
Seminar 1, kl.09-12  

 

I den første refleksjonsrunden ble følgende to spørsmål stilt: 1) Hvor står dere i 

utviklingen? 2) Hva tåler dere å miste for å oppnå reell bærekraft? 

 

Til det første spørsmålet ble det snakket om at det finnes forskjeller på hvor i Norge en 

befinner seg når det kommer til kompetanse og hvilke krav som blir stilt. I områdene i og 

rundt storbyene er en lengre fremme, og det vil være nyttig å overføre denne kompetansen ut i 

distriktene.  

 

Det ble også drøftet hvordan en forholder seg til krav knyttet til rapportering på bærekraft og 

at dette krever ressurser av en bedrift. Samtidig ser man viktigheten av å være med på denne 

bevegelsen og at det er en risiko å bli stående igjen på perrongen. Mulige områder for en 

bedrift å iverksette tiltak kan være å iverksette bærekraftstiltak i større grad i egen drift. 

Kompetansen som finnes innad i en bedrift kan bli delt til flere i bedriften.  

 

Til det andre spørsmålet var det hovedsakelig snakk om å kutte eget arbeidsareal i form av 

kontorer. Det vil da være aktuelt å gi opp sin faste kontorplass. Samtidig ved slike kutt vil det 

være aktuelt å se på hvordan arbeidsmiljøet påvirkes og at dette er greit å ha i bakhodet. 

Andre tiltak som ble nevnt var å kutte ut de lange firmaturene og heller reise kortere. Og å se 

på hva som er nødvendig av utstyr og annet inventar.      

 

I den andre refleksjonsrunden fikk deltakerne først spørsmålet: Hva hindrer oss i å skape 

bærekraftige prosjekter? Deltakerne gav svar i form av stikkord/korte setninger som dannet 

følgende ordsky:  

   



 

Av svarene ser vi at kunnskap/kompetanse, vilje og økonomi er de tre største årsakene som 

hindrer oss i å skape bærekraftige prosjekter.  

 

Etter denne runden fikk deltakerne spørsmålet: Hva skal til for å lykkes med bærekraft i 

våre prosjekter? Svarene deltakerne ga dannet grunnlaget for denne ordskyen: 

 

 

 

Vi ser at samarbeid, kunnskap/kompetanse og ambisjoner/mål er ord som går igjen for å 

lykkes. Disse svarer også godt på de hindringene som ble nevnt i forrige spørsmål. Ved å 

samarbeide mer kan en heve kompetansenivået til hele organisasjonen da det ofte finnes god 

kunnskap innad i en organisasjon. Dette vil bidra til å lykkes med bærekraft, men for at dette 

skal skje er en avhengig av vilje og mål om at en endring skal skje. Ligger dette til grunn har 

vi kompetansen, økonomien og samarbeidsevnene som skal til for å lykkes med bærekraft i 

våre prosjekter.  

 

 

 

 

 

 

 



Seminar 2, kl.12-16  

 

I det andre seminaret ble de samme spørsmålene stilt. Vi startet med en refleksjonsrunde på 

spørsmålene: 1) Hvor står dere i utviklingen? 2) Hva tåler dere å miste for å oppnå reell 

bærekraft? 

 

Det er en enighet blant deltakerne rundt spørsmål 1 at vi har en vei å gå før vi når 

ambisjonene om å være bærekraftige. Det er behov nye og bedre verktøy enn hva som brukes 

i dag. Det mangler en systematisk kompetanse for å virkelig utnytte de mulighetene som 

finnes og at forskjellene innad i Norge er for store. Noen løsninger som fungerer godt i 

storbyer fungerer ikke ute i distriktene. Videre ble det drøftet hvordan samfunnet som helhet 

må bidra både i forhold til arealbruk, nullslippsanalyser og økonomi. 

 

Til spørsmål 2) Hva tåler dere å miste for å oppnå reel bærekraft. Var det i hovedsak tre 

faktorer ble drøftet. Disse var: Økonomi, areal og tid. Ved å gjennomføre prosjekter på en litt 

annen måte som kanskje medfører noe høyere kostander, vil en til gjengjeld få en 

miljøvennlig gevinst. Arealbruk kan spares i form av kontorer og tid kan ofres for at 

lavkarbonbetong kan få ekstra tid til å herdes.    

 

I den andre refleksjonsrunden fikk deltakerne først spørsmålet: Hva hindrer oss i å skape 

bærekraftige prosjekter? Deltakerne gav svar i form av stikkord/korte setninger som dannet 

følgende ordsky:  

 

 



 

 

Av ordskyen ble det i hovedsak trukket ut at kompetanse og økonomi er de største hindrene. 

Det pekes på at kompetansen er spredt rundt i organisasjonen og hvorvidt vi har en høy nok 

kompetanse som kreves. Dette spiller også inn på det økonomiske ved at fort noe må velges 

bort skal en levere på bærekraft. Her ble det drøftet om det er mulig å kombinere bærekraft og 

økonomi, og om svaret ikke ble entydig er det utvilsomt et interessant moment.  

 

Det andre spørsmålet som ble stilt i denne refleksjonsrunden var: Hva skal til for å lykkes 

med bærekraft i våre prosjekter? Av svarene ble følgende ordsky laget: 

  

 

 

Hovedfokuset i diskusjonen i denne gruppa var på samarbeid. Ved bedre samarbeid vil 

kunnskap kunne deles og utnyttes bedre. Vilje er også en viktig faktor for å kunne stille de 

vanskelige spørsmålene og til å finne de riktige arenaene hvor vi kan utvikle de gode 

løsningene vi er helt avhengige av.  

 

 

 

 


