
«Fra tradisjonell 
industripark til bærekraftig 

økosystempark»

Bærekraftstrategi 2022-2025



Vår visjon – å bidra til FNs bærekraftsmål
Karmsund Servicebase skal gå fra en tradisjonell industripark 
til bærekraftig økosystempark. 

Vi vil være klimanøytrale innen 2030.

Vi skal være en innovativ industripark som mest mulig frigjør 
seg fra fossil energibruk, som produserer sin egen energi der 
vi kan, som utnytter alle ressurser og restprodukter til nye 
forretningsmuligheter, som tiltrekker seg 
samarbeidspartnere som supplerer vårt forretningsområde 
på en god måte. 

Oppsummert:
•Være den foretrukne servicebase innenfor vårt segment
•Tiltrekke oss innovativ industri som passer inn på området
•Produsere egen grønn energi
•Fase ut fossil energi



1. Fra fossil til fornybar energi som hovedkilde

Delmål Tiltak Frist

Identifisere muligheter for å 
produsere egen fornybar 
energi

Konseptutredning energi: solceller, 
varmepumper, vindkraft, strømdeling

31.12.2022

Gode rammebetingelser for å 
produsere fornybar energi

Møte med beslutningstakere, leverandører 
og offentlig forvaltning

31.12.2022

Transport av Urea over fra vei 
til sjø

Kartlegge kundens behov, tilrettelegge for 
alternative løsninger

2023

Reduksjon av CO2 utslipp Gradvis utfasing av dieselkjøretøy
Økt bevissthet hos ansatte, redusere 
indirekte utslipp

2023-2025



2. Bedre infrastruktur, fremme bærekraftig og nyskapende industri

Delmål Tiltak Frist

Levere overskuddsstrøm til 
nabobedrifter

Lokal løsning for elektrisk effektstyring, minimere 
behov for nettutbygging, deling av strøm mellom 
bygg og eiendom

31.12.2023

Fornye industripark med solceller, 
utnytte arealet bedre

Nytt lagerbygg med solceller, 3500 m2. Flere 
rubbhaller for innendørs lagring.

1. kvartal 2023

Adgangskontroll, logistikk, 
digitalisering

Behovs- og mulighetsanalyse. Besøke andre 
industriparker. Bruk av roboter, mer automatisering

2. kvartal 2023

Tiltrekke seg nye innovative kunder 
som passer inn på området

Følge med hva som skjer lokalt innenfor vårt 
segment. Øke kunnskap vindkraftindustri, muligheter 
for oss

Kontinuerlig prosess

Bedre transportveier til området Bygge ny vei i nord

God trafikksikkerhet Merking, skilting, belysning Årlige



3. Heie på Torvastad og skape flere arbeidsplasser

Delmål Tiltak Frist

Skape noe unikt på Torvastad, et 
sted det er kjekt å jobbe på, 
bygge stolthet

Grønn industripark – studentoppgave, 
invitere politikere, se på muligheter for 
samarbeid med lokalmiljø som 
gartnerskole etc

Flere frister

Går fra gressplen til 
klimapostive landskap

Undersøke muligheter for å øke biologisk 
mangfold i våre grøntområder

31.12.22

Sponse lokalt Sponsorstrategi 31.12.22

Bidra i lokalsamfunnet Årlig strandryddedag, stille opp ved 
lokale arrangement

Løpende



4. Vi bruker ting opp, kjøper brukt og sløser ikke. Kvalitet fremfor kvantitet.

Delmål Tiltak Frist

Systematisere arbeidet med 
bærekraft og synliggjøre for 
kunder og leverandører

Miljøfyrtårnsertifisering 2. kvartal 2023

Forbedre intern avfallshåntering Sorteringsanlegg for kontoret Gjennomført

Dokumentere egne utslipp og 
klimafotavtrykk

Føre klimaregnskap 2023

Gradvis utfasing av eldre 
bygningsmasse

Kartlegge gjenvinningsmuligheter
ved riving av bygg, se på 
utradisjonelle samarbeid og 
materialgjenbruk

Kontinuerlig, prosjekt pr bygning



5. Tettere samarbeid med våre interessenter, finne nye muligheter

Delmål Tiltak Frist

Samarbeide tettere med kunder Jevnlige møter med eksisterende kunder, 
lytte til ønsker og fremtidsbehov

Kontinuerlig

Definere andre interessenter, hvem 
bør vi samarbeide med i fremtiden for 
å nå våre mål

Utarbeide interessentliste, invitere på 
området

31.12.22

Være synlige, bli kjent med flere, være 
åpne for samarbeid

Oppsøke flere samarbeidsarenaer Kontinuerlig

Godt naboskap, kartlegge felles 
interesser

Kartlegge mulighet for energideling med 
asfaltverk

31.12.22



Nåsituasjon, måleparametre og rapportering
For å kunne forbedre oss må vi vite hvor vi står i dag, og hvordan vi kan måle endringer. Vi har valgt ut fire områder der vi har tall for 2021, slik 
at vi kan måle forbedringer de kommende årene.

1. CO2 utslipp

• Vi har i dag god oversikt over totalt direkte forbruk av diesel og gass, og tilhørende CO2 utslipp. Videre har vi oversikt over ansattes reiser 
med fly og bil. I tillegg til å måle dette, ønsker vi å tallfeste andre CO2 reduserende aktiviteter som gjennomføres i bedriften. Dette kan 
være alt fra sykkelkampanjer til samkjøring, effektivisering av produksjon, varelevering etc.

2. Avfall og kjemikaliebruk

• Vi skal redusere restavfall og sortere mer. Vi skal ikke bruke miljøskadelige kjemikalier. Vi har tall på eget avfall og vil kunne se en eventuell 
forbedring fra år til år.

3. Bygninger, natur og miljø

• Vårt industriområde består i dag av flere kontorbygg med asfalt og parkering rundt, asfaltert industriområde med industribygg og
lagerhaller. I tillegg har vi tilgjengelig grøntområde på flere mål, 5 boliger/brakker med hager, vikinggraver og en gammel låve.

• Området er ikke tilrettelagt for biologisk mangfold, det er ikke grønne flekker inne på industriområdet, kontorene er «grå» uten grønne 
lunger og sittegrupper for de ansatte.

• Måleparameter for forbedring: antall bygninger vi klarer å fornye eller erstatte, antall grønne lunger vi klarer å opparbeide, positiv utvikling 
på eksisterende grøntområder etc. Ta foto av området hver sommer, se forbedringen.

4. Produksjon av fornybar energi

• Vi har pr i dag ingen produksjon av fornybar energi, men området har stort potensiale, særlig innenfor solceller. Vi regner med å investere i 
produksjon allerede i 2023, og ha en gradvis økning av dette år for år. Det skal rapporteres hvor mange kWh fornybar energi vi produserer 
årlig.



Våre verdier opp mot bærekraft

• Vi er en ambisiøs leverandør som blir trigget av å jage 
forretningsmuligheter.

• Vi liker å utfordre og ser stor verdi i å være nytenkende, 
skapende og effektiv.

• Det motiverer oss å være tilgjengelig og vi liker å være 
tett på kunden. På den måten bidrar vi til å løse våre 
kunders utfordringer gjennom nært samarbeid.

• Vi ønsker å bli opplevd som lyttende slik at vi til enhver 
tid gjør vårt ytterste for å imøtekomme kundens behov.

• Vi ser det som viktig å være pålitelig, ærlig og redelig i 
alle deler av vår virksomhet, slik at våre forretninger 
kjennetegnes av ryddighet og profesjonalitet i alle ledd.

• Vi jobber hver dag for at våre kunder, 
samarbeidspartnere, leverandører og ansatte opplever oss 
som inkluderende.

• Vi er miljø- og kvalitetsbevisste og ser gjerne at våre 
medarbeidere tenker sikkerhet i alt sitt virke - derfor vårt 
slagord: "Think First!"


