
Klimaaftrykket på tv-produktioner
- Hvor er de største CO2 udledninger?
- Hvordan producerer vi mere klimavenligt?
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Kilde: GHG Protocol Corporate Standard https://ghgprotocol.org/corporate-standard

GHG-protokollen

https://ghgprotocol.org/corporate-standard


• Scope 1
• Egne brændsler (benzin, olie, gas m.m.)

• Scope 2
• Andres brændsler (elektricitet, fjernvarme m.m.)

• Scope 3
• Råvarer, affaldsstrømme, brugsfase, bortskaffelse, services osv.

Mange ser på scope 1 og 2 – de umiddelbare emissioner ved energiforbrug

Scope 3 kan være kompleks og uhåndterlig – men med stor betydning (“køb grønt”)

Trenden peger i retning af at gå hele vejen - og at undgå “green-washing”

Definition af ”scopes”



• På Københavns
Universitet står
“upstream”–aktiviteter
for > 85% af CO2-
emissionerne

• “Upstream”-aktiviteter
er fordelt på > 50.000 
emner!

Kompleksiteten!
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Mange kommer galt af sted!



CO2-emissioner ved film- og TV-produktion



4 faser:
• Pre-produktion
• Produktion
• Post-produktion
• Distribution

Typiske aktiviteter med CO2-emissioner:
• Elforbrug Belysning, IT-udstyr, datacenterkapacitet m.m.
• Brændselsforbrug Generatorer, varmelamper m.m.
• Rumopvarmning Fjernvarme, naturgas m.m.
• Transport Køretøjer, fly og tog
• Indkøb/leje af materialer Kontorartikler, regimaterialer, IT-udstyr, kostumer m.m.
• Forplejning Mad og drikke
• Serviceydelser Logi, rengøring, security m.m.
• Affaldshåndtering Sortering, genbrug m.m.

Aktiviteter i film- og TV-branchen
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SCOPES - TV-PRODUKTION



Hvad betyder mest?
I de gennemgåede cases ligger 
70-90% af CO2-emissioner på:
- Transport
- Materialer og udstyr
- Elforbrug

Pre-produktion fylder ikke meget

Produktion fylder rigtig meget

Post-produktion fylder noget



Hvor går grænsen for ansvar og rapportering?



Eksempler fra gaming-industrien



Værktøjer og rating



Et par overvejelser om branchens behov

• Et fuldstændigt CO2-overblik 
kræver detaildata, f.eks. et 
færdigt regnskab (kr.)

• Mange data er ofte først kendt
langt henne i planlægningen –
eller efter produktion

• Hvordan opnås der rettidigt et 
overblik, så man kan nå at 
“ændre adfærd”? – og 
hvordan valideres dette?



Oversigt over internationale værktøjer



En anbefalet tilgang

• Gør en hurtig screening mulig

• Byg screeningen på et eksisterende værktøj og “miljø”

• Læg vægt på en aktionsplan for den enkelte produktion

• Muliggør certificering for seriøsitet og synliggørelse af indsats

• ……øvelse gør mesterJ



BFTP



Hvad kan man gøre i praksis?



Bæredygtighedsplan
Emne Mulig indsats

Energibesparelser Brug strøm fra nettet – undgå dieselgeneratorer
Køb “grøn” strøm baseret på vedvarende energikilder
Brug hvor muligt solceller til opladning af udstyr
Brug LED-lys
Minimér tomgang og standby-tid (sluk!)

Transport og logi Begræns flyrejser (“worst-case” kan der købes CO2-kreditter)
Brug som minimum Euro-5-køretøjer
Brug hybrid- eller elbiler
Vælg logi tæt på optagested

Forplejning Brug vand fra hanen – ikke flaske
Anvend cateringløsninger
Genanvendeligt service

Materialer Brug certificerede materialer (eks. FSC- eller PEFC-certificeret træ)
Brug Svanemærket maling
Anvend genbrugsmaterialer hvor muligt
Minimal print

Affaldshåndtering Sørg for affaldssortering
Genanvend materialer



…og hvor meget betyder det så?
Emne CO2-reduktion

Energibesparelser 5-10% af produktionens CO2-emission

Transport og logi 20-30% af produktionens CO2-emission

Forplejning 5-10% af produktionens CO2-emission

Materialer 10-20% af produktionens CO2-emission

Affaldshåndtering 5-10% af produktionens CO2-emission

de fleste produktioners CO2-emission kan umiddelbart halveres – den næste halvdel er straks lidt sværere



Tak for opmærksomhedenJ


