Biatlon Events AB

Hållbarhetsplan för Världscupen 27 nov – 5 dec 2021 i Östersund fastställd av OC
den 19 okt
Vi som arbetar under Biathlon Events (fortsättningsvis kallat BEAB) uppdrag och ansvar utgår från den hierarki för hållbarhet som fastslås i den av Svenska
Skidskytteförbundet antagna Hållbarhetspolicyn. Då Biathlon Events är certifierade enligt SS-ISO 20121:2012 Hållbarhet vid evenemang ska verksamheten
också ta utgångspunkt i vårt Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang genomgången och fastställt av Organisationskommittén den 21 sept 2021. Det
innebär följande under evenemang och hela dess förberedelsefas:
Ekologisk hållbarhet
●
●

•
•
●
•
•

Använda miljöeffektiva sätt att transportera personal och gods och alltid börja med att ställa frågan om transporten behövs eller kan
samtransporteras. Utgångspunkten för alla transporter är att drivmedlet är förnybara bränslen eller grön el.
All materialhantering och nyttjande av naturresurser ska följa avfallstrappans fem steg
○ Minimera mängden avfall genom att innan en resurs tas i bruk tänka på steget efter användning
○ Skapa möjlighet för återanvändning i så hög grad som möjligt
○ Det som ej kan återanvändas ska återvinnas genom separation i olika fraktioner
○ Det som ej kan materialåtervinnas ska energiåtervinnas
○ Sista steget är deponi för avfall som ej kan användas som resurs i de fyra stegen ovan.
○ Under rådande pandemi kan detta frångås om evenemangets pandemiansvariga så begär
Den mat och dryck som serveras i BEABs upphandlade regi ska vara till 70% svenskproducerad.
Vid val av leverantörer och samarbetspartner ska det kommuniceras att BEAB är certifierade enligt ISO 20121:2012 och att vår förväntan är att de
som levererar till oss är behjälpliga att uppfylla våra hållbarhetsmål.
Använda förnyelsebar energi vid all uppvärmning, belysning och motordrift.
I planering och genomförande - där vi nyttjar Östersunds Kommuns arenor - ska vi följa kommunens miljöplan avseende ISO 14001
Tillse att all personal och funktionärer verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt och kunskap, hjälp kring detta finns på sidorna
Skidskyttefunktionär.se samt Worldcupostersund.se/hållbarhet

Social hållbarhet
•
•
•

Vara en arrangör som visar omtanke och öppenhet mot alla samarbetspartners och funktionärer oavsett deras ekonomiska situation, ålder, kön,
ursprung, sexuella identitet eller funktionsvariation. Detta är nyckeln till en marknadsposition som har gjort det möjligt för oss att skapa ledande
evenemang.
I främsta rummet sätta att arrangera ett smittsäkert evenemang för alla atleter, servicepersonal, ledare, funktionärer, publik och ev övriga som har
erhållit auktorisation att vistas inom arenan samt vid övriga platser där de uppehåller sig i Östersund liksom under av oss anordnade transporter.
I alla lägen efterfölja de instruktioner gällande Covid 19 som utfärdats av IBU samt svenska myndigheter. I de fall dessa på någon punkt är i konflikt
med andra punkter i Hållbarhetsplanen gäller Covid-19 anvisningar.

Ekonomisk hållbarhet
●

Vara medvetna om att en ekonomi i balans utgör grunden för fortsatt utveckling av våra evenemang. Pris på vara & tjänst ska alltid värderas i
förhållande till Hållbarhetsplanen. Regeln ”Need to have“ före “Nice to have” är en tumregel.

Planens status
Hållbarhetsplanen har växt fram under ett antal år via dialog inom Organisationskommittén samt vid ett antal träffar med gruppledare/funktionärer. Denna
plan för Världscupsstarten säsongen 2021/22 tar sin utgångspunkt i tidigare planer inför varje evenemang. Planen är antagen av Organisationskommittén
den 19 oktober 2021 och gäller specifikt för detta evenemang.
Till planens genomförande kopplas en avvikelserapportering och en utvärdering sker våren 2022 där alla berörda bidrar med insamling av underlag.
Parallellt med den plan ska data rapporteras i IBU´s verktyg Carbon Footprint, när planen till någon del sammanfaller med IBU-rapporteringen är det
markerat under mätbarhet.

OMRÅDE TRANSPORTER
MÅL

VAD SKA GÖRAS

MÄTBARHET

Biathlon Events AB ska verka för
att samtliga egna fordon (inkl VMtaxi) kan drivas utan nyttjande av
fossilbaserade drivmedel.

Målet kan nås via elbilar eller laddhybrider i fordonsflottan
alt att förbränningsmotorer enbart nyttjar förnybart
drivmedel. Beroende på fordonsbrist hos avtalad
leverantör, på gr av global halvledarbrist, finns svårigheter
inom detta område. Mer samåkning bör eftersträvas
utifrån de förutsättningar IBU och pandemi ger.
Pistmaskiner drivs med HVO100. Snöskotrar drivs, om
motortillverkare tillåter, med alkylatbensin

Notera vilka fordon som nyttjas och
att de uppfyller drivmedelskraven.
Också en del av IBU-rapporteringen

Snöfordon i BEAB´s och Arenans
regi drivs utan fossila bränslen

Det enda bränslen som erbjuds
Också en del av IBU-rapporteringen

OMRÅDE AVFALL:
MÅL

VAD SKA GÖRAS

MÄTBARHET

Tankegodset avfall inom Biathlon Events
AB ska bytas till resurs

Alla ska ha förståelse för avfallstrappans fem steg och strävan
ska vara att enbart en liten del ska nå lägre ner än steg tre,
återvinning
Använda munskydd, handskar etc omhändertas enligt
pandemiansvarigas riktlinjer
Tydliga insamlingskärl vid tillräckligt många ställen. Även
kompostfraktion samlas in för biogasrötning. Detta anpassas
utifrån pandemiansvarigas riktlinjer
Om möjligt serveras mat via komposterbara eller
retursystemsbaserade matlådor/muggar/bestick. Detta
anpassas utifrån pandemiansvarigas riktlinjer
Vallabodarna har separata uppsamlingskärl enligt riktlinjer från
mottagare, Östersunds kommun

Smittskyddsansvariga för evenemanget ska ge
godkänt
Smittskyddsansvariga för evenemanget ska ge
godkänt
Också en del av IBU-rapporteringen
Redovisning av inköpt material för
distribution av mat och dryck

Område pandemi Utgår från
myndigheters/IBUs krav
Alla som har auktorisation att vistas
inom arenan ska nås av tydlig
information om hur sortering ska ske
Minimering av ej cirkulära
engångsmaterial för mat och dryck. Ev
plast ska vara cirkulerbar (”biobaserad”)
Fullgod avfallshantering i relevanta
fraktioner vid vallabodarna

Smittskyddsansvariga för evenemanget ska ge
godkänt
Också en del av IBU-rapporteringen

OMRÅDE MAT OCH DRYCK:
MÅL
Ökad andel av serverade portioner ska ha
minskad köttmängden/portion och större
andel vegetabilier jämfört med tidigare år.
Vi har inga utgångsvärden
Den mat och dryck som serveras i BEABs
upphandlade regi ska vara till 70%
svenskproducerad.
Inga lagade rätter slängs, noll matsvinn
Av kött väljs i första hand kyckling eller vilt, i
andra hand fläsk och som tredje alternativ
nöt från Jämtländska gårdar
IBU Carbon Tool delar upp mat i:
Vegetariskt, vitt kött, rött kött, sandwich eller
Hot snack
Buteljerat vatten ska ej serveras i våra
restauranger.
Allt kaffe som serveras under VM ska
vara KRAV- och rättvisemärkt

VAD SKA GÖRAS
En tydlig och positiv kommunikation gällande matens
klimatpåverkan i anslutning till serveringsställena. Benämningen
”klimatsmart alternativ” nyttjas i st för ”vegetariskt” då val finns

MÄTBARHET
Minskad mängd inköpt kött i vikt – alla kategorier –
jämfört med tidigare år räknat på samtliga tillagade
måltider.

Också en del av IBU-rapporteringen
Information om målet till restauratör

Egenansvar av berörda

Överbliven tillagad mat säljs vidare i matlådor. Överblivna matlådor
skänks vidare till vald organisation.
Andelen nötkött på en ”köttmåltidstallrik” ska hållas nere och
kompletteras med vegetariska tillbehör, detta kommuniceras
positivt.

Ev. matsvinn utöver vidaresåld / skänkt vägs

Också en del av IBU-rapporteringen
Fördelning av köttslag noteras. (Gäller måltider
serverade i publiktältet och personalrestaurangen
resp matlådor för teampersonal etc)

Också en del av IBU-rapporteringen
Vid bordsservering ska kranvatten finnas fritt tillgängligt
Särredovisning av såld/bjuden alkohol resp icke alkohol
Gäller såväl egenproducerat som restauratörer

Också en del av IBU-rapporteringen
Egenansvar av berörda

OMRÅDE ENERGI:
MÅL

VAD SKA GÖRAS

MÄTBARHET

Minimera elanvändningen

Kontor: släck lampor, slå av datorer, skärmar, kopiatorer etc för
natten. Inga standby-lägen.
Teknisk ström: Anslutet till av varandra oberoende strömkällor
från ortsnätet; inga dieselgeneratorer
Fjärrvärmeleverans om möjligt till ev tält. Vallalastbilar erbjuds
förnybar el samt förnybart bränsle

Självkontroll från informerad personal

Endast förnybar värme

Rapport från Jämtkraft
Också en del av IBU-rapporteringen
Rapport från Jämtkraft
Också en del av IBU-rapporteringen

OMRÅDE INKÖP / UPPHANDLING / SPONSORER:
MÅL

VAD SKA GÖRAS

MÄTBARHET

Miljökrav ska alltid ställas på leverantörer till
Biathlon Events AB
Enbart sponsorer som står upp för våra
värden
Arenaägaren är ISO14001 och EMAScertifierad. BEAB är ISO 20121 certifierad

Miljökrav minst i enlighet med egen policy ska ställas på leverantörer

Begär uppgift om leverantörs dokumentation,
certifiering
Resultat av dialoger och tecknade sponsoravtal

För allt logi där vi som arrangör upphandlar
boende ska upplåtaren ha ett aktivt
miljöarbete i linje med vårt

Kommunicera Biathlon Events värdegrund i dialogen med sponsorer
och begär minst samma nivå från dessa
Dialog med Östersunds kommun så att Biathlon Events
hållbarhetsarbete stöds av kommunens arenadrift. Följ BEABs
Ledningssystem för hållbart evenemang
Efterfråga hotellens miljöarbete och vid behov delge grunderna i vårt
arbete

Dialog

Också en del av IBU-rapporteringen

OMRÅDE FÖRBRUKNINGSVAROR:
MÅL

VAD SKA GÖRAS

MÄTBARHET

Minimera plastanvändningen

Engångsplast undviks. I de fall sådan ändå nyttjas ska strävan vara
förnybart ursprung samt lämnas för materialåtervinning.
Alla förbrukningsvaror för hygien, städ, disk och tvätt som används
under evenemang VM ska vara miljömärkta.
Undvika onödiga utskrifter, nyttja digitala skärmar. Dubbelsidiga
utskrifter.

Egenkontroll vid inköp
Också en del av IBU-rapporteringen
Följ arenaägarens riktlinjer

Oskadlig kemikalieanvändning
Minimera pappersanvändningen

Kontorsskrivare inställda på dubbelsidigt
Också en del av IBU-rapporteringen

OMRÅDE ATTITYD / KUNSKAP:
MÅL

VAD SKA GÖRAS

MÄTBARHET

Alla funktionärer och anställda ska känna till
BEABs hållbarhetsarbete och kunna vara
ambassadörer för det
Världscuppremiären 2021/22 erhåller positiv
uppmärksamhet för ett seriöst
hållbarhetsarbete även under rådande
pandemi och ses som en förebild för andra
evenemang

Positiv och konkret information om vad vi menar med vårt
hållbarhetsarbete. Uppmuntrande text om hållbarhet på
www.worldcupostersund.se
Full transparens i vårt hållbarhetsarbete och även tala öppet om
svårigheter. Aktivt mediaarbete för att kommunicera vårt arbete

Hållbarhetsinformation har getts vid
funktionärsträffar
Minst två evenemang anordnade av andra aktörer
efterfrågar vår kunskap gällande ambitiöst
hållbarhetsarbete kombinerat med icke
kompromissbart smittskyddsarbete

Atleter och funktionärer ska känna till
att vi förutom att strikt följa IBUs
Covidregler också fortsätter vårt
hållbarhetsarbete
IBU´s mål är att skidskyttet som sport
är klimatneutralt 2030 och
klimatpositivt senast 2034. BEAB
arbetar sedan länge med mål fossilfritt
evenemang.

I allmän information till gruppen lyfts det även fram att vårt
Hållbarhetsarbete från tidigare år fortsätter och utvecklas trots
pandemins bitvis försvårande regelverk.

Att detta möts av positiv återkoppling från
IBU och media

Vi fortsätter med utvecklandet av IBU Event Carbon Footprint Tool,
och samlar in våra uppgifter i enlighet med det.

Inlämnad Carbon Footprint Tool till IBU inom
fastställd tidsram

