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Logo with wordmark

Whether the logo is used in conjunction with the 
wordmark depends on where it is intended to be 
seen - in Norway or abroad.

International
If it is intended for an international audience, the 
“Norwegian Business School” wordmark is to be 
used together with the logo, either in a vertical 
or horizontal composition.

National
If it is intended for a national audience, the logo 
is to be used without a wordmark. The exception 
is formal applications where “Handelshøyskolen” 
has been added, such as in o!icial letters  
(see page 10).

International use National use

Vi løfter blikket
atferdsendring for en bærekraftig verden
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PER ESPEN STOKNES   GRØNN VEKST 

P!" E#$!% S&'(%!#
 (f. 1967) er 

psykolog og økonom. Han arbeider 

ved BI i Oslo der han leder  Senter 

for grønn vekst, og har forsket 

på blant annet miljøstrategier, 

økonomisk psykologi og fremtids-

scenarioer.
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www.tiden.no
ISBN 978-82-10-05769-4

Om Det vi tenker på når vi 

prøver å ikke tenke på global 

opp varming (2017):

/
«Per Espen Stoknes gir oss spennande 

og skremmande innsikt i den menne-

skelege psykologien. Inspirasjonen frå 

Daniel Kahnemans bok Tenke fort og 

langsomt er tydeleg mange stader, og 

det er ein kompliment.»
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«(…) med sine ambisjoner og sin opp-

riktige omtanke makter boken likevel 

å gjøre meg sulten på mer, inngir en 

lengsel etter en dikter som med positive 

visjoner og skarpt blikk for grønn vekst, 

kan lyse opp stien for oss i fremtiden.»
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«Hvordan snakke om global oppvarming 

med andre uten å være en irriterende 

moralist? (…) Stoknes har noen forslag 

det kan være verdt å titte nærmere på.»
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Hva gjør vi når koronakrisen er over og vi skal få samfunnet 

på fote igjen? Hvordan sikrer vi en vekst og velferd som vi 

faktisk kan leve med i tiårene og hundreårene som kommer?

Med stor entusiasme og en populærvitenskapelig for mid-

lings  evne av de sjeldne bygger Per Espen Stoknes bro  mellom 

miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest. Han lan serer et 

nytt og bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om 

å få til et helt nødvendig grønt skifte i både norsk og inter-

nasjonal økonomi.
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«Denne boken gir rik innsikt i nyskapende perspektiver på 

grønn vekst – hva det er, hvorfor vi trenger det og hvordan 

det kan oppnås. Den er velskrevet, rik på eksempler og med 

faglig tyngde. Obligatorisk lesing for alle som er nysgjerrige 

på hvordan en grønn fremtid kan realiseres.»

#2!)%6%
. 47".!%#

!% '. ,-"# 4-8'3 &9%!# $!*!"#!
%,

8!%&"! +'" #6#&-)%
-3,! 36#)%!#

#, 

%'".!# 1-%*!,#
179#(',

!

/

http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/what_we_think_about_when_we_try_not_to_think_about_global_warming:paperback


5

India: 2022 March was 33.1C, 
which is the highest average  
maximum in the past 122 
years, 
Pakistan: worst floods ever,  
+35 million people displaced
>80% very worried about  
climate change
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Evig vekst

på begrenset klode?
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2050

Jobben “vår”;  
Parisavtalen <2C
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Green Growth

Oversikt

1. Problem: Ressurs-sløsing !

2. Løsning: Skifte fra arbeids- til ressurs produktivitet

3. Grønn vekst-trappa:   
Hvordan skape bærekraftsamfunnet til 2030
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Green Growth

Oversikt

1. Problem: Ressurs-sløsing ! 

2. Løsning: Skifte fra arbeids- til ressurs produktivitet

3. Gjennomføring: Grønn-vekst trappen
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The challenge of decoupling was stressed in a recent report to the G7 meeting in Tokyo, May 
2016, by IRP (the International Resource Panel). According to IRP, past trends show 
consistently increasing global resource use. IRP refers to a report by UNEP (2011b) 
estimating “that the amount of materials extracted and used globally – including ores, 
minerals, fossil fuels and biomass – increased 8-fold between 1900 and 2005.” This was twice 
the rate of population growth, but somewhat less than the rate of GDP growth, which has been 
estimated to have increased at least 19-fold, at constant prices, over the twentieth century (De 
Long, 1998). These statistics therefore present long-run evidence of “relative decoupling” of 
material extraction from GDP. However, such relative resource decoupling does not entail an 
absolute reduction in resources used. On the contrary. The figure below shows trends in 
material extraction and GDP from 1970 to 2015, illustrating that material extraction has 
continued to increase strongly. Indeed, according to more recent data, since the year 2000 
material extraction appears to have grown at a faster rate than GDP – suggesting the 
possibility of “recoupling” if this trend persists.  

Global material extraction in billion tons, and global GDP in trillion US dollars 2005 prices, 
1970-2015. 

 

Source: Material extraction data from UNEP (2016a), GDP data from UNSD (2015). 

The explanation for this apparent ”recoupling” given by the IRP is the following:  

”The recent fall in overall global material productivity occurred because of a global shift of 
production from countries with high material productivity to countries with much lower 
material productivity. This is the result of rapid industrial transformation in many parts of the 
developing world. Thus, whilst the higher and increasing MP of G7 countries may be partly 
due to a more economically efficient use of materials in these countries, it may also be caused 
by structural shifts away from heavy industry and manufacturing, and towards service-based 
activities. Economies with an increasing share of services and imported manufactured goods 
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Ressursbruk

60Trn$ 

Grå vekst siden 1970
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“Grå 
økonomisk 

vekst 
kommer med 

en økende 
kostnad,  

H. Daly, 2005,  “Economics in full world”

og når ‘jorden 
er full’, trengs 
ny økonomisk 

tenking” 



Will Steffen et al. Science 
2015;347:1259855
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R E S E A R C H A N D A N A LYS I S

Figure 3 Material flows through the EU28 economy in 2014. In this Sankey diagram, the width of the arrows is proportional to the size of
material flows (dark blue); the numbers show the size of the material flows in Gt/yr and the bars their composition (share of four main
material groups in %). Note that numbers may not always sum up to total due to rounding. EU28 = European Union; Gt/yr = gigatons per
year.

Figure 4 Material flows through the EU28 economy in 2014 for four main material groups in Gt/yr. (a) Nonmetallic minerals, including
both construction and industrial minerals; (b) fossil energy carriers; (c) biomass; (d) metal ores and metals (note that the scale for metal
ores is factor 5 lower). Balancing flows of oxygen and water are not included. Note that numbers may not always sum up to total due to
rounding. DE = domestic extraction, DPO = domestic processed output; EU28 = European Union; Gt/yr = gigatons per year.

8 Journal of Industrial Ecology

13

“Material Flow 
Accounts”:

DPO = Domestic processed outputs 

Source: Mayer, et al (2018). Measuring Progress 
towards a Circular Economy Journal of Industrial 
Ecology. https://doi.org/10.1111/jiec.12809

Material-strømmer i EU: Status 2019 

Only 10% 

Resycled

https://doi.org/10.1111/jiec.12809


EU Material flows per person
Processed Materials

7,4
Gt

10% Recycled ~4 kg/person-day

90% Wasted
to landfill and air, after 

one-time use 

520 million people 
= 14200 kg/person year  
~40 kg/ person day 

Mayer, et al (2018). Measuring Progress towards a Circular Economy Journal of Industrial Ecology. https://doi.org/10.1111/jiec.12809

Nonmetallic minerals Metal ores and metals Fossil energy material/carriers Biomass

45%
17%
9%

28%

Per Espen Stoknes, BI

https://doi.org/10.1111/jiec.12809
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Masse Sløsing Overalt!

Mobilitet, 

Mat,

Bygninger
} 46% ansatte 

51% BNP

63% Husholdningsbudsjett

>90% ressurser

>95% verditap etter førstegangs bruk av ressursen

Source: Stuchtey et al, A Good Disruption, 2016, Kindle loc 293.

Selv i EU: }





EU satser nå hardt



Prioriterte områder 

Bygg og anlegg

Tekstil

Elektronikk

Plast Mat

Batterier

Kjøretøy

Emballasje
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Green Growth

Oversikt

1. Problem: Ressurs-sløsing 

2. Løsning: Skifte fra arbeids- til ressurs produktivitet

3. Grønn vekst-trappa:  Skape bærekraftsamfunnet i 2030
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Grønn VekstDet ‘grønne skiftet’  
er den sjette innovasjonsbølgen

Source: Weizacker, 2009, Factor Five, p. 13, The Natural Edge Project 20
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Grønn VekstFra arbeids-produktivitet

21til radikal ressurs-produktivitet

1750: "Gærningen" som mente 
arbeids-produktivitet x 200 var 
mulig, i spinning factory 

Tilsvarende i  
transport 1850-1900 

Idag kan vi hevde at ressurs-
effektivitet x 10 eller x 100 er  
mulig før 2050! Blir latterliggjort?
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Grønn Vekst

Hva er grønn vekst?

• “Grønn vekst” er økning i den type 
økonomisk verdiskaping som gir 
lavere samlede miljøbelastninger

22Kilde: Stoknes & Rockstrom, 2018, “Redefining Grønn Vekst”   

kr

tonn

kr

tonn

• “Grå vekst”er produktivitets-
forbedringer hvor samlet miljø-
belastning øker på tross av 
effektivisering

rp > g 

rp < g 



Grå vekst

Grå nedvekstGrønn nedvekst

-10%
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Grønn VekstMat

Big Mac from MacDonalds 
need approx 10.000 Cal crops to 
make 1 burger, emitting 2,5kg CO2

24

Grå Vekst

521  
Cal

~2,3 
kgCO2

10.000 
Cal

100 g beef + 20 g cheese + 100 other

Sources:  Business Insider (2015) Shepon (2016) 

500  
Cal

~1.000  
Cal

220g plantbased grains, vegs, oils, nuts

~0,2 
kgCO2

Big Buck Burger from 
Funky Fresh Foods
90% less resource use, better health
Sources:  FIVH (2018)

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Mac
https://www.businessinsider.com/one-hamburger-environment-resources-2015-2?r=US&IR=T
https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/10/105002
https://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/sjekk-hvilken-mat-som-er-best-for-miljoet.html
https://www.vegansamfunnet.no/martes-veganguide-til-oslo-funky-fresh-foods/
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Grønn VekstBygg - netto positive! 

25

Grå Vekst

Sources: : SSB (2014) : BPIE (2012) 

Energy use in conventional buildings: 

from Norway 181 kWh/m2 (residential, source: SSB) 
to Europe average of 280 kWh/m2 (non-residential,  source: BPIE )

~200  
kWh/m2

Source:  Powerhouse.no (2018)

Energy use in Power-houses: 
Reduced energy use with 86% to 28kWh/m2, + solar panels
= Net-positive energy, generating 21 kWh/m2 per år

-21  

kWh/m2

More than >100% resource productivity

28

https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/husenergi/hvert-3-aar/2014-07-14
https://www.dexma.com/study-energy-performance-of-europes-buildings/
https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/husenergi/hvert-3-aar/2014-07-14
https://www.dexma.com/study-energy-performance-of-europes-buildings/
https://www.powerhouse.no/en/prosjekter/powerhouse-kjorbo/
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Grønn VekstGrå Vekst

0,01 kWh/km

1. -99%!  
(0,1 kWh)

Mobilitet:  A — B, 10km

• ca 0.8 l/10km x 9 kWh/l = 7.2 kWh
26

GROWTH WITHIN: A CIRCULAR ECONOMY VISION FOR A COMPETITIVE EUROPE  | 19

1 Based on car parked number for France and productive vs unproductive driving time in US.  2 For every death on Europe’s roads there are an estimated 4 permanently 
disabling injuries. 3 Based on average car weight of 1.4 tonnes and average occupation of 1.5 passengers of 75 kg.
Source: EU Commission mobility and transport, accident statistics; www.fueleconomy.gov; EEA car occupancy rates data; S. Heck and M. Rogers, Resource revolution:  
How to capture the biggest business opportunity in a century, 2014; Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques.

CAR UTILISATION1  TANK-TO-WHEEL 
ENERGY FLOW - PETROL

DEATHS AND INJURIES/
YEAR ON ROAD

Productive use

1.6% looking 
for parking

1% sitting in
congestion

5% driving

Engine losses

Idling

Aerodynamics

Energy used to 
move people

Inertia vehicle

Rolling resistance
Auxilliary power

Transmission
losses

12:1 dead-
weight ratio3

86% of 
fuel never 
reaches 
wheels

Typical European car parked
92% of time

Average European car has 5 seats 
but carries 1.5 people/trip

30,000 deaths in accidents 
and 4X as many disabling 
injuries2

>95% of 
accidents  
from human 
error

95%

FIGURE 3 STRUCTURAL WASTE IN THE MOBILITY SYSTEM

LAND UTILISATION: 50% of most city land dedicated to streets 
and roads, parking, service stations, 
driveways, signals, and traffic signs50%5% Road reaches peak throughput 

only 5% of time and only 10% 
covered with cars then 

FOOD WASTE
31% of food produced 
is lost or wasted

FERTILISER UTILISATION
95% of fertilisers do not provide 
nutrients to human body 

MALNUTRITION DEATHS 
AND DISEASES
Obesity causes 5% of deaths

FIGURE 4 STRUCTURAL WASTE IN THE FOOD SYSTEM Productive use

1 In Europe ~46% of edible mass of fruit and vegetables is lost or wasted  (FAO, Global food losses and food waste, 2011). 
2 On average 23% of vegetable crops is not edible (peels, leaves, ...). 3 BMI >25 (overweight) or >30 (obese).  
Source: FAO, Global food losses and food waste – Extent, Causes and Prevention, 2011; MGI, Overcoming obesity: An initial economic analysis, 2014; WHO website obesity data; 
EEA, Towards efficient use of water resources in Europe, 2012; IFDC; Olle Ljungqvist and Frank de Man, Under-nutrition - a major health problem in Europe, 2009; Holly Gibbs 
and Meghan Salmon, Mapping the world’s degraded lands, 2015.

Lost or 
wasted 
vegetables1

Not absorbed 
by human body

Used by inedible 
part of crop2 

Releasing GHG 
emissions and 

causing  
eutrophication 

and drink water 
pollution

69% consumed

11% consumer waste

20% value
chain waste

Fertiliser used to feed people

>50% of 
European 
population 
is overweight 
(30%) or 
obese (22%)3

5% of EU 
population  
is at risk of 
undernutrition

50%

LAND DEGRADATION: 30-85% ~30-85% of European agricultural land 
is affected by soil degradation (range 
depending on definition and data set used)

Not taken up by 
crops (up to 70%)

2. -93%!  
(0,5 kWh)

0,8 kWh/km

3. -72%!  
(2 kWh) 0,2 kWh/km

Source: McKinsey Center for Business and Environment, E MacArthur Foundation and SUN (2015).
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Grønn Vekst

27

e‐bikes ‘taxi‐bus’ ride‐share car‐share bike‐share MaaS

P2P
goods

P2P 
homes

internet 
of things

smart 
appliances

pre‐fab 
retrofits

smart 
homes

heat 
pumps

PV + 
storage

P2P 
electricity

vehicle‐
to‐grid

disagg.
feedback

time‐of‐use 
pricing

demand 
response

energy 
service co.s

potentially disruptive consumer innovations

VR & tele‐
presence

Sources: :Charlie Wilson (nov. 2018 ) at IEA, “Transforming energy demand“

Potensielt disruptive sluttbruker innovasjoner



Per Espen Stoknes, BI

Grønn Vekst

28

Sykkelpikene Easee

Zaptec

Whereby

finn.no Tibber

Glava

+Fjong
+Buddy  

el-sykkel
+ATEA
+Pexip
+Beyonder
+Evoy…
+Aker H.
+… mm.

Otovo

http://finn.no
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Biler Radio Farge TV Internett Smarttelefon

prosent av amerikanske 
husholdninger

Figure 3.1
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Grønn Vekst

Definisjon bærekraft  
i et nøtteskall:

Tilstrekkelig mer lønnsom,  
ressursproduktiv og  
inkluderende år for år.

30
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Green Growth

Oversikt

1. Problem: Ressurs-sløsing 

2. Løsning: Skifte fra arbeids- til ressurs produktivitet

3. Grønn vekst-trappa:  hvordan skape bærekraft til 2030?
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Verktøyskassen: “Grønn vekst trappen”

utvendige

husrengjøring

driftsomlegging

leverandørkrav

produktportefølje

forretningsmodell
kompleksitet

 organisering

 effekt

 ytre  indre
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Utvendig

33

Salesforce
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Husrengjøring

34

•etterlevelse og risiko ledelse

•minimere avfall; redusere, gjenbruke, resirkulere

•forbedre energi-bruk i bygninger og apparater

•gjøre transport og logistikk grønnere  

•øke biomangfold på eiendommer
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Husrengjøring

35

KIWI  - 
• Innføre klima-regnskap, Miljøfyrtån, etc
• Solcelleanlegg på taket
• Passivhus
• Jordvarme, varmepumpe & gjenbruk av spillvarme
• LED-belysning med lysstyring i hele butikken
• Best tilgjengelig teknologi på kjøl/frys & 

ventilasjon
• Avanserte styringssystemer for teknisk anlegg
• Miljøvennlige materialer og tilpasning av bygg til 

nærmiljøet
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Grønne innkjøp

• Bruk innkjøps-makten: 

• kjøp mindre, kjøp bedre, fra bedre leverandører

• kjøpe tjenester istedenfor produkter 

• skjerpe grønne krav til leverandører

36
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Leverandørkrav

37

Philips 
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Energy and Climate
Reduce energy costs and green-
house gas emissions

Nature and Resources
High quality, responsibly sourced 
raw materials

Material E!ciency
Reduce waste and enhance 
quality

People and Community
Vibrant, productive workplaces 
and communities

1. Have you measured and taken steps to reduce your corporate greenhouse gas emissions (Y/N)t�
2. Have you opted to report your greenhouse gas emissions and climate change strategy to the t�
Carbon Disclosure Project (CDP)? (Y/N)
3. What are your total annual greenhouse gas emissions in the most recent year measured? (Enter t�
total metric tons CO2e, e.g. CDP 2009 Questionnaire, Questions 7-11, Scope 1 and 2 emissions)
4. Have you set publicly available greenhouse gas reduction targets? If yes, what are those targets? t�
(Enter total metric tons and target date, e.g. CDP 2009 Questionnaire, Question 23)

9. Have you established publicly available sustainability purchasing guidelines for your direct t�
suppliers that address issues such as environmental compliance, employment practices, and 
product/ingredient safety? (Y/N)
10. Have you obtained 3rd party certi!cations for any of the products that you sell to Walmart?  If t�
so, from the list of certi!cations below, please select those for which any of your products are, or 
utilize materials that are, currently certi!ed.

Scores will be automatically calculated based on participation in the Packaging Scorecard in t�
addition to the following:
5. If measured, please report total amount of solid waste generated from the facilities that produce t�
your product(s) for Walmart for the most recent year measured. (Enter total lbs) 
6. Have you set publicly available solid waste reduction targets?  If yes, what are those targets? t�
(Enter total lbs and target date)
7. If measured, please report total water use from the facilities that produce your product(s) for t�
Walmart for the most recent year measured. (Enter total gallons) 
8. Have you set publically available water use reduction targets? If yes, what are those targets? t�
(Enter total gallons and target date)

11. Do you know the location of 100% of the facilities that produce your product(s)? (Y/N)t�
12. Before beginning a business relationship with a manufacturing facility, do you evaluate their t�
quality of production and capacity for production? (Y/N)
13. Do you have a process for managing social compliance at the manufacturing level? (Y/N)t�
14. Do you work with your supply base to resolve issues found during social compliance t�
evaluations and also document speci!c corrections and improvements? (Y/N)
15. Do you invest in community development activities in the markets you source from and/or t�
operate within? (Y/N)

Sustainability Supplier Assessment Questions
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Driftsomlegging

39

• hel system-tilnærming til ressurs-produktivitet  

• re-vurdere og re-designe produksjon prosesser og teknologier

• erstatte fysisk ressursbruk med informasjon

• bedre styringssystemer, sortering, intern logistikk etc)
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800mNOK investert 
350GWhel/yr recovery

40

Grønn drift



Nullutslippsløsninger i byer

Posten har innført utslippsfri brevdistribusjon i 50 byer/steder

41
500 El-biler

160 el-traller 300 paxtere (el)

280 El-mopeder

Posten har over lengre tid faset ut fossile kjøretøy og har Norges største 
elektriske kjøretøypark 



Posten og Bring er først i Norden til å teste ut kinesiske varebilen fra Saic, E-
Crafter og Nikola Tre og en av de første til å bestille Tesla Semi

42

Bestilt Tesla Semi som skal 
kjøre mellom terminaler i 
Norge. Forventet levering i 
2022/2023

Tatt i bruk Norges tre første 
elektriske varebiler fra Maxus

Først i Norge til å bestille 
Niokola Tre. Forventet 
levering i 2022/2023

Først ut i Norge til å ta i 
bruk E-Crafter. Fire er i drift 
i Oslo
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Produkt portfølje

43

•Omlegging til grønnere, øko-effektive produkter og tjenester 

•Vugge-til-Vugge prinsipper (Cradle-to-cradle)

- fornye design

- før bruk, i bruk og etter bruk 

•Økosystem kompatible materialer

- null giftige materialer, maksimere fornybare materialer
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BMW

44

BMW-X5 SUV BMW-i3 EV
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Grønn Innovasjon-2

45

Impact Aipis GTX støvel:
-repairable
-durable
-recyclable
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Case: ToastAle
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Grønn Innovasjon-2

47

10/11/2020 ANNONSE: Solcellene er helt avgjørende når bygget skal produsere mer energi enn det bruker - Tu.no

https://www.tu.no/deltav/solcelleanlegg/annonse-solcellene-er-helt-avgjorende-nar-bygget-skal-produsere-mer-energi-enn-det-bruker/501783 1/4

MENY Í LEDIGE JOBBER WEBINARER BLI EKSTRA-ABONNENT LOGG INN  SØK

Solcellene er helt avgjørende når bygget
skal produsere mer energi enn det bruker

DELTA V  Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Det nye bygget ved Kulltangbrua i Porsgrunn har fått tilnavnet «den grønne diamanten». Det offisielle navnet er Powerhouse Telemark. (Foto: R8 Property/Tor
Helge Thorsen)

I Porsgrunn, rett ved der Kulltangbrua krysser Porsgrunnselva, har arbeidene med et nytt, stort
næringsbygg pågått de siste to årene. Det 11 etasjer høye bygget er tegnet av Snøhetta, og har på
grunn av den spesielle arkitekturen fått tilnavnet «den grønne diamanten». Det offisielle navnet er
imidlertid Powerhouse Telemark, som mer enn antyder et ambisiøst energimål.

– Powerhouse-konseptet handler om et energipositivt hus med et veldig omfattende
plusshusregnskap. Det handler ikke bare om driftsfasen, men man inkluderer energi til materialer, til
transport, energi til oppføring, drift i 60 år og til slutt riving, forteller COO i R8 Property, Tommy
Thovsland.

Bygget vil ha opptil 66% lavere energiforbruk enn et tradisjonelt nytt næringsbygg, og er dessuten
det første BREEAM-NOR-sertifiserte bygget i fylket. Dette er et omfattende poengsystem som går på
alle de ulike aspektene ved bygget, helt fra bygget i seg selv og hvordan det er å jobbe der, til
utendørsarealer og beplantning, tilgang til offentlig kommunikasjon, tilrettelegging for sykling, og
selvfølgelig energi.

Annonse fra Delta V for ×TU DIGI.NO KARRIERE360 INSIDE TELECOM DISKUSJON VEIER24 TU JOBB BYGGELBILENERGIMARITIMVIDEO Om infokapsler
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Grønn Innovasjon, uke 2
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“SINTEF, Veidekke og LINK bygger 
verdens mest bærekraftige bygg” 
ZEB Flexible Lab i Trondheim

CO2 utslipp fra produksjon, transport, 
byggeplass, oppføring av bygg og drift, 
over en 60 års periode skal 
kompenseres av energiproduksjon på 
bygget.
Kilde: bygg.no (2020)  
http://www.bygg.no/article/1429307 

http://bygg.no
http://www.bygg.no/article/1429307
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Tomra: Driving the 
resource revolution
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Forretningsmodeller
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•erstatte produkter/tjenester med informasjon 

- f.ex TooGoodToGo, Spotify, Kindle, Airbnb

•erstatte produkter med (digitale) tjenester

- f.ex. fra å selge biler til å selge mobilitet 

•muliggjøre nye verdikjeder

- f.ex. Tomra’s sensor-baserte sorteringsmaskiner



Software eats solar

Customers

Installers

Finance
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Outreach

Housecleaning

Greener operations

Greening supply

Product portfolio

Business models
complexity

 risk

effect

Too-good-to-go
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(Last Monday, your greedy correspondent bought a dozen sushi rolls and a box of Chinese food for 30 Danish crowns, or £3/$5.)

https://collectively.org/en/article/how-a-genius-new-app-is-hoovering-up-food-thrown-out-by-hundreds-of-restaurants-across-denmark/
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Ex: “Modulcover” fra Looping as

Laget i slitesterk og robust Polypropylene med smarte festemekanismer 
designet for gjenbruk. Modulcover™ har med kunder som Ramirent 

eliminert bruken av engangsplast med 30 tonn første år. 
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Sustainability -1
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Verktøyskassen: “Grønn vekst trappen”

utvendige

husrengjøring

driftsomlegging

leverandørkrav

produktportefølje

forretningsmodell
kompleksitet

 organisering

 effekt

 ytre  indre



Is your  company a part of 

the problem               or             the solution?

>5%
Year

<5%
Year
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Den Grønne Trappen-2
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Green Growth

43 av våre produkter 
har EPD Miljøprofil 

Et EPD-dokument oppsummerer 
produktets miljøprofil på en 

standardisert og objektiv måte.

Sertifiseringer

Aarsland har vært ISO- 
sertifisert siden 2005 

Miljøstyring, se NS-EN ISO14001:2015
Kvalitetsstyring, se NS-EN ISO 9001:2015

100 % sirkulær innen 2030

Materialer LagerPreparering Transport BrukProduksjon End of life

Forsendelser flatpakkes der det er 
mulig. Større prosjekter sendes direkte 

fra fabrikk til kunde, uten forhandler 
som mellomstasjon, noe som også 

minimerer bruk av emballasje. 

Transport totalt

Produktenes livssyklus

Avfallshåndtering fra produksjonen Energi og transport

Vi jobber for å opprettholde posisjonen som en av 
landets ledende produsent av kontormøbler, samtidig 
som vi best mulig skal imøtegå krav til miljøsertifisering 
fra kunder og samarbeidspartnere. I denne innsatsen 
inngår arbeid med miljømerking, kvalitet og levetid.   

Svanemerking
Vi tilbyr en rekke svanemerkede møbler med garanti 
for produktenes miljøprestasjon. Per 1. januar 2021 
gjelder dette 120 Lux konferansebord i faste størrelser 
og spesialtilpasning, Edge og Logic bord i 15 faste 
størrelser, Flexi oppbevaring i 36 faste størrelser, 
samt elevbord i 10 faste størrelser i tillegg til spesial-
tilpasning. De svanemerkede produktene leveres med 
mange forskjellige farger på overflater og understell.

EPD-sertifikater 
Gjennom miljødeklarasjonen EPD oppsummeres miljø- 
profilen til et produkt. EPD-sertifikater utarbeides og 
leveres på forespørsel, og har en varighet på fem år. 
Per 1. januar 2021 har vi sertifikater for 43 produkter.

Møbelfakta kvalitetssertifikat
Møbelfakta dokumenterer at produkter har høy 
kvalitet og lang levetid. Følgende produkter har 
Møbelfaktasertifikat: Logic Edge med hev-senk, Logic 
med manuelt justerbare t-bein, Lux konferansebord, 
Flexi skyvedørskap, slagdørskap og garasjeskap, 
sku!eseksjon og elevpulter, samt overflatene 
høytrykkslaminat, direktelaminat og finér.

Alle møblene våre tilfredsstiller Norsk Standards 
krav til regulering, stabilitet og overflatebehandling. 
De tilfredsstiller standardkrav i henhold til Møbel- 
faktas retningslinjer og EN-standarder. Det er ingen 
forurensing fra bruk av møblene. Systemene for 
miljø- og kvalitetsstyring ble sertifisert i 2005 av 
Nemko AS, som gjennom årlige revisjoner verifiserer 
at kravene i begge standardene opprettholdes. 
Vi er medlem av Grønt Punkt Norge AS. Ved levering 
av varer blir all emballasje "ernet og resirkulert eller 
gjenbrukt.  

Alt begynner med takknemlighet

76,8 % energigjenvunnet 
avfall i Aarslands produksjon

Arv og kvalitet siden 1922 Slik jobber vi med bærekraft

Sirkulærøkonomi

I 2020 ble 404 tonn avfall gjort om til briketter

Målrettet arbeid gir resultater

I snart hundre år har familien Aarsland sendt bedriften videre fra 
generasjon til generasjon. Vi som driver møbelfabrikken i dag ble 
født inn i en tankegang tuftet på styrken som ligger i felles innsats 

– og takknemlighet for det vi oppnår sammen.

Aarsland møbelfabrikk er en av landets ledende leverandører av 
kvalitetsrike kontor- og skolemøbler og er etablert med lokal 

produksjon på Vigrestad på Jæren. 

Det å gjøre ting skikkelig har flere betydninger for oss. I tillegg til møbler 
av god og varig kvalitet, betyr det at vi skal behandle både hverandre og 
omgivelsene våre med respekt. I dag er det "erde generasjon som driver 
fabrikken. Når vi retter blikket mot horisonten, med ansiktet mot vinden, 
skal vi ha en felles forståelse av hvordan vi trør inn i fremtiden sammen. 

Klimaarbeidet til Aarsland blir til på veien mot nye mål og møbler. 
Dette, vår aller første bærekraftrapport, er et viktig steg i riktig retning. 

Med oss videre har vi verdiene våre, omgivelser og vår felles arv.
Nøysomhet gjennom lange linjer. Alt vi skal ta vare på. 

Det ligger i familien.
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Nøkkeltall sosial bærekraft

Antall kvinner 
i % av totale 

stillinger

Årsverk totalt 
Kvinner 9   
Menn 19

Skader
H1 / H2

Totalt 
sykefravær
0,5 % korttid
4 % langtid

Kompleksitet

Organisering

E!ekt

indreytre

1. 
Utvendige

3. 
Leverandørkrav

4. 
Driftsomlegging

5. 
Produktportefølje

6. 
Forretningsmodell

2. 
Husrengjøring

76,8 %
energigjenvunnet 

avfall
89,3 % resirkulert 

avfall

0 utslipp bygg 
og produksjon:
100 % vannkraft 

fra Lyse

100% sirkulær 
produksjon og drift

innen 2030

Gjennom-
ført

Plan 2021

181 ulike
Svanemerkede 

produkter

2021 
Økt sirkularitet 

produksjon/
produkt/

end of life

2021 
Etablere strategi 
for å bli 100 % 
sirkulær innen 

2030

2021 
Utvikle standard 
for reparasjon/

gjenbruk av 
produkter

1 /
Partner analyse

Workshop 
sirkulære 
synergier

2 / 
Prototype 

gjenbruksmarked
med partnere

EPD-profil på 
43 produkter

Leverandørkrav 
ifm. ISO +EPD

NS-EN ISO 
14001:2015 og

NS-EN ISO 
9001:2015

2021
Økt 

leverandørkrav  
DB Schenker

transport

2021
95% energi-
gjenvunnet 

avfall

2021
Utvikle 20 nye 

EPD mest solgte 
produkter

2021 
Leverandørkrav

til partnere/
leverandører

2021 
100 % ren kraft fra 

Lyse!orden

2021 
Etablere mål for 
kraftreduskjon

2021 
Vurdere å bli 
Klimapartner

Vigrestad 
Idrettsklubb

Grønn vekst-trappen er utviklet av ©Per Espen Stoknes

FNs Bærekraftsmål – hentet hjem til Vigrestad
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Sirkulærøkonomi handler om ressursenes 
reise, men det er også en reise for oss. På 
samme måte som en steingard bygges stein 
på stein, må vi gå steg for steg mot målet 
om 100 prosent sirkularitet hos Aarsland. 

Arbeidet med miljøregnskap for produkter (EPD) og svane-
merking er bevisstgjørende for videre arbeid med råvarer, 
produksjon og transport.

Avfall
Alt treavfall omskapes til brennbare briketter som benyttes 
til oppvarming hos et gartneri (les mer under). Metallavfall 
returneres til leverandører for gjenvinning eller gjenbruk. 
Lakkavfall blir også gjenbrukt. Restavfall, som utgjør mindre 
enn 0,5 % av det totale avfallet, leveres til o!entlig deponi 
for forsvarlig behandling. 

Reparasjon
Møblene våre oppfyller norske lover om garanti. I 2020 
var det 0,18 prosent skader av totalt 74 020 fakturerte varer. 
Den generelle holdningen er at vi reparerer møbler ved 
behov, og har alltid et lager av reservedeler. 

Gjenbruk 
Pilotprosjekt for gjenbruk er del av vår plan for 2021.

Det hele startet som et støvproblem. Spon og flis fra produksjonen ble lagret i store 
siloer, men når dette skulle fraktes bort på hengere, fikk store deler av nærområdet til 

møbelfabrikken et støvlag de ikke hadde bedt om. Noe måtte gjøres, men hva?  

– Vi hadde hørt om et dansk firma som pakket 
støvet sammen til briketter, og fant også ut at en 
større norsk parkettprodusent solgte treavfallet sitt 
på denne måten. Vi anså dette som en god løsning 
for å kvitte seg med grapset, ja for det er graps, på 
en miljøvennlig måte. Så sånn startet samarbeidet 
med ”Agurken”, forteller Martin Aarsland.  

”Agurken” er Aase gartneri som ligger på Orre, to mil 
unna møbelfabrikken. Her produseres i underkant av 
ti prosent av den totale norske agurkproduksjonen. 
Hvert år vokser 850 tonn agurker frem ved hjelp av 
naturlig lys og oppvarming fra miljøvennlige energi- 
kilder, deriblant brikettene fra Aarsland. Samarbeidet 
har vart i om lag 15 år, og i dag blir alt treavfall fra 
produksjonen på Vigrestad gjort om til briketter. 

– Dette er en selvfølge i produksjonen vår i dag, sier 
daglig leder Erik Jonas Aarsland, som fortsatt husker 
hvordan han sammen med farfar Sigbjørn ble kvitt 
avkapp og tre fra produksjonen før i tiden. 

– Jeg tilbrakte mange timer ved sagen sammen 
med farfar. Vi saget opp til ved og bant det sammen. 
Så kjørte vi rundt og delte ut til eldre folk i nærom-
rådet, sånn at de kunne bruke det til brensel. 

Selv om det er et godt minne, er dagens løsning 
bedre for miljøet, sier Erik Jonas.
– Miljøvennlig oppvarming av veksthusene går på 
bekostning av ikke-fornybare energikilder, som gass 
eller olje. Det gir en god følelse å kunne bidra til dette.

Fra avfall til 850 tonn 
agurker – hvert år! 

Totalt antall 
Svanemerkede produkter

Gjelder ulike produkt innenfor 
serier. Se side 14 for detaljer.

Lisensnr. 2031 0082

Mennesker er den viktigste ressursen 

*2020-tall for restavfall skyldes renovasjon av fabrikkhall

Energigjenvunnet avfall 404,1
Restavfall 56,5*
Klidesortert avfall 65,9  

2016     2017     2018    2019     2020

100

200

300

400

500

600

1. Trevirke  2. Papp/bølgepapp  
3. Komplekst metall  4. Plast  
5. Hardplast  6. Restavfall til sortering

Materialer / tonn
Kildesortert avfall og restavfall  

av totalt 450 tonn
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Avfall totalt / tonn
Gjenvunnet, kildesortert og restavfall

av totalt 450 tonn

Resirkulert avfall
av totalt 450 tonn

89,3 %

Energigjenvunnet avfall
av totalt 450 tonn

76,8 %

181 16 år

Energiforbruk

F.o.m. 1. januar 2021 benyttes 100 % vann-
kraft med opprinnelsesgaranti fra Lyse"orden. 
Dette vil redusere bedriftens markedsbaserte 
CO2-utslipp til null. (Kilde: Lyse Energisalg)
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– Det er tretti familier knyttet til bedriften vår, og det 
minner meg på det store ansvaret jeg har. Filosofien 
og kulturen vår er skapt av kollegaene mine, både de 
som er her nå, og de som har vært her før oss. 
Gode folk er en forutsetning for god drift, de er den 
viktigste ressursen vi har. 

Jeg ønsker å videreføre den gode kunnskapen sånn at 
vi kan fortsette å skape gode verdier for mennesker og 
omgivelsene våre. Vi er ambisiøse på vegne av møbel-
fabrikken, men det er like viktig å være ambisiøs på vegne 
av naturen. Det vi lever av og lever i hver dag, det skal vi 
respektere og ta vare på. 

Vi skal være stolte av den arven vi sender videre til neste 
generasjon.  

Erik Jonas Aarsland
Daglig leder, 4. generasjon

Jæren er kjent for mye vær, men inne i fabrikklokalene 
er det heldigvis langt mer stabilt klima. Med om lag 
30 ansatte er vi å regne som en utvidet familie, der alle 
trør til der det trengs – uavhengig av hva slags tittel du 
måtte ha på visittkortet. Ka!edrøs og felles lunsj hver 
dag, prioriteres foran teambuilding ute av huset.   

Vigrestad er et lite tettsted med rett over 2000 innbyggere. 
Som hjørnesteinsbedrift er det viktig for Aarsland å bidra 
til lokalsamfunnet, både som hovedsponsor for idrettslaget 
og gjennom møbler og støtte til organisasjoner. 

Synliggjøring og bekreftelse er noe av det viktigste for 
Martin Aarsland: – Jeg bærer det norske flagget gjennom 
fabrikken for å feire store ordrer. Det er for å vise takknemlig- 
het til alle som jobber her og at det er arbeid nok til alle 
sammen, samtidig som det bekrefter at vi gjør noe riktig. 

Omsetning 2015-2020
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3,5 %

Fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi

Den uformelle ka!epraten er en viktig del 
av kulturen og arbeidsklimaet hos Aarsland. 

Aarsland er hovedsponsor for Vigrestad 
Idrettsklubb. 
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Aarsland møbelfabrikk har opplevd god vekst de siste årene. 
Dette gir oss frihet til å videreutvikle produksjonen, blant annet med 

ny teknologi og digitalisering. Samtidig gir veksten oss et større 
ansvar. For å forhindre at utviklingen går på bekostning av naturens 

ressurser og mangfold, må vi forbedre miljøinnsatsen. 

Vi har valgt Grønn vekst-trappen som et verktøy for kontinuerlig 
forbedring, der vi samler mål og tiltak for arbeidet. Målet om 
95 prosent energigjenvunnet avfall setter en viktig standard for 
hvordan vi forholder oss til dagens og fremtidens produksjon.

I denne rapporten kan du også se hvordan vi arbeider målrettet med 
miljøregnskap (EPD) og svanemerking av møbler. 

Kvalitetsfilosofien vår står sterkt i produksjonen. Produktene våre 
har en levetid på opp mot 40. Vi jobber målbevisst med design 

og produksjon som gir møbler med lang holdbarhet, både teknisk 
og estetisk – noe som også er positivt for miljøet. 

En oversikt over tiltakene våre er samlet i Grønn 
vekst-trappen (se under). 

Bærekraftrapport 2020

Skrivepult nr. 6 designet av Aarsland i 1965

Skrivebordet Vid designet av Scenario 
Interiørarkitekter i 2015

Men vi gir oss ikke før vi har oppnådd målet om 95 prosent!

Ved å bruke bioenergi i stedet for fossil brensel i agurkproduksjonen, 
sparer Aase gartneri miljøet for 500 tonn CO2 hvert år. 

Brikettene fra Aarsland utgjør 10 % av gartneriets totale energiforbruk.

Transport DB Schenker
Forsendelser totalt 

Totalt er det transportert 4.7 millioner kg 
fraktvekt. Bruk av semitrailere i all transport 
ville gitt et totalt avtrykk på 236 tonn CO2, 
men valg av tog og bærekraftige logistikk- 
løsninger reduserte dette til 105 tonn CO2.

Transport DB Schenker
105 tonn CO2 redusert utslipp

1065  Jernbane
910 EURO VI standard
EL-kjøretøy
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Gjennom strategisk jobbing mot målet om å bli 100 % sirkulær innen 2030 skal vi:
• redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, 
 materialgjenvinning og ombruk av ressurser
• bidra til bærekraftig forvaltning og e!ektiv bruk av naturressurser
• integrere informasjon om egen bærekraft i rapporteringsrutiner
• etterspør informasjon om bærekraft i leverandøreres rapporteringsrutiner
• fortsette å forvalte alle former for avfall gjennom hele livssyklusen etter beste praksis

Vi vil øke andelen avfall som energigjenvinnes til briketter, og dele denne løsningen til inspirasjon 
for andre. Vi vil kjøpe trebasert materiale fra leverandører som hensyntar bærekraft i egne 
rapporteringsrutiner og som har markedets laveste avtrykk vs. kvalitet opp mot produktetes 
levetid. (Tiltak under mål 12 ivaretar også dette punktet).

Det vil foregå et kontinuerlig arbeid med å forbedre selskapets CO2-avtrykk gjennom etablerte 
bærekraftsmål og tiltak iht. Grønn vekst-trappen. I dette ligger målet om etablering av klimaregnskap 
og gjennomføre årlig bærekraftsrapportering. Aarsland møbelfabrikk vil etterstrebe internt eierskap 
til de av FNs bærekraftsmål vi stiller oss bak, og vil underveis også vurdere å inkludere flere av målene 
i bærekraftsarbeidet. Gjennom å dele kommunikasjon i egne digitale kanaler knyttet til bærekrafts-
arbeid og grønne løsninger vil vi forsøke å bidra til omstilling i møbelbransjen – en innsats etter egen 
evne og kapasitet.

Gjennom partnerskap med leverandører og kunder vil vi undersøke synergier og nye muligheter 
for hvordan Aarsland kan utvikle og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering 
og næringsutvikling i møbelbransjen. I dette arbeidet skal vi ha en tydelig stemme muntlig 
og skriftlig. Innen 2030 skal vi ha en aktiv rolle i omstillingen av næringslivet (møbelbransjen) til 
å bli mer bærekraftig, med mer e!ektiv bruk av ressurser og økt bruk av rene og miljøvennlige 
teknologiformer og industriprosesser. Innsatsen styres etter egen evne og gjeldende kapasitet. 
Vi skal fortsette å benytte fraktselskap som tilbyr størst grad av el-transport.

Fra 1.1.2021 benytter vi Lyse-produktet 100 % vannkraft med opprinnelsesgaranti.
I 2021 vil vi også ska!e mer kunnskap om og innsikt i muligheter for å produsere egen energi.
Vi skal fortsette å bidra til energi hos Aase gartneri gjennom resirkulert avfall i form av briketter.
Og vi skal benytte fraktselskap med best tilbud på el-transport.

Vi har valgt fem bærekraftsmål som våre viktigste. Prosessen videre blir å konkretisere 
hvordan vi best kan levere på disse gjennom arbeidet med Grønn vekst-trappen. 

I løpet av 2021 vil vi arrangere en intern workshop for å jobbe videre sammen med 
flere ansatte og på den måten skape større eierskap til målene vi har satt oss. 

Godt arbeidsklima – uansett vær

Møbelfabrikk på Vigrestad siden 1922

Aarsland Møbel
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43 av våre produkter 
har EPD Miljøprofil 

Et EPD-dokument oppsummerer 
produktets miljøprofil på en 

standardisert og objektiv måte.

Sertifiseringer

Aarsland har vært ISO- 
sertifisert siden 2005 

Miljøstyring, se NS-EN ISO14001:2015
Kvalitetsstyring, se NS-EN ISO 9001:2015

100 % sirkulær innen 2030

Materialer LagerPreparering Transport BrukProduksjon End of life

Forsendelser flatpakkes der det er 
mulig. Større prosjekter sendes direkte 

fra fabrikk til kunde, uten forhandler 
som mellomstasjon, noe som også 

minimerer bruk av emballasje. 

Transport totalt

Produktenes livssyklus

Avfallshåndtering fra produksjonen Energi og transport

Vi jobber for å opprettholde posisjonen som en av 
landets ledende produsent av kontormøbler, samtidig 
som vi best mulig skal imøtegå krav til miljøsertifisering 
fra kunder og samarbeidspartnere. I denne innsatsen 
inngår arbeid med miljømerking, kvalitet og levetid.   

Svanemerking
Vi tilbyr en rekke svanemerkede møbler med garanti 
for produktenes miljøprestasjon. Per 1. januar 2021 
gjelder dette 120 Lux konferansebord i faste størrelser 
og spesialtilpasning, Edge og Logic bord i 15 faste 
størrelser, Flexi oppbevaring i 36 faste størrelser, 
samt elevbord i 10 faste størrelser i tillegg til spesial-
tilpasning. De svanemerkede produktene leveres med 
mange forskjellige farger på overflater og understell.

EPD-sertifikater 
Gjennom miljødeklarasjonen EPD oppsummeres miljø- 
profilen til et produkt. EPD-sertifikater utarbeides og 
leveres på forespørsel, og har en varighet på fem år. 
Per 1. januar 2021 har vi sertifikater for 43 produkter.

Møbelfakta kvalitetssertifikat
Møbelfakta dokumenterer at produkter har høy 
kvalitet og lang levetid. Følgende produkter har 
Møbelfaktasertifikat: Logic Edge med hev-senk, Logic 
med manuelt justerbare t-bein, Lux konferansebord, 
Flexi skyvedørskap, slagdørskap og garasjeskap, 
sku!eseksjon og elevpulter, samt overflatene 
høytrykkslaminat, direktelaminat og finér.

Alle møblene våre tilfredsstiller Norsk Standards 
krav til regulering, stabilitet og overflatebehandling. 
De tilfredsstiller standardkrav i henhold til Møbel- 
faktas retningslinjer og EN-standarder. Det er ingen 
forurensing fra bruk av møblene. Systemene for 
miljø- og kvalitetsstyring ble sertifisert i 2005 av 
Nemko AS, som gjennom årlige revisjoner verifiserer 
at kravene i begge standardene opprettholdes. 
Vi er medlem av Grønt Punkt Norge AS. Ved levering 
av varer blir all emballasje "ernet og resirkulert eller 
gjenbrukt.  

Alt begynner med takknemlighet

76,8 % energigjenvunnet 
avfall i Aarslands produksjon

Arv og kvalitet siden 1922 Slik jobber vi med bærekraft

Sirkulærøkonomi

I 2020 ble 404 tonn avfall gjort om til briketter

Målrettet arbeid gir resultater

I snart hundre år har familien Aarsland sendt bedriften videre fra 
generasjon til generasjon. Vi som driver møbelfabrikken i dag ble 
født inn i en tankegang tuftet på styrken som ligger i felles innsats 

– og takknemlighet for det vi oppnår sammen.

Aarsland møbelfabrikk er en av landets ledende leverandører av 
kvalitetsrike kontor- og skolemøbler og er etablert med lokal 

produksjon på Vigrestad på Jæren. 

Det å gjøre ting skikkelig har flere betydninger for oss. I tillegg til møbler 
av god og varig kvalitet, betyr det at vi skal behandle både hverandre og 
omgivelsene våre med respekt. I dag er det "erde generasjon som driver 
fabrikken. Når vi retter blikket mot horisonten, med ansiktet mot vinden, 
skal vi ha en felles forståelse av hvordan vi trør inn i fremtiden sammen. 

Klimaarbeidet til Aarsland blir til på veien mot nye mål og møbler. 
Dette, vår aller første bærekraftrapport, er et viktig steg i riktig retning. 

Med oss videre har vi verdiene våre, omgivelser og vår felles arv.
Nøysomhet gjennom lange linjer. Alt vi skal ta vare på. 

Det ligger i familien.

2

4

6

8

3

5

7

9

10

Nøkkeltall sosial bærekraft

Antall kvinner 
i % av totale 

stillinger

Årsverk totalt 
Kvinner 9   
Menn 19

Skader
H1 / H2

Totalt 
sykefravær
0,5 % korttid
4 % langtid

Kompleksitet

Organisering

E!ekt

indreytre

1. 
Utvendige

3. 
Leverandørkrav

4. 
Driftsomlegging

5. 
Produktportefølje

6. 
Forretningsmodell

2. 
Husrengjøring

76,8 %
energigjenvunnet 

avfall
89,3 % resirkulert 

avfall

0 utslipp bygg 
og produksjon:
100 % vannkraft 

fra Lyse

100% sirkulær 
produksjon og drift

innen 2030

Gjennom-
ført

Plan 2021

181 ulike
Svanemerkede 

produkter

2021 
Økt sirkularitet 

produksjon/
produkt/

end of life

2021 
Etablere strategi 
for å bli 100 % 
sirkulær innen 

2030

2021 
Utvikle standard 
for reparasjon/

gjenbruk av 
produkter

1 /
Partner analyse

Workshop 
sirkulære 
synergier

2 / 
Prototype 

gjenbruksmarked
med partnere

EPD-profil på 
43 produkter

Leverandørkrav 
ifm. ISO +EPD

NS-EN ISO 
14001:2015 og

NS-EN ISO 
9001:2015

2021
Økt 

leverandørkrav  
DB Schenker

transport

2021
95% energi-
gjenvunnet 

avfall

2021
Utvikle 20 nye 

EPD mest solgte 
produkter

2021 
Leverandørkrav

til partnere/
leverandører

2021 
100 % ren kraft fra 

Lyse!orden

2021 
Etablere mål for 
kraftreduskjon

2021 
Vurdere å bli 
Klimapartner

Vigrestad 
Idrettsklubb

Grønn vekst-trappen er utviklet av ©Per Espen Stoknes

FNs Bærekraftsmål – hentet hjem til Vigrestad
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Sirkulærøkonomi handler om ressursenes 
reise, men det er også en reise for oss. På 
samme måte som en steingard bygges stein 
på stein, må vi gå steg for steg mot målet 
om 100 prosent sirkularitet hos Aarsland. 

Arbeidet med miljøregnskap for produkter (EPD) og svane-
merking er bevisstgjørende for videre arbeid med råvarer, 
produksjon og transport.

Avfall
Alt treavfall omskapes til brennbare briketter som benyttes 
til oppvarming hos et gartneri (les mer under). Metallavfall 
returneres til leverandører for gjenvinning eller gjenbruk. 
Lakkavfall blir også gjenbrukt. Restavfall, som utgjør mindre 
enn 0,5 % av det totale avfallet, leveres til o!entlig deponi 
for forsvarlig behandling. 

Reparasjon
Møblene våre oppfyller norske lover om garanti. I 2020 
var det 0,18 prosent skader av totalt 74 020 fakturerte varer. 
Den generelle holdningen er at vi reparerer møbler ved 
behov, og har alltid et lager av reservedeler. 

Gjenbruk 
Pilotprosjekt for gjenbruk er del av vår plan for 2021.

Det hele startet som et støvproblem. Spon og flis fra produksjonen ble lagret i store 
siloer, men når dette skulle fraktes bort på hengere, fikk store deler av nærområdet til 

møbelfabrikken et støvlag de ikke hadde bedt om. Noe måtte gjøres, men hva?  

– Vi hadde hørt om et dansk firma som pakket 
støvet sammen til briketter, og fant også ut at en 
større norsk parkettprodusent solgte treavfallet sitt 
på denne måten. Vi anså dette som en god løsning 
for å kvitte seg med grapset, ja for det er graps, på 
en miljøvennlig måte. Så sånn startet samarbeidet 
med ”Agurken”, forteller Martin Aarsland.  

”Agurken” er Aase gartneri som ligger på Orre, to mil 
unna møbelfabrikken. Her produseres i underkant av 
ti prosent av den totale norske agurkproduksjonen. 
Hvert år vokser 850 tonn agurker frem ved hjelp av 
naturlig lys og oppvarming fra miljøvennlige energi- 
kilder, deriblant brikettene fra Aarsland. Samarbeidet 
har vart i om lag 15 år, og i dag blir alt treavfall fra 
produksjonen på Vigrestad gjort om til briketter. 

– Dette er en selvfølge i produksjonen vår i dag, sier 
daglig leder Erik Jonas Aarsland, som fortsatt husker 
hvordan han sammen med farfar Sigbjørn ble kvitt 
avkapp og tre fra produksjonen før i tiden. 

– Jeg tilbrakte mange timer ved sagen sammen 
med farfar. Vi saget opp til ved og bant det sammen. 
Så kjørte vi rundt og delte ut til eldre folk i nærom-
rådet, sånn at de kunne bruke det til brensel. 

Selv om det er et godt minne, er dagens løsning 
bedre for miljøet, sier Erik Jonas.
– Miljøvennlig oppvarming av veksthusene går på 
bekostning av ikke-fornybare energikilder, som gass 
eller olje. Det gir en god følelse å kunne bidra til dette.

Fra avfall til 850 tonn 
agurker – hvert år! 

Totalt antall 
Svanemerkede produkter

Gjelder ulike produkt innenfor 
serier. Se side 14 for detaljer.

Lisensnr. 2031 0082

Mennesker er den viktigste ressursen 

*2020-tall for restavfall skyldes renovasjon av fabrikkhall

Energigjenvunnet avfall 404,1
Restavfall 56,5*
Klidesortert avfall 65,9  

2016     2017     2018    2019     2020
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5. Hardplast  6. Restavfall til sortering

Materialer / tonn
Kildesortert avfall og restavfall  

av totalt 450 tonn
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Avfall totalt / tonn
Gjenvunnet, kildesortert og restavfall

av totalt 450 tonn

Resirkulert avfall
av totalt 450 tonn

89,3 %

Energigjenvunnet avfall
av totalt 450 tonn

76,8 %

181 16 år

Energiforbruk

F.o.m. 1. januar 2021 benyttes 100 % vann-
kraft med opprinnelsesgaranti fra Lyse"orden. 
Dette vil redusere bedriftens markedsbaserte 
CO2-utslipp til null. (Kilde: Lyse Energisalg)
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– Det er tretti familier knyttet til bedriften vår, og det 
minner meg på det store ansvaret jeg har. Filosofien 
og kulturen vår er skapt av kollegaene mine, både de 
som er her nå, og de som har vært her før oss. 
Gode folk er en forutsetning for god drift, de er den 
viktigste ressursen vi har. 

Jeg ønsker å videreføre den gode kunnskapen sånn at 
vi kan fortsette å skape gode verdier for mennesker og 
omgivelsene våre. Vi er ambisiøse på vegne av møbel-
fabrikken, men det er like viktig å være ambisiøs på vegne 
av naturen. Det vi lever av og lever i hver dag, det skal vi 
respektere og ta vare på. 

Vi skal være stolte av den arven vi sender videre til neste 
generasjon.  

Erik Jonas Aarsland
Daglig leder, 4. generasjon

Jæren er kjent for mye vær, men inne i fabrikklokalene 
er det heldigvis langt mer stabilt klima. Med om lag 
30 ansatte er vi å regne som en utvidet familie, der alle 
trør til der det trengs – uavhengig av hva slags tittel du 
måtte ha på visittkortet. Ka!edrøs og felles lunsj hver 
dag, prioriteres foran teambuilding ute av huset.   

Vigrestad er et lite tettsted med rett over 2000 innbyggere. 
Som hjørnesteinsbedrift er det viktig for Aarsland å bidra 
til lokalsamfunnet, både som hovedsponsor for idrettslaget 
og gjennom møbler og støtte til organisasjoner. 

Synliggjøring og bekreftelse er noe av det viktigste for 
Martin Aarsland: – Jeg bærer det norske flagget gjennom 
fabrikken for å feire store ordrer. Det er for å vise takknemlig- 
het til alle som jobber her og at det er arbeid nok til alle 
sammen, samtidig som det bekrefter at vi gjør noe riktig. 

Omsetning 2015-2020
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Veksten har vært stabil. 2019 var et år i særstilling. 
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3,5 %

Fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi

Den uformelle ka!epraten er en viktig del 
av kulturen og arbeidsklimaet hos Aarsland. 

Aarsland er hovedsponsor for Vigrestad 
Idrettsklubb. 
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Aarsland møbelfabrikk har opplevd god vekst de siste årene. 
Dette gir oss frihet til å videreutvikle produksjonen, blant annet med 

ny teknologi og digitalisering. Samtidig gir veksten oss et større 
ansvar. For å forhindre at utviklingen går på bekostning av naturens 

ressurser og mangfold, må vi forbedre miljøinnsatsen. 

Vi har valgt Grønn vekst-trappen som et verktøy for kontinuerlig 
forbedring, der vi samler mål og tiltak for arbeidet. Målet om 
95 prosent energigjenvunnet avfall setter en viktig standard for 
hvordan vi forholder oss til dagens og fremtidens produksjon.

I denne rapporten kan du også se hvordan vi arbeider målrettet med 
miljøregnskap (EPD) og svanemerking av møbler. 

Kvalitetsfilosofien vår står sterkt i produksjonen. Produktene våre 
har en levetid på opp mot 40. Vi jobber målbevisst med design 

og produksjon som gir møbler med lang holdbarhet, både teknisk 
og estetisk – noe som også er positivt for miljøet. 

En oversikt over tiltakene våre er samlet i Grønn 
vekst-trappen (se under). 

Bærekraftrapport 2020

Skrivepult nr. 6 designet av Aarsland i 1965

Skrivebordet Vid designet av Scenario 
Interiørarkitekter i 2015

Men vi gir oss ikke før vi har oppnådd målet om 95 prosent!

Ved å bruke bioenergi i stedet for fossil brensel i agurkproduksjonen, 
sparer Aase gartneri miljøet for 500 tonn CO2 hvert år. 

Brikettene fra Aarsland utgjør 10 % av gartneriets totale energiforbruk.

Transport DB Schenker
Forsendelser totalt 

Totalt er det transportert 4.7 millioner kg 
fraktvekt. Bruk av semitrailere i all transport 
ville gitt et totalt avtrykk på 236 tonn CO2, 
men valg av tog og bærekraftige logistikk- 
løsninger reduserte dette til 105 tonn CO2.

Transport DB Schenker
105 tonn CO2 redusert utslipp

1065  Jernbane
910 EURO VI standard
EL-kjøretøy

50

100

150

200

250

Gjennom strategisk jobbing mot målet om å bli 100 % sirkulær innen 2030 skal vi:
• redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, 
 materialgjenvinning og ombruk av ressurser
• bidra til bærekraftig forvaltning og e!ektiv bruk av naturressurser
• integrere informasjon om egen bærekraft i rapporteringsrutiner
• etterspør informasjon om bærekraft i leverandøreres rapporteringsrutiner
• fortsette å forvalte alle former for avfall gjennom hele livssyklusen etter beste praksis

Vi vil øke andelen avfall som energigjenvinnes til briketter, og dele denne løsningen til inspirasjon 
for andre. Vi vil kjøpe trebasert materiale fra leverandører som hensyntar bærekraft i egne 
rapporteringsrutiner og som har markedets laveste avtrykk vs. kvalitet opp mot produktetes 
levetid. (Tiltak under mål 12 ivaretar også dette punktet).

Det vil foregå et kontinuerlig arbeid med å forbedre selskapets CO2-avtrykk gjennom etablerte 
bærekraftsmål og tiltak iht. Grønn vekst-trappen. I dette ligger målet om etablering av klimaregnskap 
og gjennomføre årlig bærekraftsrapportering. Aarsland møbelfabrikk vil etterstrebe internt eierskap 
til de av FNs bærekraftsmål vi stiller oss bak, og vil underveis også vurdere å inkludere flere av målene 
i bærekraftsarbeidet. Gjennom å dele kommunikasjon i egne digitale kanaler knyttet til bærekrafts-
arbeid og grønne løsninger vil vi forsøke å bidra til omstilling i møbelbransjen – en innsats etter egen 
evne og kapasitet.

Gjennom partnerskap med leverandører og kunder vil vi undersøke synergier og nye muligheter 
for hvordan Aarsland kan utvikle og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering 
og næringsutvikling i møbelbransjen. I dette arbeidet skal vi ha en tydelig stemme muntlig 
og skriftlig. Innen 2030 skal vi ha en aktiv rolle i omstillingen av næringslivet (møbelbransjen) til 
å bli mer bærekraftig, med mer e!ektiv bruk av ressurser og økt bruk av rene og miljøvennlige 
teknologiformer og industriprosesser. Innsatsen styres etter egen evne og gjeldende kapasitet. 
Vi skal fortsette å benytte fraktselskap som tilbyr størst grad av el-transport.

Fra 1.1.2021 benytter vi Lyse-produktet 100 % vannkraft med opprinnelsesgaranti.
I 2021 vil vi også ska!e mer kunnskap om og innsikt i muligheter for å produsere egen energi.
Vi skal fortsette å bidra til energi hos Aase gartneri gjennom resirkulert avfall i form av briketter.
Og vi skal benytte fraktselskap med best tilbud på el-transport.

Vi har valgt fem bærekraftsmål som våre viktigste. Prosessen videre blir å konkretisere 
hvordan vi best kan levere på disse gjennom arbeidet med Grønn vekst-trappen. 

I løpet av 2021 vil vi arrangere en intern workshop for å jobbe videre sammen med 
flere ansatte og på den måten skape større eierskap til målene vi har satt oss. 

Godt arbeidsklima – uansett vær

Møbelfabrikk på Vigrestad siden 1922



Per Espen Stoknes, BI

Green Growth

Konklusjoner

1. Problem:  Forbausende, omfattende ressurs-sløsing 

2. Løsning:   Skiftet fra arbeids- til ressurs-produktivitet

3. Lønnsomhet:  Ja, bærekraftig er nå (oftest) lønnsommere! 

4. Grønn vekst-trappa:  Vi kan skape bærekraftsamfunnet 
med seks trinn oppover før 2030,
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Ekstra slides



Produktiv kapital Natur-kapital Sosial-kapital

Strømmer :  
(inntekt)

Økonomisk vekst 
økning i BNP

Grønn vekst  
Økonomisk vekst som 
reduserer fotavtrykket

Sunn vekst:
Grønn vekst som er mer 

sosialt inkluderende

Beholdning:  
(formue)

Produktiv Økonomi  
økt nasjonalformue  

i kroner

Grønn Økonomi 
produktiv økonomi med 

fotavtrykk innenfor 
økosystemers tålegrenser

Sunn Økonomi
grønn økonomi som er 

sosialt inkluderende med 
økt tillit

 Bred formue = balansert positiv endringstakt i produktiv + natur + sosialkapital
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Stoknes, figur 5.3

Sunn økonomi definert
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