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Bygg og anlegg står for oppimot 40 prosent av CO2- 
utslipp og energiforbruk globalt. Hele næringen må gjøre 
noe drastisk, og rådgiverne ønsker å bidra til å snu 
utviklingen.

Et bærekraftig og livskraftig samfunn kjennetegnes  
ved at det planlegges og driftes ut fra mål som er godt 
formulert i FNs 17 bærekraftsmål. Våre råd er i tråd med 
flere av disse:

•Mål 3 Sikre god helse og fremme livskvalitet
for alle, uansett alder gjennom rent drikkevann
og trygge veier som fremmer mer sykling og gåing.

•Mål 4 Sikre inkluderende, rettferdig og god
 utdanning og fremme muligheter for livslang
læring for alle gjennom gode skolebygg, uten sopp
og råte.

•Mål 6 Sikre tilgang til rent vann og gode sanitær-
forhold for alle gjennom trygge vannkilder inkludert
 reservevann, samt ledningsnett.

•Mål 9 Bygge solid infrastruktur, fremme
 inklu derende og bærekraftig industrialisering
og bidra til innovasjon gjennom god infrastruktur
sett i et livs løpsperspektiv, bruk av sensorteknologi
for bedre drift og vedlikehold eller for eksempel
industrialiserte byggeprosesser.

•Mål 11 Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
 trygge, motstandsdyktige og bærekraftige ved
å planlegge offentlige bygg, veier og overvann i
en sammenheng - sikret og forberedt for flom og
styrtregn.

•Mål 12 Sikre bærekraftig forbruks-  
og produksjonsmønstre gjennom å gjøre mer
for mindre ressurser det vil si å minske ressursbruk,
miljøødeleggelse og klimagassutslipp.

•Mål 13 Handle umiddelbart for å bekjempe
 klimaendringene og konsekvensene av dem
ved å benytte klimavennlige bygningsmaterialer til
veier og bygninger, gjerne gjenbruk, bygg med
grønne tak som forsinker  flomtoppene – åpne
 overvannsløsninger og bygninger som produserer
egen energi.

•Mål 15 Liv på land. Beskytte, gjenopprette og
fremme bærekraftig bruk av økosystemer gjennom
å bevare  landbruksjord og stanse tap av artsmangfold
i for bindelse med tiltak på infrastruktur og bygg.

•Mål 17 Samarbeid for å nå målene må myndig-
heter, næringslivet og sivilsamfunnet samarbeide for
å oppnå bærekraftig utvikling.

VÅRE BÆREKRAFTSRÅD



9 

Bygg og anlegg står for oppimot  
40 prosent av CO2- utslipp og  
energiforbruk globalt”

“ 




