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• Kort om Atkins 

• Hva er bærekraft

• Hvordan henger bærekraft sammen med prosjektledelse

• Når og hvordan implementere bærekraft gjennom prosjektledelse – med eksempler
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One of the world’s most respected design, engineering and project management consultancies 

~16,000 

employees

~12,000 

employees

~17,500 

employees

~4,500 employees
Americas

Europe

Middle-East
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Atkins Norge – et ledende konsulenthus innen prosjektledelse

› Prosjekt-, program- og porteføljeledelse (‘P3M’)

› Prosjektstyring (framdrift, kostnad, kvalitet, risiko, 

kontrakt, endringer)

› Ekstern kvalitetssikring og vurdering av 

gjennomførbarhet 

› Strukturert beslutningsstøtte (analyse av usikkerhet, 

lønnsomhet, fremdrift)

Våre tjenester favner ekspertise i alle faser av 

komplekse prosjekter innenfor samferdsel, 

bygg/byutvikling, offentlig sektor, helse, samt teknisk 

rådgivning og prosjekteringstjenester innenfor 

skinnegående transport.

Avinor - Bane NOR - Direktoratet for e-helse - Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap - Finansdepartementet – Forsvarsdepartementet - Forsvarsbygg –-

Helsedirektoratet - Helse Sør-Øst – Justisdepartementet - Nærings og 

fiskeridepartementet - Oslo Kommune – NAV - Nye Veier – Politiet – Ruter –

Skatteetaten – Sporveien - Statnett – Statsbygg – Sykehuspartner



Merete Saugestad
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I Atkins Norge siden 2014

• Markedsansvarlig Helse

• Bærekraftansvarlig

Bakgrunn

• Siv. Ing i maskinteknikk, NTNU 1996

• Jobbet i prosjektorganisasjoner siden 1997

• Master of Management, Handelshøyskolen BI: 

Prosjektledelse, Strategisk markedsføring, Grønn vekst (2004 - 2016)

• Bærekraftrelaterte fag, Murdoch University, Australia (2011-2013)

Kontaktinfo

merete.saugestad@atkinsglobal.com



Hva er bærekraft?
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Hva er bærekraft?
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Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker 
som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å 
dekke sine.

Gro Harlem Brundtland

Triple bottom line: Å ta hensyn til både
sosiale, miljømessige og økonomiske forhold.

People – Planet – Profit

John Elkington
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Finn ut hva bærekraft betyr for din organisasjon!
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Kanskje har din organisasjon dette på plass allerede?

Hvis ikke:

1. Forstå hva bærekraft er

2. Identifiser områder der din organisasjon påvirker

3. Identifiser hva som er viktig for din organisasjon og interessenter

4. Prioriter fokusområder

5. Iverksett tiltak



Lerøys fokusområder for å levere på bærekraft

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=B9995BBE8E5D13743DFE0F430F17DB39BB52BE11&

thid=OIP.9Q7b5axeZfEXr0GzbzU04wHaEK&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.leroyseafood.com%2Fimagevaul

t%2Fpublishedmedia%2Fyv6f8cabtmw792ss4fzz%2FVesentliganalysen_rapport_2017.png&exph=1080&expw=

1920&q=vesentlighetsanalyse&selectedindex=6&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,3,4,6,8,10 10



Fokusområder for et idrettslag for å levere på bærekraft
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En klubb for 
alle

Arrangement 
og avfall

Transport til 
trening og 
turneringer

Sunn 
økonomi

Kombinere 
bredde og 

topp

Glede og 
mestring



Bærekraft står sentralt i vår forretningsstrategi.

Vi jobber målrettet med å bidra til 

mer bærekraftige resultater for 

våre kunder og for samfunnet.
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Atkins fokusområder for å levere på bærekraft
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ENERGY

WATER

MATERIALS

TRANSPORT

HEALTH

POLLUTION

CLIMATE

BIO-

DIVERSITY

EQUALITY

COMMUNITY



Overordnede fokusområder innen miljø

1. Klimagassutslipp • Minimer energiforbruk

• Minimer transport

• Minimer bruk av fossile energikilder

• Minimer utslipp av CO2 og andre klimagasser

2. Ressursforbruk / 

overforbruk

• Minimer ressursforbruk

• Minimer bruk av ikke-fornybare ressurser

• Legg opp til sirkulær-økonomi (gjenbruk / gjenvinning)

3. Spredning av miljøgifter • Bruk alternativer til miljøgifter

• Minimer bruk og utslipp av miljøgifter

4. Tap av biologisk mangfold • Minimer arealbruk

• Legg til rette for og forbedre vilkår for biologisk mangfold



Bærekraft er viktig
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• Menneskene trenger det!

• Jordkloden trenger det!

• Det er ressurseffektivt og økonomisk

• Det reduserer risiko

• Det gir mening og bygger lojalitet 

– hos egne medarbeidere og kunder/brukere

• Det er pålagt gjennom lovgiving, strategier og 

retningslinjer

• Det stimulerer til utvikling og innovasjon



Hvordan bærekraft 
henger sammen med prosjektledelse
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Prosjekter er 

møtepunktet 

mellom nåtid

og framtid

Marcelino-Sadaba, Gonzales-Jaen & Perez-Ezcurdia, 2015
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Prosjekter bygger bro

mellom strategi og 

resultater



Kjennetegn på prosjekt
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• En unik oppgave 

• Klare mål og leveranser – vil medføre endringer og skal skape verdi

• Løses av en midlertidig, tverrfaglig organisasjon

• Tids- og ressursbegrenset

• Ofte fasedelt

• Hjelpemidler: Tidligere erfaringer, beste praksis, rammeverk, metodikk, verktøy



Bærekraft henger sammen med prosjekter
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• Verdiskaping skjer gjennom prosjekt

• Prosjekt innebærer anskaffelser 
og ressursforbruk

• Prosjekt påvirker omgivelsene

Som prosjektleder er du i posisjon!



Bærekraft skal integreres gjennom hele prosjektforløpet
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Pre-project
Initiation 

stage

Subsequent 
delivery 
stage(s)

Final 
delivery 
stage

Anskaffelse

Interessenthåndtering

Prince 2 prosjektmodell

Risikohåndtering

Valg av prosjekt

Gjennomføring

Kvalitetssikring

Prosjektoppstart



Prosjektfaser hvor det er spesielt nyttig å 
fokusere på bærekraft
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Pre-project
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delivery 
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Interessenthåndtering
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Gjennomføring
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Prosjektoppstart



Bærekraft ved prosjektoppstart
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Tidlige endringer gir større positiv verdi 
og får mindre negative konsekvenser
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Integrer bærekraft i prosjektet fra oppstart
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1. Få oversikt over rammer, forventninger og 
overordnete målsettinger knyttet til bærekraft, 
miljø og klima

2. Sikre sammenheng mellom overordnete 
bærekraft- og miljømålsettinger og målene i ditt 
prosjekt

3. Identifiser spesielle utfordringer og muligheter 
knyttet til bærekraft og miljø

4. Mål og følg opp, dokumenter og del resultatene

Gjør deg spillbar!



1. Få oversikt over overordnete målsettinger knyttet til bærekraft, 
miljø og klima
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• Generelle rammer

• Bransjespesifikke / Sektorspesifikke rammer

• Virksomhetsspesifikke rammer

• Forventninger fra andre interessenter



Eksempler på bransjespesifikke rammer
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Eiendomssektorens veikart mot 2050

Visjon for 2050: Byggsektoren er klimanøytral, har lukkede

materialkretsløp og null utslipp av miljøgifter.

Nasjonal transportplan (2018-2029)

Hovedmål for klima og miljø i transportsektoren er å redusere 

klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 

lavutslippssamfunn og redusere andre negative 

miljøkonsekvenser

Helsesektoren – underveis?

Justissektoren – kommet kort?



Eksempel på virksomhetsspesifikke rammer:
Oslo Kommune
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Mål om å redusere klimagassutslipp med

• 36 % innen 2020, og med

• 95 % innen 2030 sammenlignet med 1990 nivå

Klima- og energistrategi for Oslo 2016

Mål om å bli en internasjonalt ledende miljøby

• Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 50 prosent innen 2030 i forhold til 1991-nivå

• Fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling

• Det skal satses sterkt på effektiv ressursutnyttelse og kretsløpsbasert avfallshåndtering

• Klimanøytral persontransport og mer miljøvennlig vare- og godstransport skal prioriteres

• Det skal satses på effektivisering av energibruk og på å øke andelen fornybar energi 

Kommuneplan 2015: Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn

Våre kunder har slike målsettinger nedfelt i virksomhetsstrategier, miljø- og bærekraftstrategier, anskaffelsesstrategier etc.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/miljo-og-klimapolitikk/klima-og-energistrategi/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1374699/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Kommuneplan/Ny%20kommuneplan%202015/Kommuneplan%202015%20del%201%20justert%2031.01.2017.pdf


2. Sikre sammenheng mellom overordnete bærekraft- og 
miljømålsettinger og målene ditt prosjekt
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Er det sammenheng mellom overordnete bærekraft- og miljømålsettinger og prosjektmålene?

• Hvordan kommer bærekrafthensyn til syne i målhierarkiet? 
Effektmål? Resultatmål? Krav til løsning?

• Konkretiser og integrer bærekraftmålsettinger i målhierarkiet i prosjektet ditt

• Vurder om du må utfordre de eksisterende målsettingene?
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Case 2
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3.Identifiser utfordringer og muligheter knyttet til bærekraft og miljø
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• Vurder hvordan dette påvirker omfang og rigging av prosjektet

• Hvordan påvirker det ressursbehov

• Vurder eventuelle konsekvenser for linja

• Kanskje må omfanget utfordres?
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Change Footer here: Insert > Header and Footer (delete if none) 

34



35



4. Mål og følg opp, dokumenter og del resultatene
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• Etabler mål og KPIer som kan følges opp gjennom prosjektet

• Dokumenter og del resultatene



Bærekraft gjennom anskaffelser
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Offentlige anskaffelser er betydelige
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• Anskaffelser er en vesentlig del av prosjektarbeid. 

• Anskaffelser kan resultere i store endringer og påvirkninger, både økonomiske, 
miljømessige og sosiale, både positive og negative

• Offentlige anskaffelser reguleres av lovverk

• Offentlige anskaffelser er betydelige. Det offentlige kjøper inn for 480 milliardar kroner i 
året 

• Omtrent halvparten av klimafotavtrykket i Norge kommer fra offentlige anskaffelser
(https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljobelastning-ved-offentlige-anskaffelser)

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo/miljobelastning-ved-offentlige-anskaffelser


Krav i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
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• LOA § 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø: Statlige, kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den 

enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige 

konsekvenser av anskaffelsen.

• FOA § 7-9.Minimering av miljøbelastning: Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav 

og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der 

miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.



Integrating sustainability 
into the procurement process (ISO 20400)
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PLANNING
Preparing a sustainable sourcing strategy

INTEGRATING SUSTAINABILITY 
REQUIREMENTS INTO THE 

SPECIFICATIONS

Establishing specifications that address 
sustainability criteria

SELECTING SUPPLIERS

Awarding the contract to a supplier

MANAGING THE CONTRACT

Integrating sustainability in contract 
management

REVIEWING AND LEARNING FROM THE 
CONTRACT

Evaluating and improving sustainability 
performance



Hvordan sikre en bærekraftig anskaffelse?
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1. Forstå at du som KUNDE er den som MÅ STILLE KRAV

2. Benytt dialog for å bli forstå og utfordre markedet og bli kjent 
med muligheter

3. Still krav på egnet måte. Bruk:

• Kvalifikasjonskrav

• Evalueringskrav, 

(vektes minimum 30%)

• Kontraktskrav

4. Ta hensyn til hele livssyklusen

• For ting: Produksjonsfasen – Bruksfasen – Avhendingsfasen

• For tjenester: Produksjon/Gjennomføringen - Resultatfasen

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ75r1ld3kAhVHa1AKHbsmDNUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwallsheaven.com%2Fposters%2Ffull-grocery-cart.-A09966055&psig=AOvVaw0LtEYEplXzbfkx3cZv2Xdp&ust=1568992222043685
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Case: Nye Veier - Best value procurement
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• For bygging og 20 års drift av strekningen med 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer ble anskaffelsesmetoden Best 

Value Procurement (BVP) eller prestasjonsinnkjøp benyttet. Da velges den tilbyderen som best bidrar til å nå byggherrens 

overordnede mål. Prestasjonsbegrunnelsen ble gitt like stor vekt (25%) som pris.

• Minimering av klimagassutslipp under både bygging og drift var ett av fem overordnede mål. Førøvrig ble det IKKE stilt konkrete 

krav knyttet til klimagassutslipp, for eksempel av typen redusere klimagassutslipp med 20% eller fossilfri byggeplass.

• Resultatet er et stykke vei som vil gi 41% lavere klimagassutslipp i byggeperioden og 75% lavere klimagassutslipp i 

driftsperioden enn «normalt». Det viktigste bidraget er valg av asfalt. Lavkarbon-asfalten er dyrere å legge, men samtidig mer 

bestandig, og dermed over tid en rimeligere løsning. Siden bygging og drift ble tildelt i samme kontrakt, kunne Veidekke tilby 

denne typen asfalt. 

• Et annet av de fem overordnete målene var å unngå framtidig produksjonstap på landbruksarealer, så prosjektet planlegges 

med tanke på rask tilbakeføring av dyrket mark som beslaglegges midlertidig i forbindelse med veibyggingen, samt 

landbruksfaglig god håndtering av matjorda. Videre skal prosjektet også CEEQUAL-sertifiseres, som er anleggsbransjens svar 

på BREEAM.

• Det var utrolig inspirerende hvordan ambisiøse og tydelig uttalte mål i kombinasjon med riktig valgt anskaffelsesstrategi kan gi

fantastiske resultater for bærekraft og miljø, uten at det går på akkord med pris eller kvalitet



Oppsummering
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Bærekraft og prosjektledelse hører sammen!

Som prosjektleder har du mulighet til å påvirke

Finn ut hva bærekraft betyr for din organisasjon og ditt prosjekt

Inkluder bærekraftfokus fra tidlig prosjektfase

Vær konkret – formuler prosjektmålene slik at de omfatter bærekrafthensyn

Inkluder bærekrafthensyn når du kjøper varer eller tjenester til prosjektet

Følg opp bærekraftmålene og del resultatene


