
Bravida Norges 
bærekraftsarbeid-
Kompetanse
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Langsiktige
mål

Bravida er klimatnøytralt i hele verdikjeden i 2045
55% reduksjon klimagassutslipp innen 2030

Bravida er en utviklende, 
inkluderende og sikker arbeidsplass 
der våre medarbeidere trives og 
vokser

Bravida oppfattes som 
en troverdig og 
ansvarsfull aktør, god
forretningspartner og 
markedsleder innen 
forretningsetikk

Bravida har samme 
krav til 
leverandørkjeden 
som til vår egen 
virksomet

Bravidas 
prioriteringer

Klima, energi & ressursutnyttelse Samfunnsansvar Forretningsetikk og åpenhet
Partnerskap

Målområder
Energi-
optimalisering og 
energirådgivning 
kunder

Energieffektiviseing
egne lokaler

Biler/
transport

Material og avfall
Industrialisering og 
prefabrikasjon
Digitale verktøy

Helse og 
Sikkerhet

Mangfold og 
medarbeider-utvikling

Code of Conducts, kontroll 
conformance

Leverandørkjede

Mål NPS >50 
kundetilfredshet

GreenHubs i byer
Service initiativet
Automasjons-
avdeling i alle 
regioner

CO2: -30
% til 2025

100 % fornybar el i 
de lokaler som vi 
leier 2023
Energimerke A-B i 
nye leieavtaler

CO2: -30
% til 2025 
10% økning i el 
biler 100% 025
Andel 
henteordre 
< 30 % 
Servvice 
< 10 % 
Prosjekt

Gjennomførte 
miljøkurs 100 %
Måle
avfallsmengder
Redusere avfall
Redusere 
kjemikalie typer
5% ombruk 
innkjøpt materiell

Korttids-fravær, 
< 3 %
H-verdi 5,5

eNPS* > 20 til 2023

Uønsket turnover 
personell  -1 % til 2023
Doble antall kvinner i 
ledende stillinger
8% kvinner ansatt totalt 
2022 i Norge

100% andel medarbeidere 
med gjennomført kurs: 
Bærekraft, miljø og etiske 
retningslinjer til 2023

Alle vesentlige 
leverandører godkjennes 
og aksepterer våre code 
of conducts: 100 % til 
2023

Våre prioriterte bærekraftmål
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Teknikken i byggene er en
forutsetning for bærekraftige bygg

Elektro Rør Ventilasjon

Samt våre spesialområder:
Sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, 

elkraft og teknisk bygningsdrift.

– Mange muligheter, men riktige valg må tas i en tidlig fase

Elektro

Energi-
optimalisering

Teknisk 
Facility

Management

Sprinkler

Solcellepaneler

KjølingSikkerhet

ElkraftRør Ventilasjon

Elbil-
lading

Nødstrøm

Automasjon

Heis

Prosjekt-
styring



BAE-næringen er en viktig 
premissgiver for tekniske 
løsninger i et levende 
samfunn.

Næringen må sammen 
bygge nødvendig 
kompetanse i alle ledd.

Vi har mye i dag, men det er 
fortsatt et kompetansegap 
som må tettes.
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Tekniske løsninger for
et levende samfunn
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Hva må vi gjøre for å sikre at næringens beste 
kompetanse og innovasjon tas i bruk?

• Vi må bli enige om å bygge klimavennlig med lang levetid og være tydelig på 
hva det innebærer

• Alle aktørene må tidlig inn i prosjektet

• Gjennomføringsmodeller, kontrakter og målemetodikk må standardiseres for å 
sikre likhet fra prosjekt til prosjekt


