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Bakgrunn for initiativet

VISJONEN VÅR: 
… Ved å forstå fortiden skal vi realisere 
fremskritt og garantere for en bærekraftig
utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å 
sette vårt fotavtrykk.

VERDIENE VÅRE – MOVE:
• Vi er kontinuerlig på utkikk etter bære-

kraftige muligheter
• Vi tenker helhet og spiller på lag 
• Vi er verdiskapende
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Bærekraft indikatorer
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Multiconsult anerkjennes for bærekraftig rådgivning og prosjektering

og leverer på FNs bærekraftmål på en måte som kundene finner verdiskapende 

• Multiconsults medarbeidere har god kunnskap om FNs bærekraftmål og 
selskapets arbeid med bærekraft, og evner å omsette dette i bærekraftig 
rådgivning og prosjektering. Alle har fått opplæring i gode, praktiske metoder 
og gode verktøy for å kunne ivareta dette ansvaret i eget fag og rolle.

• Det er utarbeidet et rammeverk for selskapet. Anvendt gjennom etablerte 
konkrete handlinger som bygger på bærekraftmålene

• Bærekraftig drift av selskapet sikres i overensstemmelse med sentrale og 
lokale Lover og forskrifter, sertifiseringsordninger og beste praksis. Alle ledere 
forstår hvilke muligheter som ligger i bærekraftige forretningsløsninger både 
gjennom daglig drift og fag, og evner å formidle dette til samarbeidsparter og 
kunder.

• Vi deler kunnskap og suksesshistorier om bærekraft.
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Hva mener vi med anerkjennelse 
og 

bærekraftig rådgivning

anerkjennelse = respekt og beundring

• Yte bærekraftig rådgivning forutsetter evne til å se helheten og krever 
kompetanse om bærekraft. 

• Vi må fortsette å dyrke vårt verdigrunnlag som verdsetter utvikling av 
medarbeiderkompetanse. 

• Vi skal bidra til at kunden kan nå egne mål og samfunnets forventninger 
gjennom å se muligheter for økt verdiskapning ved å utvikle bærekraftige 
bygg, anlegg og virksomheter. 
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Historisk har vi lenge tilbudt bred miljøkompetanse

• Oppkjøpet av Noteby 2001 med mange miljørådgivere med 
miljøgeologi som fagområde

• Oppkjøpet av Norsk vannbyggingskontor NVK i 2003 og 
etablering av Energiavdelingen med naturressursforvaltere og 
biologer

• Etablering av Seksjon HMS– og Miljøledelse i 2008 med rådgivere 
med bred miljø – og miljøledelseskompetanse

• I 2013 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert – Miljøregnskap siden 2007
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Begrepsavklaring | Grønt i oppdrag

Sosial

MiljøØkonomi

Grønt i oppdrag

Vi skal bevisstgjøre og utfordre våre kunder til å velge 
bærekraftige løsninger
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Målgrupper og ambisjoner

• Markedskontakter, tilbudsledere og tilbudsansvarlige: 
- Kartlegge kundens og prosjektets miljøambisjon

- Integrere bærekraftige produkter i presentasjoner og oppgavebesvarelser

• Ledere i oppdrag: 
- Ha dialog med kunde om prosjektets miljøambisjon i kravgjennomgang
- Følge opp prosjektets miljøambisjon i gjennomføring og avslutning

• Oppdragsansvarlige: 
- Bidra til å velge riktige ressurser til oppdragene
- Støtte oppdragsledere i kravgjennomgang hvis nødvendig
- Stille tydelige forventninger til oppdragsleder

• Oppdragsmedarbeidere:
- Øke egen kompetanse på bærekraftig rådgivning: 

 Skal kjenne til de største negative miljødriverne for sitt fag og alternative løsninger basert på 
miljøpotensial og levetidskostnader

- Støtte oppdragsledere i kravgjennomgang med kunde
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Hva betyr det for oppdragsmedarbeidere?

Alle skal: 
• beherske relevante miljøklassifiseringssystem som BREEAM 

eller CEEQUAL

• identifisere de største negative miljødriverne for sitt fag

• i kompetansenettverkene bidra til utarbeidelse av  veiledere
innenfor bærekraftig rådgivning til bruk i møte med kunde 
og i oppdragsgjennomføringen (Det er foreløpig utarbeidet 
14 veiledere – for Bygg og Eiendom)

Videre er det utarbeidet veiledning med verktøykasse for 
oppdragsledere
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CEEQUAL
Bærekraftig veibygging   - Nye veier
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BREEAM
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Forventningsoverføring
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Hvordan sikre at ambisjonene nås?

• Etablere Miljøpådriver som selvstendig rolle i kompetansenettverk for å være 
pådriver for kompetanseheving innenfor bærekraft

• De faglige veilederne utarbeides gjennom to workshops av en gruppe 
medarbeidere innenfor fagområdet som har engasjement og kompetanse på 
bærekraftig rådgivning.
- Dedikert SL/AL som igangsetter
- Må inkludere miljøpådriver, KNV-leder, FLF
- Ambassadører i regionene
- Linn Palm, oppdragsleder Grønt i oppdrag, leder prosessen

• Oppdragsleder løfter frem grønne løsninger i oppdraget

• Avdelingsleder (og seksjonsleder) er ansvarlig for at veileder tas i bruk av 
oppdragsledere og oppdragsmedarbeidere i sin enhet. Følge oppskrift for 
implementering. Måle medarbeidere på bærekraft kompetanse og initiativer.
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Årets Miljøfyrtårn 2018


