
Bærekraft: Hvordan kan rådgiverbransjen 
bidra til god måloppnåelse

Rådgivende Ingeniørers Forening RIF
Ari Soilammi, utviklingssjef

Innlegg på bransjedagene SVV 290421



Planlegging og prosjektering er et kompromiss 
mellom mange bærekraftsmål



Bærekraftskompetanse og -kapasitet hos rådgiverne
- en tjenesteoversikt

• SHA/HMS 
• Miljøkonsekvensanalyse
• Forurenset grunn
• Avfall og gjenvinning
• Strategisk miljørådgivning
• Risiko og sårbarhetsanalyse
• Støy
• Overvann og flom
• Trafikksikkerhet
• Vannmiljø
• Hydrologi

• Miljøkartlegging
• Luftforurensning
• Riving
• RAMS 
• Arkitektur
• Betongrehabilitering
• Lavkarbonbetong
• Miljøgeologi
• Innovasjonsledelse
• Massehåndtering
• Klima- og energiplaner

• CEEQUAL 
• Klimatilpasning
• Havnivåendringer
• Biologisk mangfold
• Sirkulærøkonomi
• Arealbruk
• Energi og ressursbruk
• Bærekraftige byer og samfunn
• Grønn mobilitet
• Miljøledelse
• Etisk drift



Bærekraftskompetanse og -kapasitet hos rådgiverne
Forbedringstiltak i bransjen

Tiltak 1: Vi setter ambisiøse mål for egen virksomhet

- «klimanøytral innen egen virksomhet innen 2050»

- «å være en ledende rådgiver innen utvikling og vedlikehold av klimarobust infrastruktur med minimalt 
påvirkning på ytre miljø»

- «klimanøytral på egne lokasjoner i 2035 og bidra aktiv rådgivning ifht. bærekraft på alle prosjekter»

- «Vi skal gjøre FNs mål for bærekraft til våre egne, og gjennom vår kompetanse påvirke kundene til å innføre 
bærekraftige løsninger.»

- «Vårt aktive arbeid med gode løsninger i egen virksomhet og ute i oppdrag, skal gi redusert miljøbelastning i 
et livsløpsperspektiv, og bidra til redusert CO2-utslipp»



Bærekraftskompetanse og -kapasitet hos rådgiverne
Forbedringstiltak i bransjen

Tiltak 2: Vi bygger opp kapasitet

- Totalt sett har rådgiverfirmaene som er aktive i samferdselsmarkedet ca 300-400 miljørådgivere.

- Mange av disse rådgiverne jobber både på bygg og anleggsprosjekter

- «miljørådgiver» er ikke et entydig begrep men RIFs ytelsesveileder for RIM gir en definisjon som 
mange bruker (gratis nedlastbar her: (https://rif.no/publikasjoner/radgiverydelser/ )

https://rif.no/publikasjoner/radgiverydelser/


Bærekraftskompetanse og -kapasitet hos rådgiverne
Forbedringstiltak i bransjen

Tiltak 3: Vi sertifiserer egne medarbeidere som CEEQUAL assessor

- Her varierer antallet mye fra firma til firma, men alle flerfaglige firmaer som opererer i 
samferdselsmarkedet har sertifiserte assesssorer

- Grønn Byggallianse fører registere over assessorer godkjent av BRE i UK – pt er det ca 50 personer i 
rådgiverbransjen som har sertifisering og ca 150 totalt i Norge (inkl.  byggherrer, entreprenører 
mv)

- Samtlige har planer om å sertifisere flere men tilpasser det etter etterspørsel fra markedet

- «verifyer» må pt innhentes fra utlandet, ingen norske godkjent.



Bærekraftskompetanse og -kapasitet hos rådgiverne
Forbedringstiltak i bransjen

Tiltak 4: Vi deltar aktivt i fagmiljøer og foreninger og har godkjenninger 
for bærekraftig planlegging/prosjektering

- ISO14001
- Miljøfyrtårn 
- Breeam
- Ceequal
- Futurebuilt
- ZEB/ZEN

- Klimapartnere
- Grønn byggallianse
- Grønn anleggsektor
- Grønnvaskings-

plakaten
- Skift – Næringslivets 

klimaledere

- UN Global Compact i 
Norge

- Call on Carbon
- Ingeniører uten 

grenser



Bærekraftskompetanse og –kapasitet hos rådgiverne

Tiltak 5: Kompetansehevingstiltak på bærekraftig planlegging og prosjektering

- obligatorisk kursing i ulike temaer innen bærekraft 
- integrert i prosedyrer og sjekklister mtp. fokus på miljøtiltak i prosjekter
- store midler investeres og stor aktivitet på interne fagnettverk

- Eksempel på temaer: sosial bærekraftkompetanse, klimakost kompetanse, byøkologi, LCA, 
CEEQUAL, bærekraftig planlegg og prosjektering, mmm.

- Og mye læring i oppdragene!



RIFs bærekraftspolicy
RIF stiller seg bak myndighetenes ambisiøse miljø- og klimamål samt FN’s bærekraftsmål, og våre
medlemsbedrifter kan og vil bidra til å løse Norges forpliktelser.

Rådgivende ingeniørers påvirkning til bærekraftig utvikling kan todeles:
➢ Den påvirkning vi har gjennom de råd vi gir og de løsninger vi planlegger og prosjekterer.
➢ Den påvirkningen vår virksomhet medfører direkte, som følge av våre medlemsbedrifters aktivitet.

RIF-bedrifter vil arbeide for bærekraftig utvikling ved å:

1. Ivareta helhet og tverrfaglighet i alle prosjektets faser for å sikre at alle våre kunder får råd om hvilke alternativer og 
løsninger som gir best oppnåelse i forhold til bærekraftsmål

2. Ta aktivt del i forskning, utvikling og innovasjon knyttet til nye og mer bærekraftige løsninger

3. Delta aktivt i forbindelse med revisjon av lover, forskrifter og standarder for å bidra til at kravene knyttet til bærekraftig 
utvikling blir tilstrekkelig ambisiøse og i utvikling

4. Bidra med faglig kompetanse i forbindelse med utvikling og videreutvikling av sertifiseringsordninger som definerer 
ambisjonsnivåer for bygge- og anleggsprosjekter

5. Bidra til aktiv kunnskapsdeling slik at bransjen utvikler seg raskt

6. Redusere miljø- og klimafotavtrykk som følge av egen virksomhet og ivareta sosiale hensyn på våre arbeidsplasser



Hva bør SVV selv gjøre for å sikre mest mulig 
bærekraftig vegbygging  og vegdrift?

- Definer tydelige og ambisiøse miljømål for hvert prosjekt. Her har oppdragsgivere virkelig 
mulighet til store løft.

- Prestasjons- og verdibaserte anskaffelser (f.eks. BVP) er antagelig den beste metoden for felles 
måloppnåelse!  Da må leverandørene selv bevise at de kan prestere i tråd med målene definert av 
oppdragsgiver – og man vinner konkurransene basert på levert verdi.

- Bruk tildelingskriterie på bærekraft i konkurransene 

- viktig å ha kompetanse og kapasitet på helhetlig klimatilpasning - det vil si at en ikke bare ser 
på fysisk klimarisiko/naturfare, men også hvordan dette forholder seg til andre bærekraftsmål 

- Slipp de yngre til i oppdragene: Det er mye bærekraftskompetanse og –interesse (og -
utålmodighet hos medarbeidere med <10 års erfaring. 


