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Sammanfattning
Under våren och försommaren har Department Festival tillsammans med
ZeroMission genomfört en klimatanalys av Department musikfestival 2019. Syftet
har varit att inspirera till handling och visa på möjligheter i klimatfrågan. Det
konkreta målet är att leva upp till kraven för klimatneutralt evenemang enligt PAS
2060. Utöver att klimatkompensera för Departments klimatfotavtryck
klimatkompenseras utöver detta ytterligare 25 % för att göra att festivalen blir
klimatpositiv.
Klimatkompensationen genomförs i projektet Durian Rambun, lokaliserat på ön
Sumatra i Indonesien. Projektet är ett REDD+ projekt (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation) certifierat av organisationen Plan Vivo.

Ansvarig på Department

Karl Törnros, VD Department Festival AB

Ingående bolag

Department Festival AB

Beräkningens omfång

Department Festival 2019 på Slakthusområdet i
Stockholm.
Hela festivalens verksamhet, inklusive uppströms
och nedströms utsläpp av växthusgaser även
aktiviteter som omfattas av förbereder och avslut av
festivalen.

Avgränsning

Department är en musikfestival som sker under en
Beskrivning av
verksamheten inom ramen dag i maj månad i Förbindelsehallen på
Slakthusområdet i Stockholm. Festivalens arrangör
för studien
är Department Festival AB samt inhyrda konsulter
som arbetar i med festivalen i olika omfattningar.
Grund för valt omfång

Omfånget är alla emissioner i Scope 1, 2 och 3
baserat på principen om operationell kontroll som
konsolideringsmetod definierad i GHG Protocol
Corporate standard.

Verksamhetsperiod

1 juni 2018 – 1 juni 2019
(Klimatbokslutet avser Department Festival 2018:s
avslut t.o.m. Department Festival 2019:s avslut)
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Standard för
klimatberäkning

Department 2019
klimatfotavtryck

Juli 2019

ISO 14067 Carbon footprint of products1
GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard, Corporate Value Chain (Scope 3)
Standard and Scope 2 Guidance.
Se sidan 15

Inledning
Bakgrund, förutsättningar och syfte
Department är en elektronisk musikfestival som äger rum under 1 dag i maj månad
i Slakthusområdet, Stockholm. På festivalen spelar såväl internationella som
nationella artister. Festivalområdet innefattar 2 scener, 1 scen som är lokaliserad
inne i en så kallad warehouse/industrilokal och 1 scen som är lokaliserad utomhus.
På festivalområdet säljs mat och dryck samt diverse produkter som merchandize.
Department AB, har tillsammans med ZeroMission AB beräknat Department
2019:s klimatfotavtryck med syftet att bli klimatpositiv. Som första musikfestival i
världen att göra detta hoppas vi med detta initiativ att inspirera andra
musikfestivaler att det är möjligt att genomföra en klimatneutral festival och
dessutom visa hur det kan göras. Det kommunikativa syftet med denna studie är
således att leva upp till kraven för klimatneutralt evenemang enligt PAS 2060:
2014, för att sedan klimatkompensera ytterligare 25 % för att bli klimatpositiv. Vi
hoppas därmed att styrka begreppet med förhoppningen att det skall bli en ny
etablerad standard.
I avsaknad av standardiserad metod och specifika regler gällande miljömål för
festivaler och konsertverksamhet i musikbranschen, avser Department bidra som
första musikfestival i världen att ge en heltäckande klimatanalys (inkluderat
samtliga Scope 1, Scope 2 och Scope 3 utsläpp). Denna studie kan väl ligga till
diskussions- och debattunderlag för livemusikbranschens klimatpåverkan, då den
ger viktig information av klimatpåverkansgrad av olika områden
gällande planering, etablering, genomförande och avetablering av ett
livemusikevenemang.
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Department är väl medveten om olika förutsättningar för musikarrangemangs
klimatpåverkan då antalet besökares resor och storlek på evenemang är de
absolut enskilda största variablerna. Men med perspektivet CO2-ekvivalent per
besökare skall denna analys kunna vara relevant för samtliga musikevenemang
oavsett storlek.
Department hoppas den här studien kan utgöra underlag till debatt och diskussion
för fler kartläggningar och heltäckande analyser av olika festivaler och
konsertarrangemang. Med den här rapporten är det lättare att se vad som är det
stora klimatpåverkande segment gällande arrangemang, istället för att angripa
musikarrangemang generellt via de mest synliga utsläppsfaktorerna, som oftast
varit artisters globala turnéer. Såväl Department som våra lokala
arrangörskollegor ser hur stora målgrupper flyger billigt till andra delar av världen
då lokala evenemangsutbudet inte motsvarar deras önskan. Besökarnas resor till
och från evenemang utgör en avsevärt mycket större klimatpåverkan än alla
artisters resor, vilket återspeglas i vår rapport.
I Departments segment - elektronisk dansmusik - kan vi konstatera att över 8,4
miljoner flyger till Ibiza årligen och än fler med mer svårberäknade antal resor
sker till bl.a. Berlin, London, Barcelona och Amsterdam för att besöka liknande
evenemang. Samhällsnyttan visas, med vår data, därmed på styrkan i den lokala
produktionen av arrangemang för en lokal publik, och bidrar till att minska de
totala utsläppen.

Karl Törnros, VD Department Festival AB

____________________________________
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Mål
Målet är att Department 2019 skall leva upp till kraven för klimatneutrala tjänster i
specifikationen PAS 2060. Målet är att i maj 2019, vid festivalens avslutande
klimatkompensera ytterligare 25 procent av festivalens klimatpåverkan för att bli
klimatpositiv.
Därmed har målet med analysen varit att beräkna utsläpp av klimatpåverkande
gaser inom följande områden:
-

Scope 1
Inga relevanta utsläppsaktiviteter

-

Scope 2
Elförbrukning för arrangörernas kontor
Förbrukning av fjärrvärme för arrangörernas kontor

-

Scope 3
Energiförbrukning från festivalområdet
Besökarnas, artisternas och organisatörernas resor till och från festivalen
Besökarnas, artisternas och organisatörernas hotellvistelser under festivalen
Försäljning av produkter på festivalområdet
Inköp kopplat till festivalen av organisationen
Bränsleutsläpp från mobila generatorer
Tryckt material för marknadsföring
Digitala och molnbaserade tjänster
Avfall
Vattenförbrukning
Förbrukningsmaterial
Transporter av dekorationsvaror/material/mat/dryck
Arrangörernas resor till och från arbetet
Arrangörernas tjänsteresor
Uppströms emissioner från el- och värmeproduktion
Resor och boende av övrig personal och samarbetspartners.

Resultatet är ett kvantitativt mått på Department Festival 2019s sammanlagda
klimatpåverkan och blir indata till extern kommunikation. Resultatet visar var
klimatpåverkan är störst och ger därmed vägledning till var insatser bör
genomföras för att minska utsläppen inför nästkommande festival.
Denna rapport redovisar metodologiska ställningstaganden och klimatpåverkan
som Department 2019 gav upphov till, inkluderat utsläppen som sker till följd av
gästernas, artisternas och övriga samarbetspartners utsläpp.
6
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Deltagare
Från arrangörerna av Department har i första hand Karl Törnros och Felipe
Wigren deltagit, tillsammans med interna datalämnare för olika indataområden.
Från ZeroMission har Filip Dessle, Johanna Grant och Carl Lindesvärd deltagit.
Samtliga leverantörer till festivalen har besvarat frågor rörande sina aktiviteter
kopplat till festivalen. En majoritet av festivalens besökare har även besvarat
enkäter kring resor och boende.
Ett särskilt tack vill vi rikta till alla som har hjälpt till att få fram den information som
möjliggjort analysen.

Metod
PAS 2060 rekommenderar att evenemang betraktas likt en tjänst och följaktligen
att klimatfotavtrycket kvantifieras baseras på någon av följande metodologier:
-

-

PAS 2050 - Specification for the assessment of the life cycle greenhouse
gas emissions of goods and services
ISO/TS 14067 - Greenhouse gases — Carbon footprint of products
WBCSD/WRI GHG Protocol - Product lifecycle accounting and reporting
standard

I valet av beräkningsmetod för valdes standarden ISO/TS 14067 (2018) med
anledning av att standarden vart uppdaterad år 2018 och bedöms vara lämplig
för syftet att kvantifiera festivalens klimatfotavtryck.
I dagsläget saknas det sektorspecifika och produktspecifika regler (PCR) gällande
evenemang som kan ge detaljerad vägledning till avgränsningar och andra
metodologiska ställningstaganden. Istället har Annex D i PAS 2060 används som
vägledning. Följande beskrivning är fritt översatt från PAS 2060: Avgränsningen
skall definieras på så sätt att samtliga aktiviteter som är väsentliga till den
planerade utkomsten (i.e. aktiviteter vars exkludering skulle leda till att
evenemanget inte skulle kunna arrangeras eller bli fundamentalt förändrad från
det tänkta utkomsten) och som kan generera utsläpp under något steg i dess
livscykel för eventet skall inkluderas.
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Därmed har samtliga aktiviteter kopplat till Departments genomförande inkluderats
och där organisatörerna har operativ kontroll, som definierat i Greenhouse Gas
Protocol, inkluderats. Detta innefattar utsläpp som sker:
Innan festivalen – t.ex. planering och marknadsföring
Under festivalen – t.ex. resor, försäljning, boenden, försäljning och leveranser
Efter festivalen – t.ex. avfallshantering och uttransporter
Utsläppen är beräknade och kategoriserade enligt de tre ”Scope” som definieras i
Greenhouse Gas Protocol. Metan, kväveoxider och andra klimatpåverkande gaser
räknas om till CO2-ekvivalenter så att ett gemensamt bidrag kan beskrivas. GWPvärden från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment
Report (AR4) över en 100-årsperiod används för omräkningen till CO2ekvivalenter. Utsläppsfaktorer som är uppdaterade, relevanta för det studerade systemet och
som i största möjliga mån inkluderar utsläpp från hela produktens livscykel har
använts. Källor till uppdaterade faktorer är nationella och internationella
institutioner, forskningsrapporter och publicerade artiklar, samt internationella
databaser för LCA-studier. Utsläppsfaktorer är riktvärden och bör ses som verktyg
för att indikera klimatpåverkan från olika aktiviteter, och inte som exakta värden,
inte minst på grund av tidsförskjutningen mellan statistiken som ofta ligger till grund
för utsläppsfaktorerna. Köpt energi har beräknats enligt en marknads-baserad
approach enligt GHG Protocol Scope 2 Guidance (2014).
Aktivitetsdata är baserad på information från fakturor, leverantörer,
enkätundersökningar och intern statistik.

Funktionell enhet
Den funktionella enheten som ligger till grund för valda avgränsningar är:
- planering och genomförande av ett endagsevent med musik,
servering och försäljning till besökarna.
Det sammanlagda resultatet av klimatanalysen ställs i relation till antalet besökare.
Nyckeltalet uttrycks som kg CO2e/besökare.

Studiens omfattning
Klimatberäkningen omfattar genomförandet av Department 2019 musikfestival,
inklusive det förberedande arbetet inför festivalen i samband med planering och
8
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marknadsföring som påbörjades vid Department Festival 2018:s avslut samt efter
festivalen i samband med städning och återställning.
I analysen har primärt växthusgaserna CO2, CH4, N20 inkluderats och är
dominerande för utfallet.

Datainsamling och datakvalitet
Kvalitén på insamlade data har överlag varit god. Enkäter och mallar har skickats
ut till samtliga deltagande partners där specifika aktivitetsdata har erhållits.
Totalt har 1.453 st. enkätsvar och mallar besvarats och samlats in. Enkäter kopplat
till besökarnas resor och boenden motsvarade en svarsfrekvens på 57 %. 29 st.
enkäter besvarades avseende leverantörers och partners resor och transporter och
3 mallar fylldes i avseende servering av mat och dryck från Foodtrucks
(motsvarande 100% svarsfrekvens). Datainsamling från sålda produkter under
festivalen besvarades från respektive leverantör via fakturor och
försäljningsrapporter (motsvarande 100% svarsfrekvens).
Data på faktiskt elförbrukning på festivalen kunde inte erhållas från
fastighetsägaren eller elbolaget. Istället beräknades elförbrukningen (KWh) genom
att anta maximal effekt från de 5 st. inkopplade huvuduttagen under de 13 timmar
som festivalen ägde rum.
För kvantifieringen av klimatutsläpp från sålda och inköpta produkter har
emissionsfaktorer, specifika eller jämförbara med det studerade produktsystemet,
tillämpats. Emissionsfaktorerna har hämtats från relevanta publicerade
vetenskapliga artiklarna och studier, produktspecifika miljödeklarationer (EPD) och
nationella databaser. Den begränsande faktorn för emissionsfaktorernas kvalité är
det rådande kunskapsläget som ständigt genererar nya resultat.
Organisationen har svarat och samlat in info om inköp till festivalen samt kontoret
under året, artisternas resor och boenden och energiåtgång. Data är inhämtat från
en kombination av fakturor och svar från leverantörer. Antaganden och
uppskattningar har gjorts för aktiviteter där insamlingen av specifika data inte varit
möjligt, exempelvis för genererat avfall på kontoret under året och organisationens
pendlingsresor.

Allokering
Ingen allokering har tillämpats för utsläpp kopplat till festivalens genomförande.
För utsläpp relaterat till organisationens normala verksamhet under året har en
9
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ekonomisk allokering tillämpats på 20 %, då arbetet med Department Festival
motsvarar 20 % av arrangörens omsättning.

Avgränsningar
Kriterier för avgränsning av livscykeln tar sin utgångspunkt i ISO/TS 14067
(2018), Carbon Footprint of Products, samt den indikation på avgränsningskriterier
som förs fram av PAS 2060:
“If it is intended that the declaration be made in respect of the event, it is necessary that
the boundary be defined so as to include all activities integral to the intended outcome of
that event (i.e. activities without which, the event could not be held or would be
fundamentally changed in intention or outcome) which may generate emissions at some
stage during the life cycle of the event”

Även GHG Protocol Corporate Accotunring and Reporting Standard har använts
som referenspunkt.

Systemavgränsning för beräkningar av Departements klimatfotavtryck.

De huvudsakliga systemavgränsningar som använts för analysen redovisas i
figuren ovan. Nedan visas hur utsläppen kategoriseras enligt Greenhouse Gas
Protokoll.
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Scope

Definition

Scope 1

Direkta utsläpp från
fordon/anläggningar
ägda eller
kontrollerade av
organisationen

Juli 2019

Inkluderade utsläppsaktiviteter

Inga relevanta utsläppsaktiviteter

Scope 2

Indirekta utsläpp från
köpt energi från
anläggningar ägda
eller kontrollerade av
organisationen

Generation av inköpt el och värme till organisatörernas kontor.

Scope 3 uppströms

1. Köpta varor och
tjänster

Köpta varor och tjänster samt försäljning, så som besökarnas
konsumtion av mat och dryck, försäljning på festivalområdet
(merchandise, tobak, dryck, mat), vattenförbrukning på
festivalområdet, förpackningsmaterial till inköpta varor,
marknadsföring (tryckt material och molntjänster) och
förbrukningsmaterial.

3. Andra bränsle- och
energirelaterade
aktiviteter

Uppströmsutsläpp från generation och distribution av el och
värme.

4. Uppströms transport
och distribution

Transporter av inköpta varor/material och transport av extern
personal.

5. Avfall

Insamling och behandling av avfall från organisatörernas egna
operationer samt avfall från festivalområdet och dess
restauranger.

6. Tjänsteresor

Organisationens resor med flyg, bil, taxi, tåg och buss samt
hotellnätter.

7.Pendlingsresor

Organisationens resor med buss, bil och tåg till och från
arbetet.

8. Uppströms hyrda
tillgångar

Generation av inköpt el till festivalområdet.

9. Nedströms transport
och distribution

Artisternas och besökarnas resor med

Scope 3 nedströms

flyg, bil, taxi, tåg och buss samt hotellnätter till och från
festivalen.

Exkluderade
emissionskällor/aktiviteter

Motivering

2. Kapitalvaror

Data inte tillgängligt. Kapitalvaror är inte heller
obligatorisk kategori enligt ISO 14067.

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp är inkluderat i kategori 1

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp är inkluderat i kategori 1

12. End-of-life hantering av sålda produkter

Utsläpp är inkluderat i kategori 1

13. Nedströms hyrda tillgångar

Inte relevant

14. Franchises

Inte relevant
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Inte relevant

15. Investeringar

Viktiga processer
Med utgångspunkt i det beräknade klimatavtrycket är följande processer
dominerande för utfallet med andel av totala klimatavtrycket inom parentes.
Besökarnas resor till och från festivalen och boenden (50 %)
Artisternas resor till och från festivalen och boenden (22 %)
Inköpta och sålda varor under festivalen (11%)
Organisationens tjänsteresor (8%)

•
•
•
•

Tillsammans motsvarar ovanstående utsläppsaktiviteter 91 % av Departments
klimatfotavtryck.

Besökarnas resor till och från festivalen
Besökarnas resor till och från festivalen samt boende samlades in genom att ställa
frågor om besökarnas resväg och transportsätt vid ingången till festivalområdets
entré. Undersökningen genomfördes av 8 st. volontärarbete som sparade svaren i
en digital enkät. Datan extrapolerades därefter utifrån den befintliga datan för att
täcka samtliga besökare.
Tabellen nedan visar distanser och utsläpp av växthusgaser från besökarnas resor
fördelat på respektive transportmetod.
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Artisternas resor till och från festivalen
Data på artisternas in- och utresor med flyg till och från Arlanda flygplats samlades
in från fakturor. Enbart den första utresan inkluderas i beräkningen, eventuella
anknytande flygresor efter detta inkluderas inte beräkningen. Landbaserade resor
skedde med antingen tåg, taxi eller en bil som hyrts av organisationen. Data på
samtliga resor och boenden samlades in från fakturor.

Klimatutsläpp för respektive transportmetod samt boende
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Data på såld dryck, mat och övriga produkter under festivalen samlades från
respektive återförsäljares försäljningsrapporter.
Emissioner från respektive produkt beräknades genom att antingen tillämpa
emissionsfaktor för specifik eller jämförbar produkt eller genom att beräkna
utsläppen för respektive material/ingrediens i produkten varpå den totala
klimatpåverkan kunde approximeras.

2604
1800

156

134

121

74

13

70

66

32

13

ar
Ör
tik
on
lar
pr
op
pa
ro
Fö
ch
rp
…
ac
kn
in
ga
r

158

ån
gs

282

Di
ve
rs
e

410

En
g

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Al
ko
ho
l, f
ör
sä
ljn
In
in
kö
g
p
av
klä
de
r
Liv
sm
ed
M
at
el
Fo
od
tru
ck
Al
s
ko
ho
l, i
Dr
nk
yc
öp
kF
oo
dt
ru
Fe
ck
st
s
iva
lar
m
ba
Sn
nd
us
oc
h
to
ba
M
k
er
ch
en
di
ze

Kg CO2e

Klimatutsläpp försäljning och inköp under festivalen

Department Festival klimatanalys år 2019

Juli 2019

Flygrelaterade utsläpp
Klimatutsläpp från flygresor har rapporterats för resorna till och från festivalen
gjorda av besökare och artister. Även organisationens flygresor under
verksamhetsåret kopplat till Department 2019 har inkluderats i beräkningen.
Tabellen nedan visar utsläppen inklusive och exklusive RFI faktor, s.k.
höghöjdsfaktor, som i denna analys valts till 2. Även WTT, Well-To-Tank, från
flygbränslet rapporteras separat.

LUC
LUC (Land Use Change) har inte inkluderats i analysen på grund av bristfälliga
data. Festivalens genomförande påverkar LUC indirekt från de produkter som har
sålts och köpts in men detta har inte analyserats på grund av bristfälliga data.

Resultatets känslighet
Resultatets osäkerhet avspeglas av kvalitén på insamlade data, antaganden och
uppskattningar och tillämpade emissionsfaktorer. Resultatet har kritiskt granskats
med avseende på dessa osäkerhetsfaktorer för att nå ett aggregerat värde på
resultatets osäkerhet. I känslighetsanalysen har följande kriterier tillämpats för att
kvantifiera osäkerhet i indata och osäkerhet i tillämpade emissionsfaktorer.
Osäkerhet i indata –för specifika data som hämtats från fakturor, direkt
mätning, försäljningsstatistik etc. har ett osäkerhetsvärde på +/- 5 % tillämpats. För
uppskattade och extrapolerade indata, t.ex. från enkätundersökningar, finns en
högre risk för felmarginal varpå ett osäkerhetsvärde på +/- 30 % tillämpats.
Osäkerhet i emissionsfaktorer – för produkter har särskild undersökning
genomförts för att i bästa mån tillämpa och/eller anpassa emissionsfaktorer som är
specifika för det studerade produktsystemet.
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Emissionsfaktorer för transporter, energi och bränsle har i regel hög tillförlitlighet
och har i denna studie tilldelats ett osäkerhetsvärde på +/- 10 %. Emissionsfaktorer
för produkter bedöms inneha en högre osäkerhet, dels på grund av det rådande
kunskapsläget där det i vissa fall saknas emissionsfaktorer som är specifika för det
studerade produkterna, varpå ett osäkerhetsvärde på +/- 30 % har antagits.
Många källor redovisar inte heller osäkerhetsintervall varpå exakta
osäkerhetsvärden inte kunnat erhållas.
Den sammanlagda osäkerheten beräknades enligt följande formel: 𝐶 = √𝐴% + 𝐵%
där A avser osäkerhet i indata och B avser osäkerhet i emissionsfaktor.

Tolkning av resultat och begränsningar
Klimatanalysens resultat visar på betydligt lägre utsläpp än vad en initial screening
av festivalens klimatpåverkan visade och vad som hade förväntats. Utsläppen från
besökarnas resor och boenden som representerar 50 % av klimatfotavtrycket
skiljer markant från vad som var förväntat vilket i huvudsak beror på att över 91 %
av besökarna reste från Stockholm med omnejd.
Resultatet av denna studie bör inte användas som ett mått på en typisk festivals
klimatpåverkan och kan inte heller användas för specifika uttalanden kopplat till
tidigare eller kommande Department festivaler. Detta på grund av osäkerheten och
oförutsägbarheten av besökarnas resor och boenden som är dominerande för
festivalens klimatfotavtryck.

15

Department Festival klimatanalys år 2019

Juli 2019

Resultat
Resultatbeskrivning och tabeller
Fördelning per Scope

Scope

tCO2e

1- Direkta GHG utsläpp från
fordon/anläggningar ägda eller
kontrollerade av organisationen

0

2- Indirekta GHG utsläpp från generationen av
energi från anläggningar ägda eller
kontrollerade av organisationen

0,13

3- Andra indirekta GHG utsläpp

55,07

56

*Total
* Avrundat till närmsta heltal

Fördelning per process

tCO2e

Process
Organisationens egna utsläpp

8,9

Uppströmsaktiviteter

6,8

Kärnprocesser

0,03

Nedströmsaktiviteter

39,5

Nyckeltal
GHG-utsläpp [kg] per besökare

22,3

GHG-utsläpp [ton] per festivaltimme

4,25
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Klimatpåverkan Department 2019 [tCO2e]

Inköp och sålda produkter under festivalen

Moln och digitala tjänster

Resor och boende besökare

Resor och boenden artister

Tjänsteresor

OBS: enbart aktiviteter med utsläpp större än 1 % av det sammanlagda klimatfotavtrycket visas
med siffror i figuren

Scope

Kategori

Aktivitet

Scope 2

Köpt energi

Scope 2

Köpt energi

Värmeförbrukning
kontor
Elförbrukning kontor

Scope 3 Uppströms

1. Köpta varor och tjänster

Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms

1. Köpta varor och tjänster

Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms

1. Köpta varor och tjänster

tCO2e

Osäkerhet (+/-

%)

1. Köpta varor och tjänster

1. Köpta varor och tjänster
1. Köpta varor och tjänster
3. Andra bränsle- och
energirelaterade utsläpp

Inköp och sålda
produkter under
festivalen
Moln och digitala
tjänster
Inköp av
organisationen under
året
Bränsleförbrukning
Vattenförbrukning
kontor
Vattenförbrukning
under festivalen
Elförbrukning
festivalområde,
uppströms

17

0,1

32%

0,0003

11%

5,9

30%

3,3

30%

0,1

30%

0,03

42%

0,001

32%

0,0001

32%

0,02

11%
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Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Uppströms
Scope 3 Nedströms
Scope 3 Nedströms
Totalt

Juli 2019

3. Andra bränsle- och
energirelaterade utsläpp
3. Andra bränsle- och
energirelaterade utsläpp
4. Uppströms transporter och
leveranser
4. Uppströms transporter och
leveranser
5. Avfall

Värmeförbrukning
kontor, uppströms
Elförbrukning kontor,
uppströms
Transporter

0,01

11%

0,01

32%

0,8

32%

Externa personalresor

0,01

32%

Avfall - kontor

0,007

32%

5. Avfall

Avfall - festival

0,003

11%

6. Tjänsteresor, organisationen

Tjänsteresor

4,6

11%

7. Pendlingsresor, organisationen

Pendlingsresor

0,8

32%

8. Uppströms hyrda tillgångar

Köpt el till
festivalområdet
Resor och boende
besökare
Resor och boenden
artister

0,0001

32%

27,4

32%

12,1

32%

9. Nedströms transporter och
leveranser
9. Nedströms transporter och
leveranser

55,2
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Klimatkompensation
Bakgrund
För att bli klimatpositiv klimatkompenseras festivalens klimatfotavtryck plus 25 %,
motsvarande 70 ton CO2e. Klimatkompensationen genomförs genom köp av Ex
Post krediter i det Plan Vivo certifierade projektet Durian Rambun, lokaliserat på
ön Sumatra i Indonesien. Projektet är ett REDD+ projekt där tropisk regnskog
bevaras från avverkning. Projektet involverar lokala samhällen och koordineras på
plats av organisationen Fauna & Flora International (FFI)
Standaren under vilket projektet är validerat ställer krav på att
klimatkompensationen är verklig och additionell. Valideringen säkerhetsställer
också att projektet möter kriterier av permanens, läckage och dubbelräkning.
Projektets generar utsläppsminskningar som sker geografiskt långt ifrån
Departments verksamhet och därmed utanför verksamhetens systemgränser.

Aktörer och begrepp
Nedan beskrivs centrala aktörer i klimatkompensationsprocessen och viktiga
begrepp.
Department AB: Festivalarrangör och köpare av klimatkompensation
ZeroMission: Svensk återförsäljare av klimatkompensation
Plan Vivo: En standard för klimatkompensation med fokus på
fattigdomsbekämpning och betalning för ekosystemtjänster. Certifierar projekt där
träd bevaras eller planteras i samarbete med lokalbefolkning.
Plan Vivo Foundation: En registrerad, icke vinstdrivande stiftelse i Edinburgh,
som granskar, godkänner och övervakar klimatkompensationsprojekt. Plan Vivo
ställer även ut kompensationscertifikat. De är specialiserade på projekt i samarbete
med småbrukare och samhällen kring hållbart skogsjordbruk och trädplantering.
Fauna & Flora International: Internationell NGO dedikerad till bevarande av
naturliga ekosystem.
Ex Post: benämning på klimatkompensationskrediter som ställs ut efter att
klimatnyttan har skett.
Markit: Ett internationellt register där alla sålda certifikat från Plan Vivo
registreras, annulleras och kan spåras.
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Bevis på genomförd klimatkompensation
Projekt

Standard

Nr. tCO2e

Vinyl

Datum för köp av
ZeroMission

Durian Rambun

Plan Vivo

70

2014

Juli 2019

Plan Vivo certifikatets serienummer
PV-PVC-ID-104000000013993-01012014-31122014-4329607-4329676-MER-0-P
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