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Bærekraft er en integrert 
del av virksomheten
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Som en stor transport– og logistikkaktør er vi en del av 
utslippsproblemet– og en viktig del av løsningen 

Våre interessenter har konstatert at virksomheten vår har negativ 
klima– og miljø påvirkning, men at vi kan utgjøre en positiv 
forskjell

Vi vil være i førersetet og en pådriver for utslippsreduksjon i 
Norden  

Den grønneste logistikkleverandøren



Vi har identifisert fem av FNs bærekraftmål som spesielt 
relevante for oss 
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Posten og Bring har utarbeidet klimaregnskap 
siden 2010



Vi benytter et eksternt system der vi rapporterer på både 
direkte - og indirekte utslipp

03.11.2022 1) SBT-terskel for vesentlige utslipp i Scope 3 er satt til 2/3 av totale utslipp  
2) WTT (well to tank) + TTW (tank to wheel) = WTW (well to wheel), produksjon + forbrenning 
3) Graf basert på data fra Postens klimaregnskap 2021 
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• Vi benytter oss av en ekstern programvare der utslippsdata blir 
innrapportert årlig

• Årlige endringer på >5 % skal forklares i rapporteringssystemet
• Kildedokumentasjon legges ved i systemet da dette er nødvendig i 

forbindelse med revisjon
• Faktorsett oppdateres årlig basert på nyeste vitenskap og legges inn i 

systemet 
• Systemeierne fungerer også som miljørådgivere på klimaregnskapet

• Vi benytter rammeverket til GHG-protokollen og rapporterer på alle 
vesentlige utslipp i Scope 1-31

• Både markeds- og lokasjonsbasert energiforbruk rapporteres i Scope 2 i 
henhold til GHG-protokollen

• Vi kjøper opprinnelsesgarantier for all energiforbruk
• Både WTT (Scope 3) og TTW (Scope 1) utslipp rapporteres i regnskapet for 

å fange livssyklusutslipp2

• Vi samler data fra hele konsernet og fra selskaper der vi eier mer enn 50 %
• Ved oppkjøp/salg gjelder samme regel for ekstrapolering som økonomisk 

rapportering 

Metode

System

62 890

3 955
5 448

260 102

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

WTW CO2e 20213

Scope 3

Scope 2
(lokasjonsbasert)

Scope 2
(markedsbasert med
opprinnelsesgaranti)

Scope 1



Roller og ansvar er fordelt i hele
konsernet for å sikre komplett regnskap
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Bærekraftanalytiker 
administrerer, kvalitetssikrer 
og sammenstiller regnskapet

Bærekraftdirektør er 
ansvarlig for 
klimaregnskapet

Direktør 
bærekraft

Analyse

Data-
godkjenner 
divisjon 1

Data-
godkjenner 
divisjon 2

Data-
godkjenner 
divisjon 3

Data-
godkjenner 
divisjon 4

Data godkjenner kontrollerer 
inntastet data og sørger for 
at all data i divisjonen 
etterfølger krav

Data- input Data- input Data- input Data- input Data- input Data- inputData- input Data- input

Datainntaster legger inn data 
for sitt område i henhold til 
krav



Faktorsett og datakvalitet har stor påvirkning på 
sluttresultatet og er derfor viktige fokusområder

03.11.2022
1) PwC påpeker at Scope 3 rapportering ofte begrenses av manglende 
datagrunnlag
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God 
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Faktorsett Datakvalitet – og tilgjengelighet 

Det eksisterer mange gode kilder og faktorsett for å 
beregne CO2-ekvivalenter. Utfordringen oppstår når 
faktor til samme formål varierer mellom de ulike 
kildene og følgelig resulterer i  ulikt resultat. Det er 
viktig å bemerke om faktoren er utarbeidet med et 
spesifikt hensyn, f.eks. tilpasset et spesifikt 
geografisk område. Vi har navigert oss fram til 
følgende kilder: 

I flere ledd av verdikjeden kan det være mangelfull 
primærdata. Data burde innhentes fra så nær 
utslippskilden som mulig for å kunne omgjøres til 
verdifulle utslippstall. F.eks. jo hyppigere bruk av 
proxy, sekundærdata, desto mindre presis blir 
resultatet. Arbeidet med å løfte datakvaliteten er et 
kontinuerlig arbeid som vi fokuserer stort på. 

Kartlegg vesentlige 
utslippskilder  

Kartlegg datakvalitet – og 
tilgjengelighet1
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Det brukes til å dokumentere faktiske utslipp 
fra hele virksomheten og er dermed nyttig i 
oppfølging av klima-KPI

Et viktig verktøy for å følge opp mål på både 
kort – og lang sikt

SBT krever jevnlig oppfølging av de langsiktige 
klimamålene

Muliggjør analyser på klimapåvirkning og 
tilrettelegger dermed for å identifisere 
fokusområder

Synliggjør effekten av tiltak og dermed om 
tiltakene har ønsket innvirkning  

Bistår i intern styring ved å legge til rette for å 
kunne ta informerte, datadrevne beslutninger

Det stilles rigide krav både internt og eksternt 
på rapportering av utslipp 

Samarbeidspartnere og kunder etterspør 
jevnlige rapporter, det representerer dermed 
en markant kommersiell risiko

Viser frem utslipps- reduksjon over tid og kan 
dermed brukes for å møte investor – eller 
andre interessentkrav 

Klimaregnskapet er et viktig styringsverktøy og ryggraden i 
vår klima– og miljøaktivitet

Kunde og ekstern rapportering Analyse og tiltakMåloppfølging



Klimaregnskapet er en forutsetning for å utvikle 
vitenskapsbaserte mål og karbonbudsjett

03.11.2022
1) Vi var første i vår bransje i Norge til å få godkjente SBT-mål. Modellen 
er basert på SBT søknaden
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Referanser

Klimaregnskapet

Prognoser

Science Based Targets (SBT) 
bedriftsmål satt i tråd med det den siste 
klimavitenskapen sier er nødvendig for å 
oppfylle målene i Parisavtalen

CO2-KPI
utviklet for å sikre progresjon mot SBT 2030 
ved å tildele divisjonene et årlig 
karbonbudsjett

Strategi og klimarisiko

Vi skal være den grønneste logistikkaktøren

Tre pilarer dannet grunnlaget for å sette SBT-målet:

Klimaregnskapet
utarbeides på bakgrunn av strategien, må 
måle faktiske utslipp for å kunne si noe om 
hvor «grønne» vi er

• Klimakur 2030
• Klimameldingen
• GHG-protokollen 

• Benyttet 2020-regnskapet, justert for WTW, som baseline 
• Benyttet konsernspesifikke utslippsfaktorer fra regnskapet 
• Brukte regnskapet til beregning av klimaeffekter  
• Beregning av tonnkm baserte seg på klimaregnskapet

1

2

3

• Estimert aktivitetsvekst på 41 % i perioden frem mot 2030
• Markedsinnsikt på kjøretøy og energibærere 
• Ulik vekst per transportkategori etter prognose fra NTP
• Ulike scenarier innen teknologi og politikk  

Postens godkjente SBT mål november 20211

Egeneid transport Innleid transport
Redusere absolutte utslipp Redusere utslippsintensitet

2020 2030 2020 2030

65 000 tonn 

CO2

36 000 tonn 

CO2

41g CO2 pr 

tonnkm

28g CO2 pr 

tonnkm

- 32%- 42%



Vårt CO2-utslipp er 
redusert med

51 %
siden 2012

…som tilsvarer et års utslipp fra

132 967
personbiler

PWC klimaindex vurderer Norges 100
største selskap og kåret i 2022 Posten til

1 av 10 

Andelen kjøretøy på 

fornybare energikilder: 
40 %

…og stopp for innkjøp av fossile varebiler i 
byer i

2022

bedrifter som faktisk har redusert 
utslippene i tråd med

Parisavtalen



Vi gjør hverdagen enklere og 
verden mindre.


