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Lillehammer 2021 VM i snøsport for
parautøvere (NSF)
Årlig klima- og miljørapport for 2021

Beskrivelse av virksomheten:
Hovedoppgaven er å planlegge og gjennomføre VM i snøsport for parautøvere. Arrangementet
gjennomføres én gang, 7.-21.februar 2021.     VM skal gi varig verdi, skaper nye idrettshelter og
muliggjøre prestasjoner i ypperste verdensklasse for verdens beste parautøvere.     VM 2021 er
tildelt Norge av Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC), og er det største
idrettsarrangementet for parautøvere siden Paralympics i 1994. Budsjettet er 27 millioner,
finansiert av Kulturdepartementet og Stiftelsen VI, sammen med Lillehammer og Øyer kommuner
og fylkeskommunen. I forkant av mesterskapet skal det gjennomføres tre World Cup-
konkurranser («prøve-VM´er»), og det samlede antallet konkurransedager er omlag 40.     Norges
Skiforbund har prosjektansvaret for mesterskapet, og samarbeider tett med Norges
Skiskytterforbund og Norges Brettforbund. Det er de to lokale arrangørselskapene Lillehammer
Olympiapark AS og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS som vil være tekniske arrangører av VM-
konkurransene.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:
Felles kriterier, Grønne arrangement, Leietaker

Sertifikat 
Type: 1-årig 
Utstedt: 10 mar., 2021 
Utløper: 10 mar., 2022
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 Kommentarer
Antall deltakere (utøvere, frivillige akkrediterte) 1800 personer.  
 
Antall besøkende(publikum) i løpet av de 11 konkurransedagene var 900.Det lave antallet skyldes de
strenge covid-reglene på arrangementet og regjeringens forskrifter og lover om antall tillatte publikum på
arrangement, på dette tidspunktet. 
 
Målet til VM var i utgangspunktet 15 000 publikum totalt. 
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 Innkjøp
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Antall leverandører som har et sertifisert
miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001,
EMAS eller tilsvarende.
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 Kommentarer
Papir: 1 kasse + ekstra: 500 * 6 pakker. totalt 3000. Svanemerket 
Servietter: 3000. Svanemerket 
Kniver, gafler, skjeer i tre: 2100. FSC 
Skåle/tallerkner i bagasse: 2100. Ecoecho og OK Compost – Home 
 
Totalt: 12000 
 
Vi hadde også 3000.stk matpakkeposer som ble kastet og sortert som matavfall etter avtale med det
lokale renovasjonselskapet GLØR. Hos Norengros står det at produktet er miljøvennlig, men de er ikke
merket med noen sertifisering. Vi har derfor ikke telt de med i antallet.  
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 Kommentarer
Vi har tall på ca areal som er varmet opp, og kilden her er faststrøm. 
Birkebeineren skistadion: 1050 kvadratmeter 
Hafjell: 1179 
Totalt 2229. 
 
Vi har beregnet kWh ut i fra at en enebolig på 300kvm bruker ca 3 334 kWh i mnd. Tall hentet fra SSB
og forbrukerguiden https://forbrukerguiden.no/normalt-stromforbruk/.  
 
På Birkebeiner skistadion hadde de noen kuldetopper hvor strøm ikke strakk til, de har beregnet å ha
brukt ca 500liter biodiesel til oppvarming. Tallet er lagt inn på transport.  
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 Kommentarer
I denne oversikten er det beregnet drivstofforbruket til personer i prosjektledelsen sine privatbiler,
innleide personbiler, busser, varebiler og det ble også beregnet drivstoff på tråkkemaskinen som ble
brukt på Birkebeineren skistadion. 
 
Vi hadde 15 personbiler fra Bilia. Disse var ladbare hybrider på bensin.  
Vi har laget en utregning av km på bensin, km på el og forbruk av drivstoff. 
Her har vi beregnet ca hva bilene har brukt av drivstoff på mila. Km er faktiske tall i oppsett vi har fått fra
Bilia når vi hentet bilene ut, og leverte de inn.  
Vi har videre tatt det vi tror av ca gjennomsnitt dager bilene har kjørt på el, og med kulda som var under
VM har vi beregnet at en fullladet bil kan kjøre ca 35km på el. Deretter har vi trukket fra dette og laget en
egen beregning på antall km kjørt på bensin og antall km kjørt på el, og deretter hva drivstofforbruket
var. Dette er tatt med i oversikten over det totale drivstofforbruket.  
 
Biodiesel er 2500l brukt til kjøring av tråkkemaskin, 500l er brukt til oppvarming av telt.  
 
Biogass er brukt på busser som fraktet utøvere til og fra arena. Her har vi fått tall på km ut ifra en
beregning at det ble kjørt 120km per dag. Biogassen har vi fått faktisk tall på fra GLØR, som produserer
og solgte oss gassen. 
 
Diesel er privatbiler og busser i transport.  
 
EL - Antall kjørte km med el er beregnet ut i fra bruk av personbiler, innleide el-varebiler x 2 og
beregningen av hva hybridbilene har gått på el.  
 
Flyreiser 
Et stort mesterskap som VM er med å skape betydelige utslipp, blant annet til luft og vann. Som et tiltak
for å belyse utslippene i forbindelse med reise, har vi kartlagt flyreisene til de ulike nasjonene som deltok
i VM. Vi har ikke tatt med Norge (vertsnasjon) og Sverige (som kom med bil) i utregningen da de ikke har
registrert sin flyreise i vårt system. Vi har valgt å ikke ta med dette i beregningen da vi ikke anser dette
som en utslipp i direkte tilknytning til gjennomføringen av VM. . Men vi ønsker å være åpne om utslippet
et stor mesterskap fører med seg, ved at team og utøvere må fly fra jorda rundt, for å komme til/reise fra
mesterskapet de skal delta i. 
TOTALT er teamene og utøverne sitt utslipp på: 314029,6 tonn CO2.  
 
Dette fordeler seg slik: 
Antall personer i teamet, land og Tonn CO2 per team 
 
4 Argentina 4606 
30 Austria 8496 
4 Azerbajan 3018,5 
5 Andorra 1813,6 
13 Australia 24264,2 
47 Belarus 27498,1 
5 Brazil 5757,7 
8 Bulgaria 3857,1 
3 Belgium 746,2 
25 Canada 19346,8 
12 Croatia 3926,4 
5 Czech Republic 1093,4 
4 Denmark 525,1 
18 Finland 2362,9 
31 France 8414,8 
42 Great Britain 7077,2 
74 Germany 13684 
3 Georgia 2476,4 
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6 Greece 2531,2 
3 Hungary 792,4 
28 Italy 7756,6 
7 Iceland 2161,2 
2 Israel 1171,6 
32 Japan 33903,4 
10 Korea 10245,5 
2 Lichtenstein 530 
3 Lithuania 615,2 
4 Mongolia 3654,1 
17 Nederland 3878,2 
6 New Zealand 12588,2 
50 Poland 11620,2 
95 Russia 8740 
7 Romania 2336,2 
10 Sweden Kjørte bil 
9 Spain 3694 
21 Switzerland 5569,8 
19 Slovakia 6341 
4 Slovenia 1989,2 
48 Ukraine 3985 
62 USA 49094,2 
3 United Arab Emirates 1868 
 
 
Utregningen er gjort ved hjelp av ICAO sin kalkulator for å beregne CO2 utslipp fra flyreiser:
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx 
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 Kommentarer
Dataen er blitt hentet inn ved hjelp av avfallshåndtering gjort av GLØR Partner AS.  
 
Avfallet fordelte seg slik på de ulike arenaene det ble sortert avfall: 
 
Lillehammer Olympiapark – Birkebeineren skistadion: 
 
Matavfall 230 kg 
 
Plast 80 kg 
 
Papp 480 kg 
 
Treverk 15 kg 
 
Blandet næringsavfall 320 kg 
 
Lillehammer Olympiapark – Lysgårdsbakken (smøreboder alpint og snowboard): 
 
Papp 40 kg 
 
Blandet næringsavfall 460 kg 
 
Hafjell nasjonalanlegg og Hotellet: 
 
Matavfall 120 kg 
 
Plast 90 kg 
 
Papir 55 kg 
 
Papp 170 kg 
 
Treverk 100 kg 
 
EE avfall (ledninger) 20 kg
 
Blandet næringsavfall 320 kg 
 
 
I Hafjell ble det bestilt mellombarer som var pakket i plast og levert i en eske på 5.stk per eske. Det
skapte mer papp og plast. Det ble også levert noe Yoghurt fra Tine sitt restlager, dette skapte mye
restavfall da dette var tilgriset og ble derfor sortert som restavfall i Hafjell.  
 
Noe reklamemateriell ble levert innpakket i papp, og fraktet innpakket i plast. Her var vi ikke tydelig nok
ovenfor leverandør som skulle bli bedt om å ta med returplast. Det ble sortert som plast og papp. Det
forklarer en større mengde plast og papp hos LOP. 
 
Det er naturligvis et høyt tall på matsvinn da det meste av produktene til bespisning var planlagt for å
kastes i matavfallet. Deretter for å bli kompostert og blant annet gjenvunnet til Biogass.  
 
Vi hadde et uvær i starten av VM som gjorde at noe av reklamemateriellet ble ødelagt. Det ødelagte
materiellet ble sortert i blandet næringsavfall, etter avtale med renovasjonselskapet GLØR. 
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 Gjennomførte tiltak

Arbeidsmiljø
De lokale arrangørene Lillehammer Olympiapark AS og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS har hatt søkelys på å skape et godt
arbeidsmiljø blant vårt nøkkelpersonell og øvrige funksjonærer. Nøkkelpersonell er personer i organisasjon- og
rennkomitee. Vi har hatt regelmessige møter i planleggingsfase og daglig gjennom mesterskapet. Dette har medført
en trygghet i roller og oppgaver som gjør at arbeidsmiljøet har vært veldig bra. Vi har også hatt søkelys på at
nøkkelpersonene har hatt god kommunikasjon og informasjon til de ulike seksjonsgruppene, gjennom mesterskapet  

Funksjonærene fikk bekledning ut i fra hva slags arbeid de skulle utføre og det var tilbud om mat i arena hver dag de
var på jobb.  

Arbeidsmiljøet var også tydelig vektlagt i mesterskapets HMS-plan. Vi skulle «Skape et inkluderende, inspirerende og
trygt arbeidsmiljø for alle». I arbeidet med å nå dette delmålet var den obligatoriske e-læringen et sentralt verktøy,
spesielt i en tid hvor koronarestriksjonene la strenge begrensninger for fellesmøter og samlinger. 

Vi gjennomførte en samling for de frivillige med en hybrid-løsning hvor noen så på stream og noen var til stede fysisk.
På denne samlingen hadde vi som mål og gi god informasjon til de frivillige om selve mesterskapet, og hvilke
oppgaver de kunne forvente å få. De ulike idrettene ble forklart, og de frivillige fikk vite litt om klassene i para-idrett. Vi
hadde utdeling av klær til de som var til stede og servering av enkel mat, frukt og kaker.

Innkjøp og materialbruk
Tidlig i planleggingsprosessen ble det satt høye ambisjoner rundt å skape et plastsmart mesterskap og et miljøfyrtårn
sertifisert arrangementet. Man var her avhengig av gode planer og samarbeid med flere. Det ble derfor gjennomført
en workshop med representanter fra 
• Norges Skiforbund  
• Brettforbundet 
• Greener Events  
• Lillehammer Olympiapark AS 
• Hafjell-Kvitfjell Alpin AS 
• Visit Lillehammer  
• Mepex 
• GLØR Partner 
• Lillehammer Kommune  
• WWF – Verdens naturfond 
• Profilhuset – leverandør av reklamemateriell 
• Norengros – Leverandør av forbruksmateriell 
• Fremtiden i våre hender, avd. Innlandet 

I dette fellesmøte ble det diskutert kartlegging av innkjøp, og man kom til enighet om å lage en mest mulig
miljøvennlig innkjøpspolitikk for arrangementet. Ved hjelp av deling av erfaringer, utfordring fra eksperter og gode råd
fra renovasjonselskapet GLØR ble det deretter utformet en innkjøpsrutine og et skriv til samarbeidspartnere om fokus
på miljø og bærekraft i arrangementet, og hvordan de som samarbeidspartner kunne bidra.  

Begge de lokale arrangørene har inngått gode avtaler med lokale leverandører, samt at vi har brukt leverandører fra
samarbeidspartnere av hovedorganisasjonen. Vi har presentert innkjøpsrutiner til Lillehammer 2021, til våre lokale
leverandører og vårt søkelys på bærekraft og miljø, som Miljøfyrtårn arrangement. Vi har etter beste evne tatt gode
valg på innkjøp av produkter og materialer som følger de kravene som vi prøver å etterleve som Miljøfyrtårn
arrangement. På Birkebeinerstadion har også hovedfokuset vært å benytte eksisterende materiell og infrastruktur for
å holde innkjøpsnivået så lavt som mulig og sikre gjenbruk. 

Hafjell-Kvitfjell alpin AS - Hafjell arena: 
Nistepakker ble produsert og pakket lokalt av Øyer-Tretten Lionsklubb, de har leveranser fra Tine og Kiwi Tretten
(Asko). Det er brukt miljøvennlig lunsjposer og matpapir som det på forhånd var avklart at kunne sorteres i matavfall
og komposteres. Leveransen fra Tine var sjokolademelk og yoghurter som var datovarer og ikke kunne selges i
butikk.  
På de tre lengste konkurransedagene ble det også servert pizza. Her var også tilbud om glutenfrie og vegetar
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varianter. Pizza ble servert til funksjonærer i pappesker som ble kildesortert som papp. Det ble estimert riktig antall
pizza i forhold til funksjonærer som har medført lite matavfall. Pizza er levert av Hafjell pizza skitorget og Øyer pizza,
disse er lokalisert innenfor 5 min kjøring fra alpint arenaen som reduserer behov for transport.  

Lillehammer Olympiapark AS – Birkebeineren Skistadion: 
Det ble servert varmlunsj daglig til alle funksjonærer. Maten ble produsert av Paa Bordet i Håkons hall, inkludert
vegansk alternativ. Der det var mulig har det vært benyttet økologiske eller miljømerkede varer. Maten ble servert med
engangsartikler av bagasse. 

Samarbeidspartner Coca Cola 
Coca Cola kom inn som en samarbeidspartner og leverte ca 7000 flasker med blant annet Coca Cola, Fanta og
Bonaqua. Coca Cola er i en overgangsfase til 100% resirkulert plast på flaskene. Vi hadde løsninger i alle arenaer for
pant, slik at VM bidro til å skape et sirkulært omløp for drikken vi fikk levert.  

Norengros var samarbeidspartner for bærekraftseminar og leverte de produktene vi behøvde som var miljømerket.
Blant annet bestikk i tre og bagasseskåler. Dette ble avklart på forhånd med GLØR, at kunne komposteres.  

Ali Kaffe leverte kaffekopper som de serverte kaffe i alle arenaer. Fra Ali Kaffe sier om koppene: "FutureSmart beger
er markedets beste miljøvalg laget i Finnland med markedets laveste CO2 fotavtrykk som blir enda lavere om beger
resirkuleres som papp. Mer eksakt beskrivelse av materiale er: 
Future Smart er laget av 100% plantebaserte materialer; jomfruelige trefiber med PE barriere fremstilt av
plantebaserte råmaterialer. 
Siden koppen er tilgriset med kaffe kunne den ikke sortes med papp, men vi avklarte før vi fikk koppene levert at de
kunne gjenvinnes som matavfall. 

Avfall
Avfallshåndtering ble gjort i tett samarbeid med renovasjonsselskapet GLØR. GLØR hjalp oss å få på plass de
gradene av sortering vi ønsket og hadde behov for i mesterskapet. Vi hadde sortering for glass/metall, pant, papp,
plast, matavfall og restavfall. Det oppstod også noe treavfall underveis, som GLØR tok i mot og sorterte riktig i sitt
renovasjonsanlegg.  

Vi hadde en overordnet ansvarlig for miljø og bærekraft, derunder avfallshåndtering gjennom hele mesterskapet. Det
var også delegert ansvar til egne miljøansvarlige i de to arenaene Hafjell og Birkebeineren skistadion.  

I de første dagene av mesterskapet med opprigg og før konkurransene begynte ble det gjennomført befaring av miljø
og bærekraftsansvarlig og en representant fra renovasjonsselskapet GLØR. Det ble påpekt justeringer i arena og
sendt ut en skiftelig oppsummering med ulike forbedringspunkter. Dette ble kjapt forbedret i samtlige arenaer. 

Det ble gitt opplæring i avfallshåndtering gjennom e-læring som ble distribuert ut til ulike interessentene ved
mesterskapet: Utøvere, team, frivillige og andre akkrediterte fikk muligheten til å gjennomføre denne både før og
underveis i mesterskapet. Det var 484 personer som gjennomførte e-læringen og fikk kursbevis.  

Kildesorteringsinnstruks ble skiltet fysisk flere steder i arenaene og ble informert om i lagledermøter og til de frivillige
på vår hjemmeside og i kommunikasjonsappen for de frivillige, Rubic.  

Gjennom avtale med bærerkraftspartner Norengros bestilte vi produkter i bagass og matpakkeposer til utlevering og
servering av mat. Det ble også bestilt bestikk i tre. Fra samarbeidspartner Ali Kaffe ble det levert kaffekopper som
bestod av 100% plantebaserte materialer; jomfruelige trefiber med PE barriere fremstilt av plantebaserte råmaterialer. 

Gjennom dialog med renovasjonselskapet GLØR fikk vi bekreftet at alle disse produktene kunne sorteres som
matavfall.I renovasjonsanlegget ble dette omgjort til blant annet klimanøytral biogass, som vi også brukte som
drivstoff på flere av bussene som fraktet utøverne til og fra konkurransearenaene. 

Hafjell-Kvitfjell alpin AS - Hafjell arena:  
Hafjell alpint har hatt et godt samarbeid med GLØR og vår miljøsjef har hatt god kontroll på antall miljøstasjoner og
gode rutiner for oppfølging og renhold av bygg og soner vi har ansvaret for.  
Det var noe feilsortering i arena, her håndsorterte miljøsjef i arena sammen med andre frivillige deler av avfallet.  
Det ble hengt opp skilt med avfallsinnstruks flere plasser i arena, på norsk og engelsk.  
Ekstra tiltak var å feste på en mellombar-emballasje på plast, panteflaske på pant, kaffekrus på mat for å forsøke og
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rette fokus mot hva som skulle kastes hvor og unngå mer feilsortering.  

Lillehammer Olympiapark AS – Birkebeineren Skistadion: 
Olympiaparken har hatt et godt samarbeid med GLØR og vår arenasjef har hatt god kontroll på antall miljøstasjoner
og gode rutiner for oppfølging og renhold av bygg og soner vi har ansvaret for. Noen mangler fra start hos blant annet
NRK ble endret underveis.  

Det var noe feilsortering i arena, men frivillige fulgte opp og fanget opp det meste.  
Det ble hengt opp skilt med avfallsinnstruks flere plasser i arena, på norsk og engelsk.  
Det var miljøverter i arenaen som hadde oppsyn og hjalp utøvere, støtteapparat, gjester og funksjonærer til å
kildesortere på riktig måte. Det var også avtalt jevnlig tømming av kildesortert søppel gjennom avtalen med GLØR.

Energi
Hafjell-Kvitfjell alpin AS - Hafjell arena:  
Et tiltak for oppvarming av utøvertelt er at vi har brukt strømaggregat, tidligere har det blitt benyttet
dieselvarmeaggregat. Dette er en permanent endring, ved framtidige arrangement vil strømaggregat benyttes. All
strøm til målområdet, oppvarming telt, strøm til "mixed zone" toaletter og lignende har tatt strøm fra arenabygget og
ligger inne i energiforbruket til bygget. NRK produksjonsbuss er koblet på uttak direkte fra trafo på øvre parkering ved
arenabygget. NRK har hatt tilgang på 63 A x 2 uttak. 
Hafjell sitt nye arenabygg som ble bygget spesifikt for VM, og som en arv etter mesterskapet har bergvarme og er
bygget etter Tek-17 forskrifter som følger de strengeste krav til energi effektivitet. Resterende permanente bygg som
er brukt i forbindelse med VM er bygningsmasse fra slutten av 80-tallet og er oppvarmet med strøm.  

Lillehammer Olympiapark AS – Birkebeineren Skistadion: 
Et tiltak for oppvarming av arena er at vi har brukt strømaggregat, tidligere har det delvis blitt benyttet
dieselvarmeaggregat. Dette er en permanent endring, ved framtidige arrangement vil strømaggregat benyttes. All
strøm til målhus, målområdet, oppvarming telt, smøreboder, strøm til "mixed zone" toaletter og lignende har tatt strøm
fra arena og ligger inne i energiforbruket til arena og kan ikke splittes på arrangementet. NRKs produksjonsbuss er
koblet på uttak direkte fra trafo på øvre parkering ved målhus. NRK har hatt tilgang på 63 A x 2 uttak. 
NRK har også fått mulighet til å lade sine el-biler på strøm i arena. 

Elektrisitet er benyttet til oppvarming av teltløsninger og permanent bygningsmasse på Birkebeineren skistadion.  

Avvik: ca 500 liter Biodiesel ble brukt til oppvarming av telt på noen kuldetopper der strøm ikke var tilstrekkelig.

Transport
Alle 950 frivillige kunne reise gratis gjennom eksisterende rutenett. Dette ble gjort gjennom en avtale med
innlandstrafikk. Disse bussene går på EL. Vi har ikke beregnet i rapporten hvilken positiv effekt det kan ha hatt for
utslippene i forbindelse med de frivilliges transport til VM. 

Vi hadde 4 innleide bybusser fra Unibuss som gikk på Biogass levert fra GLØR. Dette var en del av vårt sirkulære
omløp i arrangementet man kan lese om under "Annet". Disse 4 bybussene, sammen med en turbuss på diesel som
gikk til Hafjell fraktet utøverne til og fra stadion. På grunn av covid var det mange team som benyttet egen transport.  

Vi hadde 17 hybrid biler som alle hadde fått lader, slik at det skulle være mulig å lade. Det fantes både lademulighet
på hotell og i arena.  

Vi hadde to el-varebiler som ble brukt i shuttle transport. 

Vi hadde 3 minibusser som ble brukt i shuttle transport, slik at det skulle være enklere å samkjøre på turer utenom de
oppsatte busstidene. Vi hadde også en 8-seter som gikk på el og ble prioritert i transport så langt det var mulig.  

Vi hadde en egen transportansvarlig i arrangementet med et crew som var ansvarlig for å gjøre transporten så
sømløst som mulig, men også for å planlegge effektiv transport.

Utslipp til luft og vann
Det er ikke andre utslipp til luft og vann som er kjent i arena annet enn det som er knyttet til drift av tråkkemaskiner. Vi
planla for å kjøre utslippsfrie løyper på Birkebeineren skistadion, og i Hafjell alpinanlegg er det p.t ikke teknologi for
utslippsfri tråkkemaskin i alpinbakke med det sportselige føret vi skal levere.  
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Det var da altså planlagt tråkkemaskiner som gikk på elektrisitet eller hydrogen, men på grunn av
leveransesituasjonen internasjonalt for deler til maskiner, kunne ikke disse maskinene leveres. Som erstatning ble det
hentet inn en maskin med nyeste kategori dieselmotor med laveste utslippsklasse. Denne kjørte på Biodiesel.

Annet
Sirkulært omløp 
Våre innleide busser fra Unibuss som fraktet verdens beste parautøvere til sin arena, gikk på klimanøytral Biogass.
Våre 850 frivillige kastet emballasjen de spiste maten med og av i matavfallet. Denne ble kompostert hos GLØRs
renovasjonsanlegg, og ble omgjort til blant annet klimanøytral Biogass. 

Avvik: 1 av bussene til Unibuss fikk problemer og måtte erstattes med en turbuss som gikk på diesel. Denne ble brukt
til å frakte utøvere fra Scandic Lillehammer til Hafjell. Vi lærte også at bussjåførene ikke ville kjøre «bybusser» til og
fra Hafjell da utøverne naturligvis hadde med seg ski og annet utstyr som måtte plasseres i bagasjerom.  

E-læring 
Arrangementet hadde en egen spesiallagd e-læring som ble sendt til frivillige, NRK, utøvere, team og
organisasjonskomite. Målet var å skape 1300 miljøambassadører. 484 gjennomførte e-læringen. Vi laget en versjon
på norsk, og en kortere versjon på engelsk.  

Den norske versjonen hadde innhold om idrettene som ble konkurrert i under vm og fikk lære om hva som motiverte
og inspirerte fire norske utøvere i de fire ulike grenene til å drive med para-idrett. De lærte om nødvendig helse, miljø
og sikkerhet og innenfor klima og miljø lærte de om sirkulær økonomi, avfallshåndtering, hvordan være plast smart,
hvordan vi ble et miljøsertifisert vm og om FNs bærekraftsmål og våre mål og tiltak innenfor 7 av bærekraftsmålene. 

Den engelske versjonen var kortere med temaene innenfor nødvendig helse, miljø og sikkerhet, og klima og miljø.
105 personer gjennomførte den engelske versjonen, og blant de var det trenere og utøvere fra land som; Sveits,
Finnland, Australia, Tyskland, Andorra, Spania og Canada. 

Plastsmart idrett 
Gjennom et samarbeid med WWF planla vi i forkant av mesterskapet hvordan vi kunne redusere, gjenbruke og bruke
plast smartere. Blant annet gjennom å utvikle en innkjøpsrutine og et eget skriv som ble levert til samarbeidspartnere
rundt for eksempel bruk av «give aways», avfallshåndtering og kontaktinfo til miljøansvarlige på arrangementet. 

Markedsmateriell 
Reklamemateriellet til samarbeidspartnere ble nøye planlagt meter for meter i en egen bannerplan. I planen ble det
laget en oversikt over eksakt hvilken reklame som skulle være hvor, og hvordan materiellet kunne produseres slik at
det kunne brukes om igjen etter VM. Vi hadde ni samarbeidspartnere i arrangementet som var eksponert i tv-ruta med
reklame. Alle ni samarbeidspartnere har fått det produserte reklamemateriellet (Bannere, skilt, kanalplater) til odel og
eie etter VM.  

Gratis kollektivtransport 
Alle våre 850 frivillige fikk muligheten til å reise gratis kollektivt til jobb i Hafjell og Birkebeineren Skistadion, gjennom
det eksisterende rutenettet for buss. Dette ble realisert gjennom en avtale mellom Innlandstrafikk og VM-selskapet. I
innlandet går rutebussene på el. 

VM-Skog 
Når utøverne gikk på pallen fikk topp tre utdelt sin medalje for den enestående prestasjonen de nettopp hadde
gjennomført. Men ikke nok med det, fikk de utdelt et grantre som våren/sommeren 2022 vil plantes som en egen VM-
skog, som arv etter mesterskapet. Dette ble gitt i stedet for blomster for å unngå både utslipp knyttet til transport av
blomster og cellofan til innpakking. Dette tilsvarer 384 trær. 

Miljøplan basert på FNs bærekraftsmål 
Vi hadde en egen handlingsplan i form av en miljøplan for mesterskapet. Her valgte vi i felleskap ut 7 bærekraftsmål vi
ønsket å fokusere på, deretter satte vi ulike mål og tiltak innenfor hvert bærekraftsmål i handlingsplanen. Dette
dokumentet har blitt brukt aktivt i planleggingsfasen og gjennom miljøfyrtårnsertfiseringen. Planen ligger åpent på
nettsiden til arrangementet, sammen med andre nyhetssaker om bærekraft:
https://www.lillehammer2021.com/baerekraft
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