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What the f… is bærekraft, prosjektstyring og CEEQUAA…aaa...?



Norsk: Bærekraft – å bære – å utholdenhet, styrke, langvarig motstandsdyktighet
Engelsk: Sustainability – to sustain – mest å overleve
Tysk: Nachhaltig – forvalte, planlegge
Japansk: 持続可能性 (jisoku kanosei) – «langvarighet, overleve» / «mulighet, sjanse, potensial, utvikling»

Zen – buddhisme – å finne en indre balanse
Kristendom / Islam – ikke så enkelt, interpreteres mye
Naturreligioner – å ikke ødelegge livsgrunnlaget er ett hovedformål blant flere

Ulike definisjoner og konsepter om bærekraft – avhengig av kulturelle og konseptuelle perspektiver

Bærekraftbegrep fra annerledes perspektiv
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Prosjektstyring (Store norsk 
leksikon)

etablering av mål

planlegging av aktiviteter og
oppfølging av gjennomføringen 

Hva er mål med CEEQUAL

Identifisere den løsningen, som er mest
bærekraftige blant de tilgjengelige 
løsningsopsjoner

Definisjoner



CEEQUAL (GBA)

• CEEQUAL er anleggenes svar på 
BREEAM. Verktøyet kan brukes til å 
fremme bærekraft og kvalitet i alle 
typer anleggsprosjekter, for 
eksempel veier, jernbane, broer, 
landskapsarkitektur og parkanlegg.

• Identifisere den løsningen, som er 
mest bærekraftige blant de 
tilgjengelige løsningsopsjoner for 
strategi-, prosjekterings- og 
anleggsfasen

• Hva gir CEEQUAL ???

CEEQUAL – BREEAM – EU Taxonomy
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BREEAM-NOR (ref: byggetjeneste)

Norsk Byggenæringens eget verktøy for 
å måle miljøprestasjon.
Formålet er å motivere til bærekraftig 
design og bygging gjennom hele 
byggeprosjektet. 
Internasjonale studier viser at 
BREEAM-bygg har:
• Høyere markedsverdi
• Høyere leieinntekter
• Større belegg
• Lavere driftskostnader
• Økt brukertilfredshet

• Redusert finansiell risiko

EU-Taxonomy

Er en bærebjelke i EUs handlingsplan for 
bærekraftig finans.
Miljømål:
1. begrensning av klimaendringer

2. klimatilpasning
3. bærekraftig bruk og beskyttelse av vann-

og havressurser
4. omstilling til en sirkulær økonomi

5. forebygging og bekjempelse 
av forurensning

6. beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk 
mangfold og økosystemer

Bærekraftig: økonomisk aktivitet må aktiviteten bidra 
til minst ett av de seks miljømålene og ikke være til 
vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.

https://snl.no/klimaendringer
https://snl.no/b%C3%A6rekraftig_utvikling
https://snl.no/sirkul%C3%A6r_%C3%B8konomi
https://snl.no/forurensning
https://snl.no/biologisk_mangfold
https://snl.no/%C3%B8kosystem


CEEQUAL fokuserer på 
prosjektgjennomføring (strategi, design, 
gjennomføring)
CEEQUAL er ikke et bærekraftssertifikat
for et sluttprodukt, men et 
benchmarkingverktøy for å analyse i hvor 
stor grad bærekraft er hensyntatt under 
gjennomføringen.
Bærekraft er mer enn bare miljø og vår 
forståelse kan avhenge av vår faglige, 
kulturelle, politiske og religiøse og språklige 
bakgrunn.
Derfor finns det ingen endelig fasit og det 
trengs en stadig forbedring, ergo 
kontinuerlig prosesstyring og 
-forbedring.

Å ta med videre



Hvileskjær



Målkonflikt

Økonomi

Miljø

Sosial

Ikke prissatte konsekvenser 
(YM, arkeologi, kulturminner mm.)
Klimagassutslipp, Avrenning, 
forurensing

Kr
Tid, anleggs- og riggkostnad
Drift og vedlikehold

Sikkerhet/HMS
Arkitektur
Energiforbruk, Energikilder
Lokale forhold/politikk/naboer
Fleksibilitet i produktet
Mobilitet, Faseplaner

Målbilde i et prosjekt/oppdrag



Sammenheng mellom løsningsvalg og kostnad i ulike prosjektfaser

Ta beslutninger tidsriktig men ikke for seint

va
lg

fr
ih

et

kostnad

strategi prosjektering anleggsgjennomføring drift



Hva gjør CEEQUAL?
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• Gir oss en uavhengig plattform for å diskutere bærekraft med våre samarbeidspartnere.
• Gjør at prissatte og ikke prissatte konsekvenser kan sammenlignes
• Utfordrer våre evner for planlegging, prosjektering og gjennomføre prosjekter til å gå lengre
• Bevissthet rundt bærekraftstrategi økes i starten og skaper samtidig en dypere forståelse for 

konsekvenser
• CEEQUAL vil utløse innovasjonsprosesser som forbedrer gjennomføringen



CEEQUAL gir en struktur i arbeid med 
bærekraft og eventuelle målkonflikt

CEEQUAL gir faste strukturer og rammer 
i bærekraftsarbeid

CEEQUAL kan dekke hele 
prosjektperioden

CEEQUAL validerer bærekraftsytelsen i 
ett prosjekt mot en internasjonalt 
anerkjent målestokk. 

Nytte



Kort om CEEQUAL
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• Et verktøy for prosjekteiere, prosjekterende og 
kontraktsansvarlige for å forbedre 
prosjektgjennomføring

• Består av 253 definerte spørsmål som belyser 
bærekrafttema og konstruksjon fra ulike perspektiver

• Omfanget av spørsmålene kan tilpasses i forhold til 
prosjektfase og oppgave

• De ulike spørsmålene vektes opp mot hverandre. Dermed 
kan prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 
sammenlignes mot hverandre

• Oppfyllingsgrad må bevises i henhold til faste kriterier

Et kult og kraftfullt verktøy for å kunne innfri FN sine 
bærekrafts mål!



Prosjektets levetid og mulige sertifiseringer
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STRATEGI PROSJEKTERING Gjennomføring

STRATEGY & DESIGN

DESIGN

WHOLE PROJECT

DESIGN & CONSTRUCTION

CONSTRUCT. ONLY

O (Interim) O O M

M

M

M

MO

O



CEEQUAL manualen
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Hovedkapitler:
I. Prosjektledelse

II. Motstand/robusthet 

III. Interessentanalyse

IV. Arealbruk og økologi

V. Landskap, natur og kulturminner, ytre miljø

VI. Forurensing

VII. Resurser

VIII. Transport

Livsløps-
kostnad

Avfallsreduksjon

Mindre bruk 
av energi, 
arealer, 

naturverdier, 
etc

Mindre bruk 
av 

vannressurser

Minimere 
innsigelser, 
god kommu-
nikasjon og 
forankring

Minimere 
kostnad på 
grunn av 

miljøpåvirkning / 
-ulykke

kostnader 
knyttet til 

håndtering av 
prosjekt-

motstandere



Vesentlige nødvendige grep*
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ü Fremme bevissthet om bærekraft og kontinuerlig forbedring i prosjekt- eller kontraktsspesifikasjon, 
prosjektering og konstruksjon/bygging

ü Legge til rette for en bærekraftstyrt gjennomføringsstrategi for prosjektet med fokus på hele livsløpet
ü Identifisere muligheter for høy økonomisk, miljømessig og sosial ytelse i alle typer infrastrukturprosjekter 

(private og offentlige)
ü Integrere spørsmålsstilling om bærekraft underveis i utviklingen av prosjekter og kontrakter som 

påvirker prosjektering og byggeledelse positivt med hensyn til bærekraft
ü Kommunisere bedre internt og eksternt om mål og resultater
ü Dokumentere effekter av arbeidet med bærekraft gjennom sertifisering
ü Sikre en strukturert og sammenlignbar prosess for bærekraftig utvikling av infrastruktur – og 

anleggsprosjekter

*Norsk CEEQUAL veileder Versjon 1.0 datert 1.4.2022



Norsk CEEQUAL veileder V 1.0

07.04.2022

Formål med veilederen*:
• Øke forståelsen av hva CEEQUAL er, og hvordan sertifiseringsordningen kan bidra til økt bærekraft i norske 

infrastrukturprosjekter.
• Veilede byggherrer, prosjekterende og entreprenører i hvordan CEEQUAL-sertifisering kan gjennomføres og 

organiseres for å få mest nytte i forhold til bærekraft.

Effekt ved å bruke CEEQUAL*:
• Relevante spørsmål om bærekraftprinsipper stilles alle prosjektdeltakere og viser sammenheng på tvers av ulike 

prosjektfaser. 
• Styrker helhetstankegangen over flere prosjektfaser. 
• Legger til rette for at viktige bærekraftaspekter behandles i sin fulle bredde i alle prosjekter som benytter 

CEEQUAL, og på likt nivå. 
• Gir en uavhengig evaluering (3.parts verifisering) av prosjektets helhetstankegang i forhold til de tre 

bærekraftpilarene (1) klima og miljø, (2) sosiale forhold og (3) økonomi. 
• Fremmer mer bærekraftige løsninger og belønner valg av disse gjennom en positiv utmerkelse. 

*Norsk CEEQUAL veileder Versjon 1.0 datert 1.4.2022
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Hvilkeskjær



Prosjektstyring
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Hovedkapitler:
I. Ledelse
II. Motstand/robusthet 
III. Interessentanalyse
IV. Arealbruk og økologi
V. Landskap, natur og kulturminner, ytre miljø
VI. Forurensing
VII. Resurser

VIII. Transport

Prosjektledelsesscope*

Kontrakt
Ressurser 
/ kostnad

Interessen-
terTid

* PRINCE2; PMI



Typisk dokumentasjon (fra vedlegg 2 I veilederen)
1.1.1 • Konsekvensutredning (KU) eller planbeskrivelse

• Referat fra prosjekteringsmøter
• Bærekraftsvurdering/rapport 

En overordent betraktning av bærekraft i prosjektets beslutningstaking. Mer detaljerte krav tilknyttet bærekraft blir omtalt i andre kriterier i CEEQUAL-skjemaet. 

Eksempler fra NV:
SSD (Sentralt styringsdokument)
Kap. D1.1 Beskrivelse av arbeidsomfang
Signert vegutbyggingsavtale
Policy (bærekraft, HMS, kvalitet, virksomhetsstyring osv)

1.1.2 • Hele eller deler av byggeplanen (CMP - Construction Management Plan)
• Møtereferater
• Bærekraftsvurdering/rapport
• YM-plan
• Sjekklister

En bærekraftig tilnærming til konstruksjonsprosessen. Tema som kan være aktuelle: påvirkning på miljø og naboer, materialvalg, transport og økonomiske konsekvenser 
for det lokale/regionale samfunnet. 

Den overordnete strategien bør påbegynnes av byggherre (utkast), og videreutvikles av prosjekterende og utførende. 
1.1.3 • Vurdering/evaluering av tilbydere 

• Informasjon om kvalitetsdokumentasjon i anbudsfasen

Stille kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier knyttet til miljø og sosiale forhold i anbudsfasen. Dette gjelder for både prosjekterende og utførende (inkl. 
underentreprenører). Evalueringsprosessen skal inkludere vurdering av tidligere miljøytelser og sosiale forhold, for utvelgelse av tilbyder for kontraktsinngåelse.  

Eksempler fra NV:
Konkurransegrunnnlag
Kvalifikasjonskrav
C3 Kontraktskrav



Management

Bærekraftstankegangen som en integret del av 
prosjektledelse
Miljøledelse
Ansvarlig byggeledelse
Innkjøp og kontrahering
Livløpskostnad



Bærekraftstankegangen som en 
integret del av prosjektledelse

Sikre at ledelsen oppfyller sitt 
ansvar for å ivareta miljømessige 
og sosiale bærekraftsaspekter
under alle faser av 
prosjektgjennomføring og at 
disse ses i sammenheng med 
livsløpskostnad (unngå 
suboptimalisering).

• Styre etter 
bærekraftsmål

• Sosial ansvarlig 
innkjøp

• Strategi for 
sosial 
bærekraftig 

• kontrahering

• God 
kommunikasjons
plan og 
kommunikasjons
rutiner

• Definere 
bærekraftsmål

• Definisjon av 
miljømål

Kontrakt Interesse
nter

Kostnad / 
ressurserTid



Mostandsdyktighet

Risikostyring
Flom og klimaforandring
Framtidig behov



Bærekraftstankegangen som en 
del av risikohåndtering

Sette fokus på proaktivt 
identifisering og håndtering av 
risiko iht

naturrisiko, 

klimaforandring, 
framtidig behov og 
beredskap

• Framtidig 
behov

• Risiko
• Klimaforandring 

• Framtidig 
behov

• Risiko
• Klimaforandring

• Framtidig 
behov

• Risikostyring

Kontrakt Interesse
nter

Kostnad / 
ressurserTid



Kommunikasjon og interessenter

Høring og medvirkning
Sosiale ringvirkninger (utvidet perspektiv)
Samfunnsnytte / økonomiske ringvirkninger 
(utvidet perspektiv)



Bærekraftstankegangen som en 
del av risikohåndtering

Sette fokus på proaktivt høring og 
god medvirkning for å oppnå en 
god forankring over hele 
prosjektets livsløp

Folkemøter i tidlig fase
Folkemøter underveis
Høring mg medvirkning av 
interessenter
Hensyn til lokal 
befolkningssammensetning
Kommunikasjonsplan
Dokumentasjon av høringsinnspill 
og innarbeidelse av disse
Mulighet for lokalsamfunn å påvirke 
løsningsvalg
Medvirkning i anleggsfase

• Involvering av 
interessenter 
og hensyn til 
ønsker og 
behov

• Kommunikasjon 
og medvirkning 
i alle 
prosjektfaser

• Medvirkning i 
alle faser av 
prosjektet og 
dokumentasjon 
av disse for 
både 
lokalsamfunn 
og 
interessenter

Kontrakt Interess
enter

Kostnad / 
ressurserTid
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Hvilkeskjær



Vesentlige forskjell mellom bærekraft og f.e. SHA

q Bærekraft
Ø Behov for samhandling mellom byggherre, entreprenør, prosjekterende og samfunn
Ø ingen medlem i prosjektorganisasjon kan star utenfor
Ø Behov for tverrfaglig spesialkompetanse for å fine gode løsninger
Ø Forståelse av bærekraft kan være subjektivt
Ø Det finns målkonflikt
Ø Ikke alltid en klar fasit mulig
Ø Behov for «megling» mellom ulike kompetanseområder

q SHA
Ø «Enfaglig»
Ø Løses gjennom absolutt krav og regelverk
Ø Lett å foranke gjennom arbeidsmiljøloven og andre forskrifter

07.04.2022



Typisk organisasjonskart i en anleggsfase
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Prosjektledelse

Tunnel Vei Konstruksjon Øvrige

YM CEEQUAL Støy LARK

Støttefunksjoner SHA, HMS, 
Økonomi



Alternative organisasjonskart

07.04.2022

Prosjektledelse

KonstruksjonTekniske fag

Ytre miljø

Klima

Innovasjon

TunnelVei i dagen

StøttefunksjonerCEEQUAL Assessor 

Prosjektledelse

KonstruksjonTekniske fag

Ytre miljø

Klima

Innovasjon

TunnelVei i dagen

Støttefunksjonerassist. OL

Prosjektledelse

KonstruksjonTekniske fagBærekraft og 
innovasjon

Ytre miljø

CEEQUAL

Klima

Innovasjon

TunnelVei i dagen

Støttefunksjoner

Alternative A
Alternative B

Alternative C



Ansvarsfordeling for temaer i organisasjonen (eksempel fra tidlig fase)
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Kan man bruke CEEQUAL som score for effekt- eller prosjektmål
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Prosjekt-
eier

Entrepre-
nør

Prosjek-
terende

Leveran-
dør

• CEEQUAL: definerte 
scope/baseline (253 spørsmål, 
5000 poeng pluss 500 
innovasjonspoeng, som er frivillig)

• CEEQUAL scope tilpasses til 
prosjekter (ved å ta ut 
CEEQUAL krav som ikke er 
relevant) og dermed reduseres 
den maksimale poengsum som en 
ny en ny baseline

• CEEQUAL krever dokumentasjon 
fra alle prosjektdeltakere for hele 
perioden som skal sertifiseres

• Noen av av CEEQUAL kravene er 
fixed, det vil si disse kan ikke tas 
ut.

• Anbefaling
• Bruk enkelte krav f.e. kapittel 7

• Strategi for effektiv bruk av ressurser
(material, energi)

• Reduksjon av klimagassemissjon
• Byggemateriales miljøpåvirkning 

• Sirkulærøkonomi
• Innkjøp av byggemateriale / produkter

• Avfallshåndtering
• Energiforbruk
• Vannforbruk

Sideeffekt: bærekraft bidrar til kostnadsreduksjon (vinn-vinn) 
follow the money



Og til slutt

Bruk CEEQUAL veilederen fra GBA
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Oppsumering
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o Bærekraft
o er mer enn bare klima og miljø
o kan ha flere aspekter som må belyses fra ulike perspektiver
o avhenger av subjektive rammer
o løses gjennom tverrfaglig samhandling
o er noe alle har ansvar for
o finns ikke quick fix
o Bærekraft krever at man løser målkonflikter

o CEEQUAL
o Baserer seg på erkjennelsen at frihetsgradene for å ta de 

riktige og viktge valg er størst I begynnelsen hvor kostnadene 
er lavest

o stiller 255 viktige spørsmål
o dekker hele prosjektets livsløp fra strategi, design og 

construction
o analyserer prosjektgjennomføring og beskriver ikke en kvalitet 

på en sluttleveranse og er forskjellig fra EU Taxonomy og 
BREEAM

o Det dokumenteres at man velger den mest bærekraftige blant 
de vurderte alternativer men den bærekraftigste løsning vil ikke 
uten videre kunne finnes ved bruk av CEEQUAL.

o Bidrar til å løse målkonflikter
o Forutsetter tett og direkt samarbeid mellom byggherre og alle 

alle andre parter i prosjekt
o Styrker helhetstankegangen

o Prosjektledelse/ -styring
o Jonglerer med kontrakt, økonomi- og ressursstyring, fremdrift 

og kommunikasjon
o Har hovedansvar for de tre første kapittler I CEEQUAL 

manualen
o Må organisere CEEQUAL / bærekraftsarbeid med bakgrunn I

erkjennelsen at bærekraft er anderledes enn YM, SHA eller HMS
o Krever bruk av agile prosesser (VDC, SCRUM etc)



Noe mer?
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Every day we improve everyday life
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