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1. Innledning 
Oneparks bærekraftsrapport for 2021 er 
selskapets første rapportering om miljø 
og bærekraft. Tidligere hadde vi et nokså 
tradisjonelt fokus på den globale natur og 
miljøkrisen. Vi anerkjente at den var reell, men 
tenkte vi bare var et parkeringsselskap uten 
noen vesentlig negativ påvirkning på miljøet. 
Tross alt var det ikke våre biler som slipper 
ut klimagasser, vi leier jo stort sett alle våre 
parkeringsplasser, vi kjører lite, reiser lite, 
genererer lite avfall, og har lavt vannforbruk.  

Sånn kunne vi fortsette med gode forklaringer 
for at akkurat vi ikke trengte å gjøre stort. Men 
etter hvert endret vi holdning. Vi ble påvirket 
av skriving i media, av nye regler, Parisavtalen, 
1,5-gradersmål, og av at forurenser skulle betale. 
Samarbeidspartnere og markedet begynte å 
signalisere forventninger. Og vi erkjente at for å 
fortjene våre oppdrag, måtte vi ta et større ansvar.

De fleste har en eller annen erfaring med 
parkeringsselskaper, og den er stort sett 
negativ: Den gule lappen på vindusruta, og at 
det er tilnærmet umulig å få tak i de som la 
lappen der. Vi hadde allerede startet arbeidet 
med å gi våre kunder en hyggelig og effektiv 
parkeringsopplevelse. Vi hadde introdusert nye 
teknologiske løsninger som gjorde at det ble 
enklere å parkere og betale for benyttet tid. 
Dette var viktig for oss, og det kommer ofte 
positive tilbakemeldinger fra våre brukere og 
samarbeidspartnere.

For et par år siden tok våre eiere og styret nok 
en stor beslutning: Onepark skal være Nordens 
mest bærekraftige parkeringsselskap. Dette igjen 
medførte at selskapet fattet konkrete beslutninger 
for å sikre en stødig prosess mot målet.

I 2021 startet arbeidet med å bli et bærekraftig 
selskap. Vi engasjerte ulike miljøer som hjalp oss 

med å se framover, samtidig som de motiverte 
oss til å ta riktige veivalg. Vi fattet beslutning 
om at vi skulle bli et selskap med minimal 
negativ miljøpåvirkning, og at dette skulle 
dokumenteres av uavhengig tredjepart. Videre 
ønsket vi å være åpne og tilgjengelige for alle 
de som ville ha innsikt i vårt arbeid. ISO 9001- 
og 14001-sertifiseringen er både et verktøy 
og en grunnmur for vårt bærekraftsarbeid i 
årene framover. Vi startet også å involvere våre 
leverandører, for at hele verdikjeden vår skal bli 
så bra som overhodet mulig.

Onepark har tatt steget mot framtiden - og 
som denne første bærekraftsrapporten viser, 
har vi gjort en god del allerede. 

Helt til slutt vil jeg rette en STOR takk til alle i egen 
organisasjon som ivrig har deltatt for at det ble 
mulig. Jeg lover at dette bare er begynnelsen på 
Oneparks miljøarbeid. Jeg er stolt av å være del 
av en så ansvarlig og engasjert virksomhet, og 
gleder meg til veien videre.

Oslo, 23.06.2022

Leif Nymoen
Adm.dir. Onepark
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2. Onepark AS

Nøkkeltall per 31.12.21

Stiftet 2012 
Antall ansatte: 137
Eier: Indigo Management AS, heleid av familien Bentsen
Erfaring: Over 40 år
CO2-utslipp (2021): 125,6 tonn
ISO 14001 sertifikat
ISO 9001 sertifikat
Over 200 parkeringsanlegg
Omsetning 2019: 850 mill. / EBITDA 2019 37 mill. (siste normalår før pandemien)
Omsetning 2020: 474 mill. / EBITDA 2020 49,6 mill.
Omsetning 2021: 583 mill. / EBITDA 2020 41,8 mill.

Onepark ble etablert i 2012, og er et familieeid 
selskap i sterk og sunn vekst. Virksomheten eies 
av Indigo Management, som er et langsiktig, 
veletablert og finansielt solid norsk konsern 
med ca. 3 MRD NOK i forvaltningskapital. Indigo 
Management AS er eid av familien Bentsen, som 
startet med parkeringsdrift allerede i 1979. De 
første avtalene var parkeringsdrift ved Bergen 
lufthavn Flesland, og senere Oslo lufthavn 
Fornebu. Siden den gang har familien eid og 
driftet et stort antall parkeringsanlegg i inn- og 
utland. Onepark representerer fullt ut Indigos 
visjon når det gjelder langsiktighet, kvalitet, 
nytenking og bærekraft.

Onepark har over 200 parkeringsanlegg rundt 
om i hele Norge. Våre parkeringsanlegg varierer 
i størrelse; vi har alt fra små parkeringsområder 
med 20 parkeringsplasser, til Oslo lufthavn 
som er Nordens største parkeringsanlegg med 
23 000 parkeringsplasser.

Våre dyktige medarbeidere har bred 
kompetanse og solid erfaring fra parkerings-
drift, og er lokalisert i Oslo og på Oslo lufthavn. 

Hovedkontoret ligger på Hasle Linje i Oslo.Vår 
kundeservice er samlet på Oslo lufthavn, og
er bemannet 24/7/365. Teknisk driftsteam er
også lokalisert ved Oslo lufthavn, noe som gir
kort responstid og tilgjengelighet ute på alle
parkeringsanleggene rundt om i Norge. Daglig 
drift og oppfølging av Autopay-løsningen 
utføres av samme team, med støtte fra 
driftsavdeling til Onepark. Driftsavdeling er 
lokalisert i Oslo.

Vi tilbyr enkel og effektiv parkering med 
kameragjenkjenning. Onepark har gode 
rådgivere som sikrer en sømløs overgang til 
våre systemer, lønnsom drift for gårdeiere, 
og fornøyde bilister. Vi jobber for økt 
kundetilfredshet og bedre omdømme for 
oppdragsgivere og bransje.

Onepark utvikler digitale løsninger 
på egen teknologiplattform, og tilbyr 
innovative løsninger innen blant 
annet salg, P-plassreservasjon og 
kundebetjeningssystemer.
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Forretningside
Onepark er en langsiktig parkeringsoperatør 
som utvikler og drifter parkeringsanlegg 
med tilhørende tjenester. Vi ønsker å skape 
merverdi for oppdragsgivere og sluttkunder, 
ved å alltid ligge i front med ny teknologi og 
kundevennlige løsninger som totalt sett gir 
optimal lønnsomhet.

Onepark skal være en kompetent og fleksibel 
partner for oppdragsgiverne, med høy grad 
av kunnskap og erfaring i organisasjonen. Vår 
ambisjon er å være proaktiv og «tett på» både 
oppdragsgivere og brukere.

Vår visjon
Onepark skal bidra til en positiv og bærekraftig 
utvikling i samfunnet. 

Vi forplikter oss til:
• Å minimere belastningen på miljø og klima.
• Å ha kunden i fokus og alltid jobbe for å  
  oppleves som «litt mer ålreit».
• Å jobbe langsiktig for å skape målbare  
  resultater for våre samarbeidspartnere og eiere.

Vi er en bedrift som tar samfunnsansvar, og 
vi vet dette innebærer å sette handling foran 
ord. Effektiv og bærekraftig drift som ivaretar 
miljø, natur og menneskers helse vil gi så vel 
samfunnsmessige som økonomiske resultater.

Styrets beslutning
Uansett hvordan vi tenker og handler, så er vi 
i Onepark vårt ansvar bevisst. Vi ser alle rundt 
oss at klimaet er i endring. Menneskeskapt eller 
ikke menneskeskapt; det er ikke en diskusjon 
vi deltar i. Vårt mål er å gjøre vårt beste for å 
redusere vårt fotavtrykk. 

Eierne og ledelsen i selskapet har forståelse 
for og vilje til å gjøre endringer for framtiden, 
og styrets beslutning er vi skal jobbe aktivt 
med bærekraftsarbeidet. Onepark har derfor 
satt seg som mål å være Nordens mest 
bærekraftige parkeringsaktør.

3. Dette gjorde vi i 2021
 

ISO-sertifisert etter 9001- og 
14001-standard
Vi har gjort flere tydelige grep for å bli et 
grønnere selskap. Det ferskeste eksemplet 

er ISO-sertifiseringen som ble godkjent i 
desember 2021, for ISO 9001 (kvalitet) og ISO 
14001 (miljø). Det var Det Norske Veritas, (DNV) 
som stod for tredjepartsertifiseringen. 
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Sted og dato: På vegne av utsteder:
Høvik, 12 desember 2021 DNV - Business Assurance

Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

Jøran Laukholm
Ledelsens Representant

 

Brudd på vilkårene fastsatt i sertifiseringsavtalen, kan gjøre sertifikatet ugyldig.

Akkreditert enhet: DNV Business Assurance Norway AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway - TEL: +47 67 57 99 00. www.dnv.no/assurance

MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Sertifikatnummer:
10000456233-MSC-NA-NOR

Første sertifikat gyldig fra:
12 desember 2021

Gyldig:
12 desember 2021 – 11 desember 2024

Med dette bekreftes at ledelsessystemet ved

Onepark AS
Bøkkerveien 5, 0579 Oslo, Norge

med enheter som i vedlegg

er funnet å være i overensstemmelse med standarden Ledelsessystemer for miljø:

ISO 14001:2015

Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester:

Drift av parkeringsplasser og parkeringshus.

Sertifikat for ISO 14001, tredjepart sertfisering av DNV. 
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Sertifikat for ISO 9001, tredjepartsertfisering av DNV. 

Sted og dato: For akkreditert enhet:
Høvik, 12 desember 2021 DNV - Business Assurance

Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway

Jøran Laukholm
Ledelsens Representant

 

Brudd på vilkårene fastsatt i sertifiseringsavtalen, kan gjøre sertifikatet ugyldig.

Akkreditert enhet: DNV Business Assurance Norway AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway - TEL: +47 67 57 99 00. www.dnv.no/assurance

MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Sertifikatnummer:
10000456234-MSC-NA-NOR

Første sertifikat gyldig fra:
12 desember 2021

Gyldig:
12 desember 2021 – 11 desember 2024

Med dette bekreftes at ledelsessystemet ved

Onepark AS
Bøkkerveien 5, 0579 Oslo, Norge

med enheter som i vedlegg

er funnet å være i overensstemmelse med standarden Ledelsessystemer for  
kvalitet:

ISO 9001:2015

Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester:

Drift av parkeringsplasser og parkeringshus. 
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Oneparks virksomhet er ikke av en slik 
karakter at vi trenger utslippstillatelser fra 
myndighetene, men vi er godt informert 
om myndighetenes overordnede miljø- og 
klimamål. Utslipp fra vår virksomhet er i 
hovedsak knyttet til vann og noen renholds-
kjemikalier, samt bruk av elektrisitet. 

Fra og med 2021 har Onepark kjøpt 
godkjente klimakvoter (gullstandard) og 
opprinnelsesgarantier (GO) som kompenserer 
for Oneparks samlede klimautslipp. Vi vil følge 
selskapets klimautvikling og -forbedring 
gjennom klimaregnskap. 

Innkjøp av godkjente klimakvoter 
(gullstandard) fra Myclimate
For de utslippene vi fortsatt står for, har vi 
kjøpt klimakvoter fra sveitsiske Myclimate 
som selger høykvalitetskvoter med WWFs 
gullstandard. Vi støtter et solkokerprosjekt 
på Madagaskar, som letter matlagingen 
til innbyggerne dramatisk, samtidig som 
det reduserer avskogingstrusselen. Én 
klimakvote dekker utslipp av ett tonn CO2, og 
vi kjøpte 200 kvoter for 2021.

Onepark har kjøpt klimakvoter fra sveitsiske Myclimate, og vi har valgt et prosjekt på Madagaskar der lokalproduserte solkokere 
erstatter vedfyring. Foto: Myclimate.
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The Swiss climate protection organisation myclimate confirms that 
 

Onepark AS 
has made a sustainable contribution to voluntary climate protection  
by offsetting the following quantity of CO2 in high quality myclimate  
carbon offset projects.  
 

Quantity CO2: 

200.00 t 
 

Carbon offsetting emissions Onepark AS 2021 
 

 

 
Zurich, 23. March 2021 

 

Stephen Neff 
CEO myclimate 
 Confirmation number: 234590 

 
myclimate is registered under Swiss Federal Law as a non-profit,  
tax exempt foundation that promotes climate protection. 
Date of issue: 5. July 2011, File number: 11 10 312  

 

Sertifikat på klimakvoter som kompensasjon for klimagassutslipp i 2021.
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Innkjøp av opprinnelsesgarantier (GO)  
fra Becour AS
Onepark har også kjøpt opprinnelsesgarantier 
for strøm. Én opprinnelsesgaranti tilsvarer 
1 MWh produsert elektrisitet. Onepark har 

kjøpt 2500 garantier fra vannkraftverket 
Øvre Forsland på Helgelandskysten, som blir 
betegnet som verdens vakreste vannkraftverk 
– og som produserer fornybar energi.

Onepark har kjøpt opprinnelsesgarantier fra vannkraftverket Øvre Forsland på Helgelandskysten. Kraftverket har en imponerende 
arkitektur, med skånsom utbygging og respekt for naturen i området. Foto: Becour AS.
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Renewable 
energy certificate

is powered with 
renewable energy

from Øvre Forsland.

Annual Volume

becour.com

This is to certify that

Valid

2 500 MWh

Hans Petter Kildal

CEO

2021

ONEPARK AS

Sertifikat på opprinnelsesgarantier for elektrisk strøm 2021. 



Bærekraftsrapport 2021 – Onepark AS

12

Utarbeidelse av klimaregnskap ved Gurusoft
Vi benytter Gurusoft til utarbeidelse 
av klimaregnskap. Gurusoft har ulike 
programvareløsninger, inkludert automatisk 
innsamling av data til klimaregnskap. De 
bruker den såkalte GHG-protokollen som 
beregningsmodell. Dette er den mest brukte, 
internasjonalt anerkjente standarden for 
beregning.

Klimaregnskapsrapport for 2021
Oneparks klimaregnskap viser utslippene 
for drivstoff, strøm og avfall. Vi kjøpte 
opprinnelsesgarantier for strøm, 2500 
MWh, hvor forbruket ble 1952 MWh. Dette 
kompenserer for utslippene av strøm, og 
klimaregnskapet viser 0 prosent utslipp.

Strøm: 0%Miljødiesel: 0,6%
Bensin: 16,1%

Diesel: 83,3%

Diverse farlig avfall: 0,0%

Farlig avfall: 49,1%

Annet avfall: 42,5%

Bio- og matavfall: 1,6%
Trevirke: 1,7%
Papir og papp: 3,8%
Metall: 1,1%

Fyringsolje: 0,0%
Batterier: 0,0%
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Total Forklaring Faktor Forbruk Energi Utslipp Utslipp
MWh kg CO2e Fordeling

Total Scope 1 Direkte utslipp 48 162,00 0,00 125 607,02 99,38 %

Total Scope 2 Indirekte utslipp 1 952 112,00 0,00 0,00 0,00 %

Total Scope 3 Indirekte utslipp 36 696,00 0,00 786,20 0,622 %

Total 2 036 970,00 0,00 126 393,20 100,00 %

 

Scope 1 - Direkte utslipp Forklaring Faktor Forbruk Energi Utslipp Utslipp
MWh kg CO2e Fordeling

Transport 48 162,00 0,00 125 607,02 99,38 %

Diesel Personbiler/l 2,70 40 616,00 - 108 038,60 85,48 %

Miljødiesel Forbruk miljødiesel/l 2,50 343,00 - 857,50 0,678 %

Bensin Personbiler/l 2,30 7 203,00 - 16 711,00 13,22 %

Total Scope 1 Direkte utslipp 48 162,00 0,00 125 607,02 99,38 %

Scope 2 - Indirekte utslipp Forklaring Faktor Forbruk Energi Utslipp Utslipp
MWh kg CO2e Fordeling

Stasjonær energiforbruk 1 952 112,00 0,00 0,00 0,00 %

Elektrisitet EL Forbruk EL/kWh 0,00 1 952 112,00 - 0,00 0,00 %

Total Scope 2 Indirekte utslipp 1 952 112,00 0,00 0,00 0,00 %

Scope 3 - Indirekte utslipp Forklaring Faktor Forbruk Energi Utslipp Utslipp
MWh kg CO2e Fordeling

Avfallshåndtering 36 696,00 0,00 786,20 0,622 %

Matavfall Samlet mengde avfall/kg 0,04 339,00 - 13,60 0,0107 %

Trevirke Samlet mengde avfall/kg 0,02 640,00 - 13,70 0,0108 %

Papir og papp Samlet mengde avfall/kg 0,02 1 613,00 - 34,50 0,0273 %

Glass Samlet mengde avfall/kg 0,02 51,00 - 1,09 0,000863 %

Metaller Samlet mengde avfall/kg 0,02 1 107,00 - 23,70 0,0187 %

EE-avfall Samlet mengde avfall/kg 0,02 227,00 - 0,00 0,00 %

Plast Samlet mengde avfall/kg 0,02 61,00 - 1,30 0,00103 %

Person bildekk Samlet mengde avfall/kg 0,02 60,00 - 1,30 0,00102 %

Farlig avfall Samlet mengde avfall/kg 0,02 14 481,00 - 309,70 0,245 %

Fyringsolje Samlet mengde avfall/kg 0,60 0,00 - 0,00 0,00 %

Batterier Samlet mengde avfall/kg 0,02 0,00 - 0,00 0,00 %

Rengjøringsmidler Samlet mengde avfall/kg 0,02 0,00 - 0,00 0,00 %

Annet avfall Samlet mengde avfall/kg 0,02 18 117,00 - 387,40 0,307 %

Total Scope 3 Indirekte utslipp 36 696,00 0,00 786,20 0,622 % 

Klimakalkulator 2021
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UTRYDDE
FATTIGDOM

REIN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGANE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERD
OG VELFUNGERANDE
INSTITUSJONAR

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLA

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKSKAP

BEREKRAFTIGE
BYAR OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLEG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SVOLT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNA

REINT VATN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

Medlemskap i UN Global Compact
Som et viktig ledd i eget arbeid med etikk, 
tilsluttet vi oss UNs Global Compact-program i 
2021. Dette er et globalt nettverk for næringsliv 

som ønsker å jobbe mer bærekraftig. Arbeidet 
inkluderer ivaretakelse av menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre 
miljø og bekjempelse av korrupsjon.

FNs bærekraftsmål
Vi har valgt ut fire mål som spesielt aktuelle 
for vår virksomhet. Disse er styrende for vårt 
utvidede samfunnsansvar. 

Det er bærekraftsmål nummer
11: Bærekraftige byer og samfunn
13: Stoppe klimaendringene
14: Livet i havet
15: Livet på land
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Leverandørkartlegging
Miljø og bærekraft er viktig. Det kreves aktiv 
handling for å få utviklingen over i et positivt 
spor. I Onepark har vi besluttet å bli en ledende 
aktør innen bærekraft og samfunnsansvar. 
Dette krever dedikasjon og innsats - og vi 
ønsker oss samarbeidspartnere som også 
bidrar til dette.

I Onepark setter vi nå miljøarbeidet i system 
gjennom ISO 14001-sertifisering. Vi har 
inngått avtaler for kjøp av CO2-kvoter 
for å kompensere for våre klimautslipp, 
og hele virksomheten bruker fornybar 

energi som dokumenteres gjennom 
opprinnelsesgarantisystemet. Alle forhold 
ved vår virksomhet som påvirker miljøet, skal 
dokumenteres og reduseres mest mulig. Vi 
utarbeidet derfor klima- og miljøkriterier for 
alle våre leverandører av varer og tjenester.

I 2021 sendte vi ut en kartlegging av våre 
strategiske og kritiske leverandører som et ledd 
i ISO-prosessen. Leverandørkriteriene som ble 
utarbeidet krevde vi tilbakemeldinger på. Disse 
gjenspeiler vårt ønske om samarbeidspartnere 
som tar sin del av ansvaret. 

SAMMEN MOT FELLES MÅL: Onepark sammen med sine rådgivere i Stavn. F.v. Marie Frogner, Frank-Hugo Storelv, markedssjef 
Mona Elisabeth Gladhus og adm.dir. Leif Nymoen i Onepark.
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4. Dette skal vi gjøre i 2022
Klimastrategi
Vår kjernevirksomhet, som er å tilrettelegge 
for effektiv parkering, medfører ikke store 
klimautslipp i seg selv. Som Oneparks 
klimaregnskap viser, var utslippet cirka 126 
tonn CO2-ekvivalenter i 2021 (scope 1, 2 og 3; 
direkte/indirekte utslipp). 

2021 er vårt første år med klimaregnskap, og vi 
konsentrerer oss om at utslippstallet skal ned. 
Vi har kjøpt klimakvoter for restutslippet.
Vi skal ta et betydelig mer offensivt klima ansvar, 
og vi vil derfor iverksette aktiviteter for å bidra 
til lavere utslipp – ikke bare hos Onepark, men 
også hos våre samarbeidspartnere. Utslippskutt 
og - kompensering er et felt i stor utvikling; 
vi skal systematisere dette ved å ta i bruk 
oppdatert kunnskap og rådende standarder og 
metoder, med utgangspunkt i internasjonale og 
nasjonale føringer. 

Våre klimamål skal tallfestes så langt det 
lar seg gjøre, og de skal inngå i en femårig 
aktivitetsplan. Når vi kjøper klimakreditter, 
forplikter vi oss til at disse reelt skal bidra til å 
fjerne klimagasser fra atmosfæren.

Til sammen skal dette utgjøre vår klima-
strategi. Den skal ha et solid fundament og 
en tydelig retning; klimautslippene skal ned. 
Samtidig skal vi være lydhøre for oppdaterte 
føringer og rammevilkår, med de justeringene 
dette eventuelt medfører for strategien.

Aktivitet
• Vi utarbeider en klimastrategi som skal 

ferdigstilles innen 1. november 2022.

• Klimastrategien skal:  
- Ta utgangspunkt i rådende internasjonale   
   og nasjonale klimamål. 
- Benytte anerkjente, internasjonale  
   standarder og modeller for klimakutt- og  
   kompensering. 
- sørge for at utslippskompensering bidrar  
   til reell fjerning av karbon fra atmosfæren. 
- inkludere scope 1 (direkte utslipp i  
   Onepark), scope 2 (indirekte utslipp fra  
   innkjøpt energi) og scope 3 (indirekte  
   utslipp fra innkjøpte varer /tjenester).

• Vårt leverandør- og kundeprogram skal 
inngå i klimastrategien, slik at alle parter 
bidrar til at eget utslipp reduseres og 
klodens klimasituasjon bedres gjennom 
samarbeidet.
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Elektriske busser på Oslo lufthavn
På Oslo lufthavn har vi i dag en tilbringer-
tjeneste for flypassasjerer som er basert på 
dieseldrevne busser. Disse blir byttet ut med 
elektriske busser fra tredje kvartal 2022. Så 
godt som alle selskapets øvrige kjøretøy er 
også elbiler. 

Miljø- og bærekraftsrapport 2021
Vår miljø- og bærekraftsrapport er et tilbakeblikk 
på hva vi konkret har oppnådd, samtidig som 
den er retningsgivende for veien videre. Den 
skal omhandle alle forhold som er mulig å 
kvantifisere, og som berører selskapets klima- og 
miljøpåvirkning. Rapporten skal også redegjøre 
for hvilke tiltak selskapet skal igangsette i tiden 
framover. Den vil utvikle seg fra år til år, og 
omhandle alle miljø- og bærekraftsforhold det er 
vesentlig å rapportere om. Rapporten er også et 
aktivt verktøy i organisasjonen, og kanskje kan 
den også inspirere andre som arbeider aktivt med 
miljø og bærekraft.

Aktivitet
• Fra 2022 starter vi med å gi ut en årlig 

miljø- og bærekraftsrapport for året som er 
avsluttet.

• Rapporten for 2021 blir ferdigstilt og 
publisert innen 30. juni 2022.

Leverandørinkludering
Onepark er en liten del av hele den verdikjeden 
som parkeringstjenester representerer. 
Derfor vil vi inkludere alle leverandører som 
leverer produkter og tjenester til Onepark i 
vår bærekraftspraksis. Gjennom tydelige mål, 
forventninger og krav deltar leverandørene 
aktivt i å styrke miljø- og bærekraftsarbeidet 
vårt. Dette vil i neste omgang forsterke 
kvalitetene vi som selskap skal bidra med 
overfor våre samarbeidspartnere på samme 
område. I 2021 foretok vi en kartlegging av 
våre mest sentrale leverandører, for å finne 
ut i hvilken grad de var miljøsertifiserte. Dette 
arbeidet skal videreføres.

Aktivitet
• Samle våre leverandører jevnlig for faglig 

påfyll og erfaringsutveksling.
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Opplæring, motivasjon og evaluering av 
Oneparks medarbeidere
Oneparks medarbeidere utgjør kjernen 
i selskapets tjenester og leveranser. De 
skal utvikle seg i takt med de teknologiske 
nyvinningene som vil komme i årene framover. 
For å nå selskapets overordnede mål om å 
være en ledende miljø- og bærekraftsbedrift, 
må hver eneste medarbeider bidra. Dette 
krever riktig opplæring, motivasjon og 
evaluering. 

Aktivitet
• Samlinger for alle medarbeidere med faglig 

bærekraftspåfyll og motivasjon.
• Jevnlig oppfølging av medarbeidere for å 

sikre kunnskapspåfyll og inspirasjon.

Oneparks styre / utvikling av styrefunksjonen
Onepark er et familieeid selskap som har 
solide, langsiktige og engasjerte eiere i Indigo 
Management. Våre eiere og medarbeidere har 
gjennom flere tiår bygget opp en betydelig 
kunnskapsbase om effektiv og kundevennlig 
parkeringsdrift. Vi leverer innovative 
løsninger, og en smidig, praktisk og fornuftig 
parkeringstjeneste til markedet. 
Selskapets styre legger overordnet strategi 
og mål for alt miljø- og bærekraftsarbeid i 
Onepark. Styret som kollegium er pådriver for 

dette arbeidet, og har forståelse og interesse 
for hvilke krav og forventninger som kommer i 
tiden framover.

Aktivitet
• Onepark utvikler et kompetanseprogram 

for styrets medlemmer og ledelse, slik at 
medlemmene er oppdatert på miljø og 
bærekraftsområdet.

Kundeinvolvering
Verdikjeden til parkeringsbransjen har negativ 
miljøpåvirkning. Dette spenner fra material- 
og energibruk ved bilproduksjon, til utslipp 
når bilen brukes. Onepark har et ansvar for å 
gjøre parkeringstjenesten så miljøeffektiv som 
mulig, slik at negativ klima- og miljøpåvirkning 
blir minimal.

Overordnede miljø- og bærekraftskrav og 
demografisk fortetting, vil endre mobiliteten 
og danne nye mønstre. Onepark vil ta en aktiv 
rolle i å forstå sammenhengene. Vi skal bidra 
til å tilrettelegge for mobilitetsløsninger i 
stor skala, med våre overordnede miljø- og 
bærekraftskrav som styrende elementer. 
Med dette utgangspunktet vil vi gjennom 
kommunikasjon og aktiviteter inspirere, 
informere og bevisstgjøre våre kunder.

«Vi har mange klienter, men har ikke opplevd så 
konkrete tiltak fra noen andre klienter rettet mot 
oss som leverandør. Det er til stor inspirasjon, ikke 
bare for oss som virksomhet, men også når det 
gjelder rådene vi gir til våre øvrige klienter knyttet til 
bærekraft og det grønne skiftet.» 

Elin Mathisen,  
partner/advokat,  

Advokatfirmaet Berngaard
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Aktivitet
• Onepark har under utvikling et 

mobiltetsprosjekt som skal bevisstgjøre 
våre kunder, slik at de kan ta fornuftige og 
miljøriktige valg for bilbruk. 

Utvidet samfunnsansvar 
Også vår bransje trenger en «license to 
operate» fra samfunnet vi opererer i. Onepark 
ser allerede i dag at de som etterspør 
parkerings tjenester, har forventninger som 
går utover det å stille en parkeringsplass til 
disposisjon.  

Onepark har valgt ut fire av FNs bærekraftsmål 
som spesielt aktuelle for vår virksomhet, 
og disse er styrende for vårt utvidede 

samfunnsansvar. Det er nummer 11: 
Bærekraftige byer og samfunn, 13: Stoppe 
klimaendringene, 14: Livet i havet og 15: Livet 
på land. Gjennom våre aktiviteter skal vi hvert 
år finne måter å bidra til å nå disse målene på.

Aktivitet
• Onepark skal engasjere seg i aktiviteter 

som bidrar til å oppfylle vårt mål om å ta et 
utvidet samfunnsansvar.

• Våre bidrag kan være ved fysisk deltagelse, 
og/eller økonomiske bidrag til utvalgte, 
aktuelle formål. 

INNENDØRS SYKKELPARKERING: Med kostbare elsykler kommer behovet for å parkere dem sikrere og bedre i byene. Det mener 
denne gjengen det er et marked for. Fra venstre: Hallvar Bergh (daglig leder i Bikely), Mona Elisabeth Gladhus (markedssjef 
Onepark), Øyvind Killi (driftssjef Onepark) og Ellen Loxley (markedssjef Bikely).




