
Fra sikkerhet til 
klima & miljø 

EBAs drift - og vedlikeholdskonferanse. Smartere drift  og 
vedlikehold.
Catharina Bjerke catharina.bjerke@veidekke.no
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Utviklingsreisen  

Struktur

• Mål
• Fjerne
• Samarbeid for sikkerhet Bygg & 

Anlegg
• Rekruttere riktig
• Egne ansatte og UE. Vårt ansvar.

Ledelse

• Ta eierskap – fakta, ordbære, 
etterspørre, egen adferd

• Ta menneskene med 
skadesituasjon inn i ledermøtet –
Rotårsak – Lær av hendelsen

• Håndtere restrisiko
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Restrisiko

• Ledelse
• Planlegging
• Opplæring
• Prosedyrer
• Risikovurdering
• Menneskene
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Restrisiko – menneskelig adferd

Fare
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Hva legger du i potten ? 
Hvor mye er du villig til å risikere ?



• ÅPNE SPØRSMÅL

• DIALOG
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Uformell samtale om sikkerhet for å 
skape refleksjon og bevisstgjøring 
om risiko på egen arbeidsplass



Stille avvik 
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Å tillate en uønsket praksis å fortsette selv om du 
vet at dette er feil



Utviklingsreisen  

Struktur

• Mål
• Fjerne
• Samarbeid for sikkerhet Bygg & 

Anlegg
• Rekruttere riktig

Ledelse

• Ta eierskap – fakta, ordbære, 
etterspørre, egen adferd

• Ta menneskene med 
skadesituasjon inn i ledermøtet –
Rotårsak – Lær av hendelsen

• Håndtere restrisiko

Kultur

• Hvem putter du i potten? 
• SOS-samtalen 
• Før-jobb-samtalen
• Stille avvik 
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SBTi har verifisert Veidekkes klimamål
Near term (2030) og Net -Zero 2045

• Science Based Targets initiative 
(SBTi) har verifisert Veidekkes 
klimamål på kort - og lang sikt;  og 
bekrefter at disse er i tråd med 
vitenskapen og iht 1,5 grader

• Bak SBTi står CDP, United Nations 
Global Compact, World Resources 
Institute og WWF Ambitious
corporate climate action - Science 
Based Targets

• Veidekke: Første 
entreprenørselskap i Skandinavia 
med netto null -klimamål verifisert 
av SBTi
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https://sciencebasedtargets.org/
https://www.veidekke.no/investor/borsmeldinger/veidekke-forste-entreprenorselskap-i-skandinavia-med-netto-null-klimamal-verifisert-av-sbti/


Hvis maks 1,5 grader er målet…

… må vi UNNGÅ krav ….

- Som hindrer innovasjon
- Som er ok i dag, men utdatert om 3 måneder
- Som ikke monner nok
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Kunnskap øker raskt

Teknologi utvikles løpende



Hvis maks 1,5 grader er målet…

… må vi ha mekanismer som sikrer at vi tar i bruk det som – til enhver tid - monner mest
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Bruk innkjøpsmakten
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Mekanisme 
som vekter lavest mulig CO2 og pris

Anbud utlyses med krav til pris og CO2-utslipp for 
prosjektet. Alle relevante faser i EPDen. 

Ved vurdering holdes prisen til tilbyder med lavest 
CO2-utslipp fast. For øvrige tilbydere tillegges en 
fiktiv pris på NOK xx,- pr kg CO2. 

Leveransen må dokumenteres av tredjepart. 
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WWF-2019-naturrisiko -Tap-av-naturmangfold -som-finansiell -risiko.pdf

https://media.wwf.no/assets/attachments/WWF-2019-naturrisiko-Tap-av-naturmangfold-som-finansiell-risiko.pdf
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Takk for

1
9

Catharina.bjerke@veidekke.no
40011410 
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