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Hvorfor Grønn Anleggssektor?

• Klimaavtale i Paris 2015, ratifisert november 2016

• Det grønne skiftet; arbeidsplasser, innovasjon og verdiskapning innen lite 
karbonintensive områder

• Ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft oppnevnt i 2015, leverte rapport med 17 
tilknyttede veikart i 2016

• Nasjonal Transportplan 2018-2029; 1000 mrd NOK

• State of the Nation; etterslep

• Bransjeengasjement for Fossilfri Anleggsplass



Hvordan kan norsk anleggssektor møte eksisterende barrierer

og utnytte drivere for å utvikle en bærekraftig sektor?



Intervju av verdikjeden
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"Radikale endringer innebærer 
risiko. Hvis vi skal nå målene våre på 
bærekraft må vi tørre å gjøre feil."

- Bane NOR

"Ny teknologi er viktig, men man får 
kvantesprang først når 
forretningsmodellene endres."

- Mapei
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TILTAK
DRIVERE
BARRIERER
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• Strategi og ledelse

• Lønnsomhet og 
konkurransefortrinn

• Omdømme

• Krav

• Nye arbeidsmetoder

• Støtteordninger og insentiver

Drivere
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Barrierer
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• Lønnsomhet og risiko

• Kultur og samspill

• Regelverk, krav og offentlige 
anskaffelser

• Kunnskap og organisering

• Teknologi og verktøy



FUNN #1

Ildsjelen går igjen som driver på alle nivå i sektoren. Bedriftene må være bevisst at 
bærekraft må drives av toppledelsen, ikke entusiasten alene, dersom man skal 
oppnå varige endringer.

En større andel entreprenører må ta en ledende rolle i – og ansvar for – å utvikle 
en ansvarlig og lønnsom anleggssektor.

Entreprenører må være sitt ansvar bevisst utvikling av leverandører lengere nede i 
verdikjeden. Insentiver, krav og samhandling må gjennomsyre hele verdikjeden, 
ikke bare være forbeholdt relasjonen mellom entreprenør og byggherre.
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FUNN #2

De offentlige byggherrene må i større grad sette agenda for å utvikle en 
bærekraftig anleggssektor gjennom implementering av bærekraft i offentlige 
innkjøp.

Det kan være kostbart å være reaktiv. Ledelsen i små bedrifter i sektoren må på 
banen. De må skaffe seg informasjon og kunnskap, starte bedriftens eget 
strategiarbeid og deretter agere i steg og tempo som er tilpasset virksomheten.

Sektoren må etablere og være aktiv i nettverk. Kunnskapsdeling og felles 
målsettinger kan fremskynde utviklingen.  Anlegg har mye å lære av byggsektoren. 
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En grønnere anleggssektor…

• Anlegg har mye å lære av bygg

• Hva er bransjens grønne forretningsmodeller?

• Entreprenørleddet er viktig og har et stort ansvar

• Vi må hjelpes ad til å gjøre premissgiverne gode!

• Sammen står vi sterkere og drar bransjen framover
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Nettverk for 
Grønn 
Anleggssektor
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FIBRA

Skifer UNIK

Kalkstabilisering 
med grusslam



Teknologi for et bedre samfunn
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