
• reduserer matsvinn gjennom ulike tiltak som; 
• Bentobox

 • Mer ef fektive menyutforming 

• Aktiv varekontroll

Bærekraftsrapport Aker Brygge 2017

Asia som arbeidsplass
Det utarbeides årlige medarbeiderundersøkelser for å kartlegge trivsel hos de ansatte. Her ser vi på ulike 

aspekter ved jobben som kontroll i arbeidet, samarbeid, jobbkrav og arbeidsglede som noen. Se utdrag 

fra resultatet av undersøkelsen som vedlegg. Resultatet av undersøkelsen blir nøye evaluert og ulike 

tiltak settes inn ved behov. Resultatet blir også presentert til alle medarbeidere og hovedpunktene pub-

liseres på intranettet. Undersøkelsen gjennomføres anonymt. 

• Opprettholdt og oppdatert vår veganske meny 
• Green Monday hvor vi oppfordrer gjestene til å velge vegetar / vegan 

• Hatt samarbeid med Vegan norway og Yelp for å fremme vegansk mat 

• Asia ble nominert til «Nice Awards» under Oslo veganfestival som en av 

  restaurantene i Norge med best vegansk tilbud. 
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• strenge kildesorteringsrutiner 

Asia har i 2017 besluttet å utvikle 
en spesifikk bærekraftstrategi for 2018. 
Vi ser at vi kan gjøre mye mer for å løfte 
Asia opp til å være en foregangsbedrift 
for bransjen hva gjelder bærekraftige 
valg for drift og en mer bærekraftig 
måte og spise på for gjester. 

På ASIA har vi et engasjement internt for å tenke på miljø, helse 
og hvilket fotavtrykk vi etterlater oss. Derfor har vi begynt å 
ta mer bevisste valg for hvordan vi som bedrift kan påvirke disse 
områdene. I 2017 har Asia gjort følgende tiltak for å jobbe mot en 
mer bærekraftig bedrift:

energi- og klimaregnskap 2017 
Dette er faktisk ASIAs klimagassutslipp 
i 2017. Last  ned full rapport fra 
asiaakerbrygge.no

Propan- og CO2-gass 
Strøm
Flyreiser
Innkjøp matvarer

Totalt 533 tonn CO2e• Sluttet med plastsugerør.  
Ca. årlig konsum; 50.000 plastsugerør

• nedbrytbare take away containers 

Trivsel på jobb = Lavere 
sykefravær
Sykefravær ASIA: 3,9 %
Sykefravær landsgjennomsnitt*: 5,5%

*Kilde: SSB tabell 08720: Sykefravær for arbeidstak-
ere (prosent), etter kjønn, næring (SN2007), type 
sykefravær, statistikkvariabel og kvartal


