
Linx er en digital verktøykasse som bidrar til å redusere utslipp og driftskostnader  i tillegg til å 
sikre effektiv administrasjon av maskin- og kjøretøyflåten. Linx generer driftsinformasjon av kritisk 
betydning for virksomheten og presenterer informasjonen på en enkel og oversiktlig måte for 
brukere på alle nivåer.

Forbrukstall som benyttes til miljørapportering er 
hovedsakelig basert på faktiske data som hentes fra 
kjøretøyets eller maskinens telematikksystem. 

Linx rapporterer bruk og utnyttelse av kjøretøy og 
maskiner med blant annet følgende nøkkeltall:
• Type kjøretøy/maskin
• Årsmodell
• Euroklasse
• Modellbetegnelse 
• Drivstofftype
• Utkjørte km/timer
• Produktivtid
• Tomgangstid
• Sjåførscore
• Gj.snitt CO2-utslipp
• Totalt CO2-utslipp

For kjøretøy og maskiner som ikke er utstyrt med 
telematikkløsninger. beregnes utslipp av CO2 basert på 
oppgitte utslippsdata i Statens Vegvesen kjøretøyregister 
eller erfaringstall for forbruk basert på kjøretøygruppe og 
tonnasjeklasse.  

Linx genererer en miljøscore og miljøattest for 
virksomheten. Det er flere kriterier for å oppnå en slik 
miljøscore, blant annet:
• Score for kjørestil og tomgang 
• Antall og andel av kjøretøy og maskiner i relevante 

miljøklasser 
• At man har et velfungerende system for energiledelse

En miljøattest fra Linx er et synlig bevis på status for 
virksomhetens arbeid med energiledelse og miljøtiltak. 
Miljøattesten kan inngå som en del av virksomhetens 
miljørapportering til kunder og myndigheter.

miljørapportering

Linx er en skybasert løsning som gir oversikt over 
virksomhetens flåte av kjøretøy- og/eller maskiner. 
Sentralt i løsningen er oversikt, analyse og rapportering 
av status og utnyttelse av kjøretøy og maskiner. 

• Merkenøytral løsning
• Ingen installasjoner i kjøretøy/maskin eller hos 

virksomheten
• Alle relevante data på virksomhetens ressurser alltid 

tilgjengelig
• Alltid med deg på mobil, nettbrett eller datamaskin
• Bidrar til enklere og mer lønnsom hverdag
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Linx er en løsning for energiledelse og et verktøy for å 
arbeide med høyere utnyttelse av kapasitet og fokus 
på HMS. Linx legger grunnlaget for at transport- og 
entreprenørbedrifter kan bli mer bærekraftige – både 
miljømessig og økonomisk. 

Energiledelse


