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1. Introduktion 

Hvad er Creative Green Tools? 

Creative Green Tools er et værktøj som kan beregne dit CO2-aftryk. Det er udviklet af Julie's Bicycle 

specifikt til de kreative brancher. Værktøjet bruges af mere end 5.000 organisationer i 50 lande til at 

kortlægge og forstå miljøpåvirkningerne inden for den kreative, kulturelle sektor. 

Værktøjet hjælper dig med at måle din organisations væsentligste miljøpåvirkninger lige fra 

energiforbruget i bygninger, til affaldet, der genereres på festivaler, til transporten ved turnéaktiviteter 

til transport af materiel eller værker. 
 

Hvad måler Creative Green Tools på? 

Creative Green Tools kan benyttes til at måle på følgende effekter på tværs af bygninger og projekter 

indenfor: 

 
• Energiforbrug 

• Vand 

• Affald 

• Rejseaktivitet 

• Turné/udstillinger 

• Fragt af materialer 

• Publikumstransport 

• Overnatning 

 

Hvilken metode ligger bag Creative Green Tools? 

Værktøjet er baseret på Greenhouse Gas Protocol Corporation Standard (GHG Protocol). Det er den 

mest udbredte ramme for rapportering af virksomheders drivhusgasemissioner. 

Værktøjerne dækker påvirkninger fra Scope 1, 2 og 3 i GHG-protokollen: 
 

• Scope 1: Direkte drivhusgas udledninger fra energiforbrug 

• Scope 2: Indirekte drivhusgasemissioner fra forbrug af indkøbt el og fjernvarme 

• Scope 3: Andre indirekte emissioner, her er rejseaktivitet, affald og vand- og 

publikumstransport omfattet. Værktøjet dækker ikke Scope 3 påvirkninger fra f.eks. indkøbte 

varer og tjenesteydelser, som forplejning og udstyr. 

 

2. Kom i gang 

Adgang til Statens Kunstfonds grønne værktøj 

Værktøjet ligger på Statens Kunstfonds hjemmeside https://kunst.ig-tools.com 

https://kunst.ig-tools.com/
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Opret en konto 

Nye brugere kan oprette en konto ved at bruge en e-mail adresse. Eksisterende brugere anvender den 

e-mail adresse og det kodeord, du anvendte ved oprettelsen. 

Du opretter dig selv ved at trykke opret og udfylde fanerne. Hvis du allerede har en konto, så log ind 

med den e-mail og adgangskode, du brugte, da du oprettede dig. 

 
 

 

Administration af din konto 

Efter du har oprettet en konto, kan du altid administrere dine kontooplysninger ved at gå til siden 

'Brugeroplysninger' øverst til højre på skærmen, når du er logget ind. 

Brug siden med Brugeroplysninger til at: 

 
• Opdatere dine oplysninger 

• Tilføje og fjerne brugere fra din Creative Green Tools-konto. 
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Glemt adgangskode 

Hvis du har glemt eller har brug for at nulstille dit password, skal du bruge ´Glemt dit kodeord´ på 

Creative Green Tools-hjemmesiden for at nulstille din adgangskode. 

 

 

3. Forstå værktøjet 

Før du går i gang, er det en fordel at sætte sig ind i værktøjets funktioner. På den måde opnår du den 

mest effektive brug. 
 

Bygninger og Projekter 

• Du vælger, om du vil oprette og rapportere på 'Bygninger' eller 'Projekter' 

• Bygninger er defineret som kontor, spillested, galleri, museum osv. Projekter er 

organisationens aktiviteter ud over bygninger, som turaktivitet, festivaler, events og 

arrangementer 

• Der er ingen begrænsning for hvor mange bygninger og projekter, du kan oprette på din 

bruger 

 

Fodaftryk 

• Værktøjet giver brugere mulighed for at indtaste data på forskellige parametre, der samler 

forbruget af CO2-emissioner til at skabe et CO2-fodaftryk. Et fodaftryk henviser til et års eller et 

datointervals indsamlet data tilknyttet en af dine bygninger eller til et projekt. 
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Navigering i værktøjet 

Der er fire faneblade tilgængelig for brugeren: 

Hjem 

Brug startsiden til hurtigt at få overblik over din organisations påvirkninger for det aktuelle år. Her kan 

du gennemgå din organisations aktuelle fodaftryk, tendenser og dokumenter. 

Resultater 

Brug resultatsiden til at dykke ned i dine data. Her har du mulighed for at sammenligne dine resultater 

fra år til år samt få adgang til Julie’s Bicycles Benchmarks. Baseret på data indsamlet gennem 

værktøjet, primært fra Storbritannien, giver JB Benchmarks dig mulighed for at sammenligne din 

miljømæssige præstation med branchegennemsnittet. Bemærk, at Benchmark endnu ikke er tilpasset 

danske forhold. Det ønsker vi at gøre, når vi har mere data til rådighed. 

Data 

Her kan du oprette nye bygninger, projekter og fodaftryk samt gennemgå dine historiske data. 

Dokumenter 

Her kan du se eller uploade din organisations miljøpolitik og handlingsplan. 

Husk at trykke på knappen Gem og opdater for hvert faneblad. Systemet 
opdaterer ikke automatisk. 

 

4.  Opret og administrer dine bygninger og projekter 

Brug fanen Data til at oprette nye bygninger, projekter eller fodaftryk for din organisation. 

Opret en ny bygning eller et projekt  

 

Brugere kan oprette nye bygninger eller projekter på datasiden. Du behøver kun at oprette en bygning 

eller et projekt en gang. 
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Opret et nyt fodaftryk for en eksisterende bygning eller projekt 

Når du har oprettet bygningen eller projektet, kan du oprette et fodaftryk (data for et år) relateret til din 

bygning eller dit projekt, som du ønsker at rapportere om. Hvis du har oprettet bygningen tidligere, så 

kan du koble bygningen til et fodaftryk. 
 

Rediger et ufærdigt fodaftryk 

 

Når fodaftrykket er oprettet, kan du redigere fodaftrykket på ”data” siden. 

 

Administrer dine bygninger og projekter 

 

Du kan benytte ’Fodaftryk’, som er en underkategori på Datasiden, til at gennemgå bygninger og 

projekter. 
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5. Tilføj data til din konto 

Når du opretter en bygning eller et projekt den første gang, bliver du automatisk overført til 

fodaftryksrapporten. Det følgende eksempel viser et fodaftryk for et kontor. 
 

Generelt 

Alle fodaftryk starter med en fane der hedder “Generelt”. Her kan brugere beskrive grundlæggende 

information om bygningen eller projektet, herunder bygnings- eller eventstørrelse, antal ansatte, 

kontakt information etc. 

 
 

Husk at trykke på knappen Gem og opdater for hvert faneblad. Systemet 
opdaterer ikke automatisk. 
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Energiforbrug 

Her indtaster du data relateret til energiforbruget for jeres bygning eller projekt. Dit elforbrug i kWh kan 

du finde på jeres regning eller du kan logge ind på jeres el-udbyders hjemmeside og finde data 

der. Hvis du ikke kan rapportere på energiforbruget, så forklar, hvorfor I noten. Det kan være, at I lejer 

jer ind, at stedet er lukket osv. 
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Vand 

Du indtaster vandforbrug for bygning eller projektet. Vand og spildevand i m3 finder du enten på 

faktura fra jeres forsyningsselskab eller du kan tilgå data via deres hjemmeside, såfremt du har login. 

 
 

Affald 

Her kan jeres affaldsdata indtastes. Du kan finde data fra din affaldsservice på årsopkrævning eller på 

deres hjemmeside. Hvis du ikke har adgang er det muligt, at estimere forbruget ved at estimere 

antallet af afhentninger af affald per måned. 
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Transport 

Transport omfatter rejseaktivitet som forretningsrejser, publikum og transport i egne køretøjer. 

Skærmbilledet skifter alt efter om du rapporterer for bygning/ eller hvilken projekttype, du rapporterer 

for, dvs. der er forskellige muligheder. 

 

Bygninger 

 Kontor: Her kan du rapportere på rejseaktivitet og transport i egne køretøjer 

 Sted/Kulturbygning: Giver også mulighed for at rapportere på gæste-/publikumstransport ud 

over rejseaktivitet og transport i egne køretøjer 

 

Projekter 

 Udendørsarrangement: Kun gæste/publikumstransport  

 Indendørsarrangement: Giver også mulighed for at rapportere på gæste/publikumstransport 

ud over rejseaktivitet og transport i egne køretøjer  

 Produktion: Ingen transport 

 Turné: Mulighed for at rapportere på transport af personer og fragt af udstyr under forskellige 

kategorier 

 

Husk, at tjek de enheder, du benytter. Fx at afstanden tilbagelagt er målt i km 
og at den korrekte brændstoftype er anvendt. 
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Egne køretøjer 

Hvis I har biler ejet af organisationen, benytter I dette faneblad til at registrere kørsel i. (Det refererer til 

GHG Protokollen og hvilket scope udledningen placeres i) 

 

 

De bløde data 

Bløde data bruges til at skabe fokus på, hvordan I handler miljømæssigt og går ud over tallene. Det er 

en måde at stille spørgsmål til jeres miljø- og indkøbspolitik, strategi og handlingsplaner. Det kan også 

bruges som et værktøj til at informere om, hvor I er i processen og til planlægning af næste skridt. Sæt 

hak der, hvor det er relevant for jer, og brug gerne kommentarboksene. 
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Indsend 

Når du har udfyldt alle faner, kan du klikke på indsend-knappen. 
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Der er tre muligheder: Indsend Fodaftryk eller Gem + fortsæt senere 

 Gem + fortsæt senere tillader dig at tjekke dine data, hvis der mangler nogle værdier 

 Indsend fodaftryk for at logge data 

 Du kan også vælge at se resultater 

 

Dokumenter 

Du kan bruge dokumentfanen til at til at uploade dokumenter inden for to kategorier: 

Miljøhandlingsplan og Miljøpolitik. Det er ikke nødvendigt at benytte denne funktion, men det kan være 

god ide at have din dokumentation samlet et sted. 

 

 

 

6. Forstå dine data ved at bruge siden ‘Resultater’ 

Når du har godkendt dit fodaftryk kan du bruge resultatsiden til at dykke ned i dine data. Her har du 

mulighed for at sammenligne dine resultater fra år til år samt få adgang til Julie’s Bicycles 

Benchmarks. Bemærk, at Benchmark endnu ikke er tilpasset danske forhold. Det ønsker vi at gøre, 

når vi har mere data til rådighed. 

 

Resumé 

Siden 'Resumé' giver et øjebliksbillede af dit årlige CO2-fodaftryk. Denne kan vises som påvirkning 

eller som fodaftryk. 
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 Data dækker over dine bygninger og projekter for det valgte år 

 Brug filter funktionen i højre side til at vælge år 

 En tabel med resultater findes i bunden af siden 

 Du kan downloade resultaterne fra siden som en CSV, eller PDF samt grafikken. 
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Sammenlign  

Klik på fanen 'Sammenlign' for at se dine fodaftryk på tværs af de år, du har indrapporteret på. 

 

 Brug filtrene i højre side til at justere Brug resultatsiden til at dykke ned i dine data. Her har du 

mulighed for at sammenligne dine resultater fra år til år  

 En tabel med resultater vises nederst på siden under graferne 

 Brugere kan downloade resultaterne vist på denne side som en CSV eller PDF samt grafikken. 
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Fanen – ‘Detalje’ 

Brug fanen 'Detaljeret' for en mere dybdegående visning af dine data. 
• Brug filtrene i højre side til at justere efter år eller bygning/projekt 

• Download resultater som CSV eller PDF, du kan også downloade en graf, hvis den er 

tilgængelig. 
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Benchmarks 

Julie's Bicycle har beregnet nogle benchmarks for at give organisationer mulighed for sammenligne 

deres miljømæssige præstationer med branchegennemsnittet for bygninger anvendt på 

scenekunstområdet, museer/gallerier, kontorer og udendørs arrangementer. De er baseret på data 

indsamlet via Creative Green Tools, deres certificeringsordning og fra partnerorganisationer fra hele 

den kulturelle sektor i England. Det er derfor ikke direkte sammenligneligt med den danske branche 

på nuværende tidspunkt, men kan bruges som en indikator.  

 

 

 

7. Support 

Hvis du har spørgsmål til brug af værktøjet, så skriv på adressen nedenfor og vi vender tilbage hurtigst 

muligt. 
 

E-mail: CO2beregner@slks.dk 
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8. Hvem er Julie’s Bicycle 

Julie's Bicycle er en virksomhed med mange års erfaring i at støtte den kulturelle og kreative branche i 

at handle på klima og miljøområdet. De arbejder i Storbritannien, internationalt og har flere 

samarbejder, bl.a. med Arts Council England, Canadas Arts Council og deres tyske pendant. 

Målet er at omsætte Parisaftalen til praksis og sætte mål for bæredygtig udvikling ved bl.a. at give 

kreative organisationer færdigheder til at handle og være fortalere for en bæredygtig fremtid. 

Julie’s Bicycle har arbejdet med mere end 2.000 organisationer i at reducere deres miljøpåvirkninger, 

engagere publikum, kreativ programlægning, ledelse, udvikling af politik og støtte kunstnere. Julie’s 

Bicycle vejleder kreative virksomheder og fagfolk globalt som konsulenter og er et kendt ansigt inden 

for kultursektoren. Tilbage i 2012 valgte Arts Council England at stille krav om miljørapportering til 

deres institutioner for at opnå finansiering. Til dette benyttes Julie's Bicycles grønne værktøj og de 

fungerer som projektleder/konsulent på opgaven. 

Sidste år har de arbejdet tæt sammen med mere end 30 kulturelle organisationer for at støtte dem 

med at integrere miljømæssig bæredygtighed på tværs af deres aktiviteter og kulturelle programmer. 
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