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NORGES GRØNNESTE DESTINASJON



Fløibanen

07.10.2022

▪ Åpnet 1918, vi kjører 5. generasjon

▪ 486 aksjonærer

▪ 21 ansatte og ca. 40 Fløyenverter

▪ Team Fløyen 



07.10.2022

2 000 000 fotavtrykk



NORGES GRØNNESTE DESTINASJON

AMBISJON
Fløyen skal ikke assosieres med «bane og bolle».  

Fløyen er det grønne fjellet midt i Bergen. Hvor du lærer 

mest om naturen. Og blir inspirert til å ta vare på den. Et 

sted hvor du kan oppleve ekte natur med alle sansene. 

Smake ny-poteter fra fjellet. Høre fuglenes 

morgenkvitring. Se haren springe mellom trærne. Lukte 

på geitene eller danse i regnet. 

Fløyen er Bergen, og Bergen er Fløyen. Det er vår 

natur. Sammen skal vi gjøre Fløyen til 

Norges grønneste destinasjon.
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3. HELSE 
Fløibanen har et samfunnsansvar om en prispolitikk og tilgjengelighet som gir flest mulig 
anledning å besøke fjellet.

8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST 
Opplevelser hele året skaper større muligheter for helårsarbeidsplasser.

9. INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR 
Fløibanen skal ta i bruk ny teknologi og oppgradere infrastruktur på en bærekraftig måte 
gjennom effektiv bruk av ressurser, og ved bruk av miljøvennlige teknologiformer. 

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON 
Fløibanen stiller krav til sine samarbeidspartnere om miljøsertifisering, resirkulering og 
produksjonsform. 

15. LIVET PÅ LAND 
Fløibanen skal formidle læren om livet på land slik at gjestene sammen med de ansatte 
kan ivareta den grønne destinasjonen for generasjoner. Gjennom konseptet «Naturskolen 
på Fløyen» inviterer Fløibanen skoleklasser til utendørs klasserom, og formidling av 
naturfag og kroppsøving. 



Naturen er vår forretning
- naturdreven innovasjon
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Sosial bærekraft

07.10.2022

Skape helårsarbeidsplasser
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Utredningsprosjekter

✓ Regenerere strøm fra Fløibanen 

til batteribank, 

erstatte dieselmotor

✓ Solceller 
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✓ Stiller tydelig krav til våre leverandører om sertifisering

✓ Krav til transport av varer til Fløyen

✓ Resirkulering – gjenbruk - kompost

✓ Matsvinn – To Good To Go, Mer Enn

✓ 100% klubb retur hos Atea

✓ Åpenhetsloven
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07.10.2022

Takk for 

oppmerksomheten

Velkommen til 

Norges grønneste 

destinasjon Fløyen


