
 
 
 
 

KLIMA- OG MILJØPLAN  
 WORLD CUP DRAMMEN 

2021 – 2025 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Utgave 

Skrevet av Thérèse 
Verheyleweghen 



 
 

Side 2 av 22 
 

Innhold 
Forord v/ Arne Madsen 3 

1. Innledning 4 

2. Om arrangementet 5 

3. Bakgrunn for planen og dens oppbygging 6 

4. Miljøprofilen og utfordringene 7 

4.1 Klimagassutslipp fra snøproduksjon, -transport og -preparering 7 

4.2 Miljøutfordringer 8 

4.3 Løsningen: En miljøprofil 8 

5. Målsetninger og handlingsplan for World Cup Drammen – Vanlig gjennomføring 10 

5.1 Forbruk og avfall 10 

5.2 Innkjøp 11 

5.3 Transport 13 

5.4 Natur og arealbruk 15 

5.5 Mat og matservering 16 

5.6 Energibruk 17 

5.7 Samarbeid med sponsorer og leverandører 18 

5.8 Estetikk, informasjon og kommunikasjon 19 

5.9 Miljøledelse 20 

6. Forskjellene ved en avvikssituasjon 21 

 

 

 

  



 
 

Side 3 av 22 
 

Forord v/ Arne Madsen 
Som arrangør av et stort, internasjonalt idrettsarrangement bærer 
vi et stort ansvar. World Cup Drammen har vært med på å 
synliggjøre Drammen og det er mange i byen som er stolte av å 
kunne vise frem den flotte byen vår i all sin prakt. Derfor er det 
svært viktig at vi er oss vårt ansvar bevisst og jobber for at byen 
skal bevare sin prakt. For Drammen står foran store utfordringer 
på lik linje med resten av verden. 

Klima- og miljøplanen vår er ment å være vårt første steg som 
arrangør til å ta hensyn og tenke klima og miljø i vår planlegging og 
gjennomføring. Intensjonen er at dette vil bidra til at enda flere i organisasjonen blir bevisste på 
miljøutfordringer, og tenker på klima og miljøet i forberedelser og gjennomføring av aktivitet og 
arrangementet. Den vil være et viktig verktøy for systematisering av arbeidet med problematikken. 

Planen er en førsteutgave og vil være et levende dokument som skal forankres ned i hele 
organisasjonen vår og også mot samarbeidspartnere slik som sponsorer og leverandører for 
arrangementet. Sammen håper vi i kunne gjøre store reduksjoner i klimautslippene og 
forurensningen tilknyttet arrangementet, og håper at andre arrangører vil følge i våre fotspor. 
Samtidig vil vi aldri gi oss på å lete etter de beste løsningene for å skape den beste utgaven av World 
Cup Drammen. 
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1. Innledning 
Verden står foran store klima- og miljøutfordringer og det er viktig at arrangører av idretts- og 
kulturarrangementet er seg sitt ansvar bevisst. Mange arrangementer har de senere årene blitt 
grønnere og jobbet aktivt for å redusere sine klimagassutslipp. World Cup Drammen er arrangør som 
har fulgt med på endringene og gjort løpende tilpasninger, men nå ser vi det som tidsriktig og viktig å 
øke innsatsen. Utslipp av klimagasser er en synlig utfordring, og det må ageres for å redusere disse.   

Denne planen tar for seg klima- og miljøutfordringene World Cup Drammen møter og reflekterer 
rundt mål og tiltak som må gjennomføres for å redusere klimautslippene i årene som kommer. Planen 
er gjeldende for årene 2021 – 2025, men skal fungere som et levende dokument som stadig 
oppdateres og utbedres i takt med utviklingen i samfunnet og teknologien som er tilgjengelig på 
feltet.  

Den vil også reflektere avviket arrangementet opplever i 2021 grunnet Covid-19 pandemien. Dette 
avviket vil være fremstilt i et eget kapittel. 
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2. Om arrangementet  
FIS World Cup Drammen er et samarbeidsprosjekt mellom Konnerud IL som teknisk arrangør, 
Drammen kommune og Byen Vår Drammen AS. Arrangementet ble avholdt for første gang i 2003 og 
har ligget inne på terminlistene for FIS World Cup renn helt frem til 2020.  

Rennet er en bysprint og arrangeres normalt i en kort løype rundt og over Bragernes torg. På 
folkemunne omtales arrangementet som «Skisprinten», og navnene Skisprinten og World Cup 
Drammen brukes om hverandre i denne rapporten. World Cup rennet varer i én dag, men det 
arrangeres også et barneskirenn som oftest har blitt lagt til dagen før.  

Enkelte år har arrangementet vært gjennomført annerledes grunnet avvikssituasjoner. Det være seg 
at det er for høy temperatur eller at landet er rammet av en pandemi slik som vil være tilfellet i 2021. 
I slike avvikssituasjoner har arrangementet blitt lagt til skiløpene på Konnerud.  
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3. Bakgrunn for planen og dens oppbygging 
Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Parisavtalen, som Norge signerte i 2016, 
skal sikre oss å begrense klimaendringene. Ved å signere avtalen har Norge forpliktet seg til å ha en 
plan på hvordan vi skal kutte klimagassutslipp, og å oppdatere sitt mål til et mer ambisiøst mål hvert 
5. år. Norge første klimamål var å redusere klimagassene med 40% i 2030 sammenlignet med 
referanseåret 1990, og å være helt klimanøytral innen 2050. Dette ble forankret i klimaloven. 1             
I 2020 har dette målet blitt skjerpet inn til en reduksjon på 50 – 55% klimautslipp sammenlignet med 
2019 innen 2030. Drammen kommune har som mål å redusere sine klimagassutslipp med 40 % innen 
2030, sammenliknet med 1990-nivå. Drammen er også forpliktet til å følge FNs bærekrafts mål og 
agenda 2030, på lik linje med Norge.  

10. juni 2020 vedtok hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune at World Cup 
Drammen skal ha en klima- og miljøplan med konkrete utslippsreduserende mål. Dette vedtaket satte 
i gang et systematisk arbeid med å kartlegge tidligere miljøtiltak, sette klima- og miljømål og estimere 
utslipp. World Cup Drammen engasjerte Thérèse Verheyleweghen til formålet om å kartlegge 
nåværende situasjon og ønsket situasjon, sette mål for organisasjonen og følge opp tiltak, samt å 
sammenfatte klima- og miljøplanen.  

Da arbeidet ble igangsatt, var det ikke forespeilet rammer for planen. Dens innhold og rammer vil 
derfor utvikles selv etter første publisering, og det forventes et stort kompetanseløft når planen er 
forankret i organisasjonen og førstkommende arrangement i 2021 er gjennomført. Planen skal derfor 
revideres innen 01.01.2022. 

World Cup Drammen har utenom de politiske føringene sett til Norsk idrett for inspirasjon og 
føringer. Norges idrettsforbund sin miljøstrategi2 fra 2011 har som hovedmål for norsk idrett å; «på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, ta et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning». Videre er det 
beskrevet i strategien at; «Idrettsarrangement skal ha en miljøvennlig profil og gjennomføring». Vi 
har lent oss på disse målsetningene og «Miljøhåndbok for norsk idrett» som er en veileder for 
idrettsarrangører slik som World Cup Drammen.  

Vi har valgt å dele opp problematikken i kategoriene vi anså som viktigst i henhold til våre egne 
utfordringer og bransjestandarden. Disse kategoriene er: 

1. Forbruk og avfall 
2. Innkjøp 
3. Transport 
4. Natur og arealbruk 
5. Mat og matservering  
6. Energibruk 
7. Samarbeid med sponsorer og leverandører 
8. Estetikk, informasjon og kommunikasjon 
9. Miljøledelse 

 
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60 
2 https://bok.gronnidrett.no/Milj%C3%B8ha%CC%8AndbokForIdrett_2utg_interaktiv.pdf 
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4. Miljøprofilen og utfordringene 
Siden Paris-avtalen ble signert i 2015 har presset på samfunnet og arrangører om å gjøre aktive 
klimaavtrykksreduserende tiltak økt kraftig. World Cup Drammen har gjort tiltak de siste årene for å 
imøtekomme noe av dette presset, men har hittil manglet en mer strategisk tilnærming. Nå skal 
miljøprofilen forankres i organisasjonen, rutiner skal opprettes og miljøprofilen skal kommuniseres ut 
mot samarbeidspartnere, publikum, deltakere og alle andre interessenter. Klima- og miljøplanen og 
arbeidet som har blitt gjort med å sammenfatte den har vært første steg i prosessen om å opprette 
miljøprofilen. Den første oppgaven som har blitt gjennomført har vært å kartlegge utfordringene 
arrangementet står overfor. Det er første gang det gjøres et forsøk på å kalkulere og estimere 
klimagassutslippene på de områdene der utfordringene er klart størst.    

 

4.1 Klimagassutslipp fra snøproduksjon, -transport og -preparering 
Det kreves store mengder ren snø for å gjennomføre et 
langrennsarrangement. Snøen som brukes under 
arrangementet er kunstig produsert ved bruk av 
snøkanoner og fraktes til Bragernes Torg med lastebiler. 
Der blir den fordelt i løypen og løypene blir preparert. 
Når rennet er over, blir snøen transportert til et egnet 
godkjent snø deponi da det er mulig den inneholder 
miljøskadelige stoffer eller avfall som ikke skal havne i 
naturen. Hele prosessen med produksjon og transport av 
snø krever store mengder energi sammenlignet med et 
konvensjonelt renn på et skianlegg.  

 

Snøen som produseres er basert på 
rent vann fra Verkselva og det er 
ingen kjemikalier som tilsettes i 
prosessen. Snøkanonene benytter 
100% ren fornybar energi fra 
vannkraft som er et godt alternativ 
sammenlignet med andre 
energikilder. Utslippet tiknyttet 
produksjonen ligger på 0,3g CO2 

ekvivalenter per kWh energi. Som 
vist i grafen ble det i 2017 brukt 
32 000 kWh energi på å produsere 
de 9000m3 snø som trengtes for 
gjennomføring av arrangementet.  

Dette tilsvarer et utslipp på totalt 9,6 kg CO2eq (CO2 ekvivalenter).  

FIGUR 1: SNØHAUGER PRODUSERES PÅ KONNERUD I FORKANT 

AV WORLD CUP DRAMMEN. 

FIGUR 2: ENERGIBRUK TIL SNØKANONENE 06.02.2017-16.02.2017. 
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Ved utregning av CO2 utslipp fra snøtransporten, benytter mange kilder rundt 2,66 kg CO2 per liter 
diesel. Vi velger også å bruke dette tallet til å regne ut et estimat for utslippene.   

Lastebilene bruker trolig mellom 32,1 og 41,3 liter diesel per 100 km med last, og en del mindre når 
de kjører med tomt lasteplan. Kalkulert med et estimert antall kilometer og en faktor på 2,66 kg 
CO2/l, estimeres utslippet tilknyttet snøtransporten til å ligge på rundt 10 tonn CO2. Gravemaskinene 
som benyttes bruker omtrent 7900 liter diesel som gir et utslipp på litt i overkant av 21 tonn CO2. 

Til sist må snøen prepareres. Dette tar omtrent 30 timer og et totalt dieselforbruk på 600 liter. Det gir 
et estimat 1596 kg CO2 som slippes ut i forbindelse med preparering av løypene.  

Summen av utslippet fra snøen produseres på Konnerud til den har har blitt kjørt til deponiet og 
anleggsmidlene har forlatt området blir da litt i overkant av 42 tonn CO2. 

 

4.2 Miljøutfordringer 
Avfallsreduksjon og -håndtering er en annen utfordring. Her har det tidligere ikke vært gjort andre 
tiltak enn å begrense miljøskadelig avfall gjennom forbud av bruk av fluor, samt håndtering av 
miljøskadelig avfall. Det har også blitt gjort tiltak for å redusere matsvinn og å gi bort overskuddsmat. 
Alt annet avfall har havnet i blandet container og blitt grovsortert. Det har heller ikke vært noen 
fastsatte føringer for innkjøp av miljømerkede eller nedbrytbare produkter. Noe engangsservice og 
lignende har vært byttet ut med nedbrytbare alternativer, men blant annet ølglass og emballasje har 
stått for en stor mengde plastavfall som har gått til forbrenning. 

 

4.3 Løsningen: En miljøprofil  
Det er en del usikkerhet knyttet til estimatenes riktighet, men de gir oss en pekepinn på hvilke 
områder utfordringene er størst på. Snøproduksjonen foregår allerede på en måte som har relativt 
lave utslipp, men utslippet tilknyttet snø transporten må reduseres. Mens det på mange andre 
områder har kommet mange gode alternativer som gir lavere utslipp, har anleggstransport vært et 
område der denne utviklingen har tatt tid. Nå dukker det imidlertid opp nye løsninger for maskiner og 
kjøretøy med lavere utslipp som også yter på et høyt nok nivå.  

Utover estimatene har vi lite kjennskap til arrangementets reelle klimaavtrykk. Et av de viktigste 
tiltakene vil derfor være å finne gode verktøy til å måle klimautslippets størrelse. Vi ønsker å måle 
resultater aktivt i form av reduksjon av klimautslipp og redusert negativ miljøpåvirkning. Det trengs 
målindikatorer til å måle utslippets størrelse og vurdere aktuelle tiltak. Vi ønsker å utfordre oss selv 
på å iverksette innovative tiltak og stadig utvikle oss videre for å redusere klimaavtrykket. World Cup 
Drammen ønsker å være en veiviser for andre arrangementer og en pådriver for klima- og 
miljøarbeidet både lokalt og i langrennsmiljøet.  
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Klima- og miljøplanen skal bidra til å gjøre oss bevisst våre utfordringer og motivere 
oss til å finne nye løsninger. Planen med dens mål og tiltak skal forankres i organisasjonsledelsen 
både gjennom dette dokumentet og en klima- og miljøansvarlig med sete i organisasjonskomitéen. På 
sikt skal klima- og miljøtenkningen gjennomsyre hele organisasjonen.  
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5. Målsetninger og handlingsplan for World 
Cup Drammen – Vanlig gjennomføring 

 

Hovedmål: 

▪ World Cup Drammen skal ha en tydelig miljøprofil, og måle og redusere sine 
klimagassutslipp med 30% innen 2025 sammenlignet med 2019 

 

5.1 Forbruk og avfall 
Mål: 

▪ Redusere forbruket med 30% 
▪ Materialgjenvinning og resirkulering av alt avfallet 
▪ Null utslipp av miljøskadelige stoffer til naturen 

 

I 2019 ble det produsert 940kg avfall. Tidligere år har alt avfall med unntak av farlig avfall havnet i 
samme container og blitt grovsortert hos Lindum i etterkant av arrangementet.  

Sortering av avfall kan skje i mange fraksjoner, og på kort sikt vil vi begynne med fraksjonene 
matavfall, glass og metall, papp og papir, plast og restavfall, samt farlig avfall og pant. På lengre sikt er 
målsetningen å innføre flere fraksjoner der det er hensiktsmessig.  

Gjenvunnet papir blir til råstoff for nye papirprodukter. Det medfører redusert behov for energi til 
papirproduksjon samt at det sparer skog. For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes spares 2 kg 
olje og 1 kg CO2, og forbrenning av restavfall vil slippe ut mindre CO2 når plast er fjernet fra 
restavfallet. Matavfall kan bli til biogass som igjen kan brukes som drivstoff til blant annet 
kollektivtransport.  

Avfallsmengden skal reduseres gjennom økt fokus på ombruk og gjenbruk og aktive tiltak for å 
redusere unødvendig forbruk. Alt innkjøp skal forankres i en rutine med mål om redusert forbruk. En 
«null plast- policy» innføres for å redusere denne typen avfall ytterligere.  

God informasjon og kommunikasjon til publikum, deltakere og samarbeidspartnere skal vektlegges. 
Det skal stilles krav og forventninger til leverandører om å redusere deres forbruk.   
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Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Innkjøp   
Mål: 

▪ Redusere forbruket med 30% 
▪ Erstatte alle unødvendige produkter i plast med mer miljøvennlige materialer og innføre en 

null plast-policy 
▪ Velge miljømerkede produkter 

 

 

 

 

Alt avfall som produseres i forbindelse med gjennomføring av arrangementet skal sorteres i 
fraksjonene papp og papir og glass og metall og emballasjeplast til materialgjenvinning. Alt matavfall 
skal resirkuleres og sendes til produksjon av biogass. Alle flasker og bokser skal pantes. 

 
Organisasjonen skal tilstrebe at også alt avfall som produseres i forbindelse med administrativt 
arbeid tilknyttet arrangementet skal sorteres på tilsvarende måte som i punktet over.   

 
Leverandører og sponsorer skal kun få tillatelse til å dele ut nyttegjenstander av høy kvalitet. 
Utdeling av flyers, brosjyrer og promoteringsmateriell som ikke er nyttegjenstander skal ikke være 
tillatt.  

 
Flyers og plakater skal erstattes med digital informasjon og informasjonsskilt på arenaen.  

 
Dokumenter skrevet ut i forbindelse med arrangementet skal være tosidig utskrift.  

 
Det skal legges til rette for korrekt avfallshåndtering av farlige- og miljøskadelige stoffer. Disse skal 
leveres inn til godkjent mottak tidlig og ikke mellomlagres unødvendig.  
 
Smøreboder skal være utstyrt med avfallsbeholdere for farlig avfall.  

 
All bruk av produkter som inneholder fluor forbys.  
 
Publikum skal oppfordres til å tenke gjennom sine handlinger, sortere avfallet sitt og ikke ta imot 
promoteringsmateriell de ikke kommer til å bruke.  
 
Publikum, funksjonærer og deltakere skal oppfordres til å bruke medbragte og gjenbrukbare 
drikkeflasker, kopper og matbokser for å redusere bruk av engangsservice og matsvinn.  
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Innkjøp står i tett sammenheng med forbruk og avfall, men er adskilt i denne planen 
for tydeliggjøring. Fokuset på fornuftige og planlagte innkjøp har økt jevnt de siste årene, men ikke 
vært forankret. Nå skal det forankres i en innkjøpsrutine. Innkjøp av kvalitetsprodukter lang levetid, 
lokalproduserte produkter og miljømerkede produkter skal vektlegges. En innkjøpsansvarlig har 
ansvar for å følge innkjøpsrutinen og samtidig gjøre de vurderingene som er best for driften, klimaet 
og miljøet.  

Null plast -policyen skal utfordre oss til å søke etter miljøvennlige alternativer.  

 

Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal være en innkjøpsansvarlig som har kontroll på alt innkjøp og styrer dette slik at ikke 
unødvendige produkter kjøpes inn. Til dette skal det lages en innkjøpsrutine.  

 
I innkjøpsrutinen skal det vektlegges kjøp av kvalitetsprodukter med lang levetid som kan 
gjenbrukes av arrangementet, organisasjonen eller andre.  

 
Bruksartikler, gaver og premier til ansatte, funksjonærer og deltakere skal være av god kvalitet og 
miljømerket om mulig. Blomster skal være Fair Trade-merket.  

 
Funksjonærtøy skal være i god kvalitet og det skal oppfordres til gjenbruk.  
 
Innkjøpsansvarlig skal ha ansvar for lageret og føre inventarliste for å unngå unødvendige innkjøp. 

 
Det skal stilles krav til leverandører om at alle ubrukte produkter skal kunne returneres. 

 
Miljømerkede produkter skal velges der det er hensiktsmessig. Dette er spesielt aktuelt i 
kategoriene vaskemidler, papir og kontorartikler, matservering og dekorprodukter.  
 

Null plast-policy 
Det skal innføres en «null plast-policy» som innebærer at det ikke skal brukes emballasjeplast i 
forbindelse med arrangementet. Alt plast som brukes skal kunne om- eller gjenbrukes. Dette 
innebærer blant annet: 

 
- Alt engangsservice skal være laget i nedbrytbare materialer 
- Vurdere alternativer til PLA-drikkeglass slik som gjenbruksglass fra Rent Glass eller PET- 

panteordning fra Infinitum.  
- Det skal stilles krav til leverandører om å hente sin (plast)emballasje og resirkulere 

dette.  
- Det skal stilles krav til leverandører om å vurdere mer miljøvennlige alternativer for 

emballasje av sine produkter.  
- Det innføres forbud mot sponsorer til å gi ut produkter emballert i plast.  



 
 

Side 13 av 22 
 

5.3 Transport 
Mål: 

▪ Redusere den totale belastningen tilreisende har på klimaet. 
▪ Ha null utslipp tilknyttet varetransport lokalt. 
▪ Redusere utslipp tilknyttet anleggstransport med 30%. 

Anleggstransporten tilknyttet arrangementet produserer et estimert utslipp på 33,8 tonn CO2 som vi 
ønsker å redusere gjennom en utfasing av standard anleggskjøretøy- og maskiner til fordel for 
alternativer som slipper ut lave mengder, eller ingen klimagasser. Denne utfasingen begynner i 2022, 
da én av åtte gravemaskiner erstattes med en elektrisk drevet gravemaskin. Dette alene kan redusere 
utslippet med omtrent 1,6 tonn.3  

I flere år har lastebilene fra vår leverandør brukt etterbrenningsbehandling, «AdBlue» i flere år. Dette 
er bidrar til å nærmest ufarliggjør nitrogenoksidgassen (NOx) som har vært et stort problem tidligere. 
Denne teknologien har øker også ytelsen på kjøretøyet Nå vil vi oppfordre vår leverandør til å gjøre 
ytterligere forbedringer av maskinpoolen sin ved å innføre flere kjøretøy og maskiner med 
lavutslippsløsninger. Leverandøren gjennomgår selv en sertifisering for miljøledelsessystemet ISO 
14001.  

World Cup Drammen samarbeider med World Cup renn i Holmenkollen og Finland. Dette har blitt 
gjort i flere år for å redusere utslippene tilknyttet transport av utøverne. Dette er en løsning som vi 
kommer til å støtte videre. Samtidig tilrettelegges det for at utøverne skal kunne reise kollektivt så 
langt det lar seg gjøre, og samkjører der det er nødvendig. World Cup Drammen oppfordrer alle 
tilreisende til å reise kollektivt, gå eller samkjøre, og det legges ikke til rette for bilparkering. Til vare- 
og persontransport under arrangementet benyttes nullutslipps-leiebiler og funksjonærene får tilbud 
om gratis kollektivreise og oppfordres til å benyttes seg av dette.  

I tillegg til å benytte nullutslippsbiler selv, vil leverandører oppfordres til å bytte til lav- og 
nullutslippsbiler, samt at lokalproduserte varer og tjenester skal prioriteres for å redusere det totale 
utslippet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/pressemeldinger/article29919.ece/binary/Fakta%20EL-graver 
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Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persontransport 
Arrangementet skal samkjøres med andre World Cup arrangementer i Norge og naboland for å 
redusere antall flyreiser for utøvere og erstatte disse med mer miljøvennlige alternativer slik som 
togreise. 

 
Utøvere oppfordres til å reise kollektivt til og fra Drammen.  

 
Alle funksjonærer og ansatte skal tilbys fri kollektivtransport i forbindelse med arrangementet. 

 
Publikum og andre interessenter skal oppfordres til å reise kollektivt, og det skal opplyses om 
rutetider på nettsider og sosiale medier.  
 
Det legges ikke til rette for publikumsparkering.  

 
Det skal legges til rette for samlet utøvertransport fra hotell til arena når det er nødvendig.  

 
Varetransport 

Leverandører med lokal produksjon skal foretrekkes der det lar seg gjøre for å redusere det totale 
klimaavtrykket fra transport.  

 
Nullutslippskjøretøy skal brukes til varetransport i forbindelse med arrangementet, og leverandører 
skal oppfordres til å benytte lavutslippskjøretøy.  

 
Henting og leveranser av varer og personer skal samkjøres så langt det er mulig. Det er 
innkjøpsansvarliges oppgave å planlegge slik at det ligger til rette for samkjøring. 

 
Anleggstransport 
       Alle lastebiler skal benytte adblue-teknologi og kjøres med full last. 
 

Leverandør skal oppfordres til å kartlegge muligheter for effektivisering av kjøringen for å redusere 
utslipp.  
 
Det skal stilles krav til leverandør om å vurdere muligheter for å erstatte dagens drivstoff med 
lavutslippsløsninger etter hvert som de kommer på markedet.  

 
Bruk av standard anleggskjøretøy og -maskiner skal fases ut over tid og erstattes med lavt- og 
nullutslippskjøretøy og -maskiner.  
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5.4 Natur og arealbruk 
 

Mål: 

▪ Det skal etterlates ingen spor på området World Cup Drammen disponerer i forbindelse med 
arrangementet.   

▪ Det skal ikke settes varige spor på miljøet etter arrangementet.  

Rydding av området før, under og etter arrangementet har alltid vært en prioritet. Bruk av 
miljøskadelige stoffer er forbudt, og snøen leveres til godkjent deponi. Det er allikevel ønskelig å 
holde mengden avfall og i snøen forbudt, så det skal tilstrebes at så mye som mulig søppel fjernes før 
snøen kjøres til deponiet. Strips er et eksempel på søppel som lett kan «forsvinne» inn i snøen, det 
skal derfor planlegges smart slik at det brukes minst mulig av dette og at der det er nødvendig å bruke 
strips, skal den ikke være hvit.  

World Cup Drammen ønsker også å initiere samarbeid med lokale naturvernorganisasjoner. Et slikt 
samarbeid vil bidra til å kartlegge arrangementets påvirkning og til å tenke utenfor boksen i enda 
større grad.  

 

Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Publikum skal oppfordres til å kaste avfallet sitt i egnede søppelkasser eller containere.   
 
Det skal informeres tydelig gjennom informasjon på nettsidene og sosiale medier, samt skilting hvor 
det er mulig å kaste avfall.  

 
Området skal ryddes nøye før, under og etter arrangementet.  
 
Bruk av materialer som kan forsvinne i snøen skal unngås så langt det lar seg gjøre, og det skal påses 
at materialer i plast som kan erstattes med nedbrytbare materialer, blir det.  
 
Snøen skal transporteres til godkjent deponi slik at ikke avfall og miljøskadelige stoffer havner i 
naturen.  
 
Det skal gjennomføres en kartlegging av arrangementets påvirkning på naturen.  
 
Det skal initieres samarbeid med naturvernsgrupper som kan bidra til å håndtere utfordringene på en 
bedre måte.  
 
Det skal legges til rette for korrekt avfallshåndtering av farlige- og miljøskadelige stoffer. Disse skal 
leveres inn til godkjent mottak tidlig og ikke mellomlagres unødvendig.  
 
Smøreboder skal være utstyrt med avfallsbeholdere for farlig avfall.  

 
All bruk av produkter som inneholder fluor skal fases ut iht. til FIS sine retningslinjer.  
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5.5 Mat og matservering  
 
Mål: 

▪ Null matsvinn 

▪ Erstatte 30% kjøtt med fisk, belgfrukter og andre naturlige proteinkilder 

▪ Benytte miljømerkede, økologiske, etisk rettferdige, lokale, sesongbaserte produkter  

Det har vært lite matsvinn ved tidligere arrangementer, uten at dette har vært nøyaktig dokumentert. 
Overskuddsmat som kan spises har blitt gitt til veldedige organisasjoner og blitt brukt internt i 
organisasjonen. Dette skal det fortsettes med. Samtidig skal innkjøpsrutinen sikre en enda bedre 
planlegging av matmengden slik at matsvinnet reduseres ytterliggere.  

Klimautslipp skal reduseres gjennom redusert kjøttforbruk. Rødt kjøtt skal kuttes helt da utslipp fra 
storfeproduksjon er dobbelt så stort som fra f.eks. kyllingproduksjon. Kylling, svin og fisk skal derfor 
benyttes. Kjøttinnholdet per måltid skal også reduseres og erstattes med andre kilder til protein. Det 
bidrar til en ytterligere reduksjon av klimautslipp. 

Sunne og varierte måltider skal være et fokusområde for alle interessenter, men det skal påses at 
spesielt utøvere får det de trenger for å prestere.  

Alle oppfordres til å ta med eget servise, kopper og flasker for å redusere bruken av 
engangsmateriale.  
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Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Energibruk 
 
Mål: 

▪ Øke utnyttelsesgraden av produsert og transportert snø. 
▪ Redusere klimautslippet knyttet til energi til varme med 30% 

 

Til snøproduksjon benyttes det om lag 32 000 kWh med et CO2-utslipp på 9,6 kg. Utenom dette ble 
det i 2019 benyttet 60 kWh med et forsvinnende lite utslipp på 18 g CO2. I begge tilfeller benyttes det 
100% energi fra vannkraft med opprinnelsesgaranti som er det beste alternativet i dagens marked.  

Energimengden som går med på å produsere og transportere snøen er så stor at World Cup Drammen 
ønsker å forbedre utnyttelsesgraden av snøen. Dette oppnås ved å bruke snøen til mer enn 
Skisprinten. Om snøen ligger igjen helt eller delvis på Bragernes Torg i noen dager etter avsluttet 
arrangement, kan andre grupper benytte snøen. World Cup Drammen ønsker å utfordre politikerne 
til å gi tillatelse til et pilotprosjekt der Word Cup Drammen fungere som initiativtaker til å invitere 
skoler og foreninger til å arrangere egne arrangementer på snøen. Dette vil være et godt tiltak til å 

Forbruk av kjøtt skal reduseres gjennom å tilby sunn og variert kost til utøverne der matrettene 
inneholder 30% mindre kjøtt til fordel for fisk og sjømat, egg, belgfrukter og andre vegetabilske 
proteinkilder. 
 
Kun hvitt kjøtt skal benyttes.  

 
Matleverandør skal utfordres på å benytte produkter som er lokalproduserte og kortreiste, 
økologiske og etisk rettferdig produsert.  

 
Innkjøpsansvarlig skal planlegge og kjøpe inn produkter som er lokalproduserte og kortreiste, 
økologiske og etisk rettferdig produsert. 

 
Matsvinn 

Innkjøpsansvarlig eller den innkjøpsansvarlig bemyndiger skal ha oversikt over all mat som kjøpes 
inn til arrangementet.  

 
Det skal planlegges nøye for antall individer, samt deres spesielle behov (eks. vegetarkost og 
allergier), slik at mengden mat kjøpt inn ikke overskrider det faktiske behovet.  

 
Publikum, funksjonærer, utøvere og andre interessenter skal oppfordres til å benytte egen 
drikkeflaske, termokopp, matboks og bestikk.  

 
All overskuddsmat skal gis til veldedighet eller benyttes internt i organisasjonen. 
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fordele energibruket knyttet til snøen over en lenger periode, samt å gjøre den mer 
tilgjengelig for lokalsamfunnet.  

Det benyttes i dag dieselaggregater til å varme opp teltene. Disse skal på sikt erstattes med mer 
miljøvennlige alternativer. Det skal gjennomføres en kartlegging av alternativene slik at en utfasing 
kan igangsettes i 2022.  

 

Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Samarbeid med sponsorer og leverandører 
Mål: 

§ Trekke frem miljøprofilen i samarbeid med sponsorer og leverandører og være en 
foregangsorganisasjon på klima og miljø 

§ Utvikle miljøsamarbeid med både eksisterende og nye samarbeidspartnere 

 

Det er viktig for World Cup Drammen å informere sponsorer og leverandører tidlig om miljøprofilen, 
samt å involvere de til å ta del i satsningen. Mange av samarbeidspartnerne spiller enormt viktige 
roller i vår målsetning om å redusere klimautslippet, og vi ønsker å samarbeide om å komme frem til 
de beste løsningene for å oppnå klima- og miljømålene for arrangementet. 

 

 

 

 

 

Bystyret og kommune skal bes om tillatelse til å la snøen få ligge lenger på Bragernes Torg for å øke 
utnyttelsesgraden av snøen. Barneskoler, barnehager, studenter og foreninger skal oppfordres til å 
benytte snøen til egne arrangementer når World Cup Drammen er avsluttet.  

 
Benytte 100% fornybar energi fra vannkraft til produksjon av snø og til alle andre ledd der strøm 
benyttes.  
 
Kartlegge klimautslipp knyttet til varmeproduksjon ved bruk av dieselaggregater og vurdere 
alternativer som vil bidra til å redusere CO2-utslippet.  
 
Sette i gang utfasing av bruk av dieselaggregater til varme og erstatte disse med mer miljøvennlige 
alternativer.  
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Tiltak:  

 

 
 

 

 

 

 

5.8 Estetikk, informasjon og kommunikasjon 
Mål: 

§ Alle interessenter skal være kjent med World Cup Drammens klima- og miljøsatsing 

 

Miljøprofilen må ha et helhetlig og tydelig uttrykk for å kunne kommuniseres utad. Det vil opprettes 
en egen miljøside på nettsidene der all informasjonen om vår miljøprofil vil være å finne. Det må 
vurderes underveis i arbeidet hvordan denne miljøsiden, samt eventuelle artikler skal være utformet 
for å møte våre interessenter godt. Både nettsidene, sosiale medier og e-post vil være viktige 
plattformer for å kommunisere budskapet om miljøprofilen. Ansatte og funksjonærer vil bygge opp 
eierskap til miljøprofilen etter hvert som den blir til. Deres kommunikasjon rundt denne vil være et 
viktig virkemiddel.  

 

Tiltak: 

 
 

 

 

 

 

Oppfordre publikum til å ikke ta imot materiell de ikke ønsker å beholde.  

 

 

Opplyse og involvere sponsorer tidlig i miljøarbeidet.  

Utforske muligheter for nye samarbeid med miljøorganisasjoner og potensielle leverandører med 
sterk miljøprofil.  

Stille krav til leverandører om å utforme eller utvikle sin miljøprofil.  

Sette føringer for material og forbruksmateriell. Sponsorer skal følge vår miljøprofil og ikke dele ut 
gjenstander som ikke er nyttegjenstander av kvalitet.  

 

Benytte enhetlig utformede, klare og tydelige skilt som er laget for gjenbruk.  

Vurdere å benytte ulike fargekoder for ulike kategorier av skilt.  

De digitale plattformene skal være tydelige og enkle å forstå med en egen miljøside som opplyser 
om miljøprofilen til arrangementet.  

Digital kommunikasjon skal kunne erstatte tidligere bruk av flyers og brosjyrer. Dette gjelder også 
for samarbeidspartnere.  

Ansatte og frivillige skal formidle klima- og miljøsatsingen utad og arbeide for at alle er kjent med 
miljøprofilen.  
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5.9 Miljøledelse 
 

Mål: 

§ Oppnå større troverdighet i kommunikasjonen av miljøprofilen 

 

World Cup Drammen vil trenge en rekke verktøy for å måle resultater i form av redusert utslipp og 
redusert miljøpåvirkning. Et miljøledelsessystem vil være den «verktøykassen» som er nødvendig for 
å få til et smidig miljøarbeid. Miljøfyrtårn synes å være det optimale miljøledelsessystemet for vårt 
formål og vi sikter til å sertifisere oss som Miljøfyrtårn i løpet av 2021. Dette vil sikre en sterkere 
troverdighet i kommunikasjonen av miljøprofilen, og sertifiseringen vil være et virkemidler til å 
påvirke sponsorer og leverandører.   

 

Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

  

World Cup Drammen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i 2021 og benytte seg av de verktøy for 
resultatmåling og miljøledelse som en slik sertifisering vil innebære. 
 
Miljøarbeidet skal forankres i ledelsen med en miljø- og miljøfyrtårnansvarlig som følger opp 
gjennom hele året.  

Det skal opprettes en miljøgruppe med medlemmer fra organisasjonskomitéen og teamledere.  

Som miljøfyrtårn skal World Cup Drammen bevisst velge miljømerkede produkter og tjenester samt 
påvirke sine leverandører og samarbeidspartnere til å benytte miljøledelsessystemer slik som 
Miljøfyrtårn, EMAS og ISO 14001. 
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6. Forskjellene ved en avvikssituasjon 
I 2020 ble landet rammet av Covid-19 pandemien. Konsekvensene av pandemien rammer alle 
arrangementer i Norge, inkludert World Cup Drammen. I 2021 vil smittevern og tilpasning stå i 
sentrum, samtidig vil mange av utfordringene tilknyttet arrangementets klimaavtrykk være redusert 
vesentlig.  

Klima- og miljøplanen er tiltenkt en normalsituasjon med gjennomføring i Drammen sentrum. Målene 
og tiltakene som legges frem i planen gjelder uansett, men notatet under oppsummerer ulikhetene 
mellom gjennomføring i 2021 og vanlig gjennomføring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et arrangement slik som World Cup Drammen 2021 vil kunne ha positive effekter ved å fungere som 
et «pilotprosjekt» der klima- og miljøplanen og tiltakene som er skissert, kan anvendes for første 
gang. Situasjonen vil gi anledning til å fokusere på å forankre satsningen i organisasjonen, innføre et 
miljøledelsessystem og måle klimautslippene.  

World Cup Drammen 2021 vil arrangeres over 2 dager i februar på Konnerud stadion. Dette 
reduserer klimautslippet i forbindelse med arrangementet. Det vil ikke være noen utslipp fra 
anleggstransport da snøen allerede ligger i løypene og ikke må transporteres.  

Snøen produseres for en idrettsarena som er åpen en hel sesong med flere arrangementer og mange 
brukere daglig. Det er selvfølgelig utslipp i forbindelse med snøproduksjon og preparering, men 
utslippene som kan knyttes direkte til selve arrangementet vil være svært redusert sammenlignet 
med vanlig gjennomføring.  

Det vil være mange færre mennesker til stede og trolig kun 10% så mye publikum sammenlignet med 
vanlig gjennomføring. Det vil bidra til redusert forbruk og avfall, og redusert utslipp fra 
persontransport.  

Av smittevernhensyn er det mindre hensiktsmessig å henvise til kollektiv transport, flere tilreisende 
vil bruke privatbil, og det vil være 20% flere tilgjengelige parkeringsplasser enn i sentrum. 

Det vil ikke være bar og servering. Det innebærer at engangsglass og dermed mye plastavfall utgår. 
Det er da heller ikke aktuelt å starte et samarbeid om gjenbruksglass eller panteordning før i forkant 
av arrangementet i 2022.  

Det vil oppstå mer avfall i forbindelse med smittevernstiltak, da mange engangsartikler som vanligvis 
ikke ville brukes, vil bli brukt.  

Det brukes eksisterende lokaler som varmes opp med elektrisk energi fra vannkraft. Om det i tillegg 
settes opp telt vil dette kun utgjøre om lag 20% av arealet, og energibruken, til teltene som ville vært 
brukt på Bragernes Torg. Det vil benyttes maksimalt 2 dieselaggregater.  
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