scope 3 bør måles bedre, og flettes inn i 
klimamålene



• https://noharm-europe.org/issues/europe/european-
healthcare-climate-council

• Raise awareness about the importance of the link 
between climate change and health

• Expand the health sector’s adoption of climate change 
mitigation and resiliency programmes

• Exert leadership by advocating for European and 
national climate policies that ensure a sustainable and 
healthy future for all individuals and communities

https://noharm-europe.org/issues/europe/european-healthcare-climate-council
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• Roadmap 2030
• Felles Europeisk metodikk
• Muligheter for veksling av kunnskap og erfaring
• Muligheter for profilering av Norsk klimaarbeid
• Støttes av IKEA!?

https://noharm-europe.org/issues/europe/european-healthcare-climate-council



