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Prosjektils 
bærekraftsstrategi
Prosjektil bruker følgende definisjon 
om bærekraft:

En utvikling som tilfredsstiller 
dagens behov uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners muligheter 
til å tilfredsstille sine behov.

Miljøpåvirkning

Sosial 
påvirkning

Økonomisk
påvirkning

Bærekraft
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Overordna mål
Prosjektil skal levere og videreutvikle tjenester og produkter 
som bidrar til en mer bærekraftig byggebransje og samfunn. 
Satsingsområder 

• Bærekraftige byer, distrikter og infrastruktur 
• Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning
• Sirkulær økonomi
• Ytre miljø
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Prosjektil kan gjennom å være et ledende rådgivende ingeniørselskap påvirke 
byggebransjen og byggherre til å være bærekraftige i en tidlig fase, enten en 
skal bygge nytt eller rehabilitere.

Prosjektil skal arbeide for en grønn profil gjennom å ha miljøet i fokus internt og eksternt, i anlegg og bygg, 
og selv være bevisste ved eget forbruk.

Gjennom Prosjektils bærekraftsstrategi vil vi øke bevisstheten om hvordan bygge- og anleggsbransjen kan 
påvirke miljøet og hvordan tiltakene i planen kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Bærekraftsplanen er 
et levende dokument som oppdateres og detaljeres kontinuerlig.

Strategien er basert på FNs bærekraftsmål som er mest nærliggende for Prosjektil sin virksomhet i bygge-
og anleggsbransjen. For hvert av bærekraftsmålene er det formulert en hovedmålsetning for Prosjektil. 
Hvert bærekraftsmål har tilhørende tiltak og indikatorer for måloppnåelse.

Ivaretakelse av bærekraftsmål 14 (ivaretakelse av hav) og 15 (ivaretakelse av land) ligger som grunnlag for 
alle våre oppdrag. Vi har derfor plukket ut følgende bærekraftsmål som skal være Prosjektils fokus:
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Prosjektils bærekraftsmål – kundeorientert
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Kunderelatert

FN: Fremme varig, 
inkluderende og bærekraftig 

økonomisk vekst, full 
sysselsetting og anstendig 

arbeid for alle.

Prosjektil skal tilby tjenester innen SHA som bidrar til 
færre ulykker i bygge- og anleggsprosjektene. 
Vi skal tilby tjenester som bidrar til høy kvalitet og verdiskaping for kunden. 
Prosjektils risiko- og sikkerhetsavdeling tilbyr tjenester som styrker sikkerheten 
på byggeplass. Ved å komme tidlig inn i bygge- og anleggsprosjektene, kan 
SHA-avdelingen styrke dette arbeidet ytterlige. 

Byggherreombudet bidrar til å sikre kvaliteten i en bygge- og anleggsprosess. 
Prosjektil skal bidra til å redusere arbeidslivskriminalitet og fremme gode 
lønns- og arbeidsvilkår.

Alt knyttet til Prosjektils virke skal være transparent.
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FN: Bygge solid infrastruktur 
og fremme inkluderende og 
bærekraftig industrialisering 

og innovasjon.

Prosjektil skal bidra til økt verdiskaping og innovative 
løsninger for våre kunder.
Gjennom oppdrag fra våre kunder, utvikler vi kompetanse og skaper innovative 
løsninger. Prosjektil, skal i møte med kundene alltid prøve å «tenke utav 
boksen» for å gi kunden økt verdiskaping. Vi skal være så trygge på egen 
kompetanse at vi tør å gå inn i nye forretningsområder, slik som vi har gjort 
innenfor akvakulturnæring og biogass. På denne måten bidrar vi til å bygge 
opp nye næringer, samtidig som vi opparbeider oss ny kompetanse. Vi skal ha 
som mål at vi alltid tilbyr tjenester som er økonomisk, miljømessig og sosialt 
bærekraftige. Gjennom vår planavdeling tilbyr vi bærekraftige tjenester 
innenfor VA og vei.
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FN: Gjøre byer og 
lokalsamfunn inkluderende, 

trygge, robuste og 
bærekraftige.

Prosjektil skal bidra til en bærekraftig utvikling av byer 
og lokalsamfunn.
Prosjektils planavdeling skal kunne tilby løsninger og planer som legger til rette 
for gode og inkluderende bomiljø. Vi skal også gi gode råd og løsninger om 
klimatilpasning og mobilitetsløsninger.
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FN: Sikre bærekraftige 
forbruks- og 

produksjonsmønstre.

Prosjektil skal bidra til mer ombruk og sirkulære bygg 
og anlegg
Det vil i årene framover bli stilt strengere krav til ombruk av deler av bygg eller 
hele bygg. Ombruk og gjenbruk av bygg har betydning for å redusere forbruk 
av både fornybare ressurser og ikke- fornybare ressurser. Produksjon av varer 
bidrar også til bruk av energi og utslipp av klimagasser. Ved ombruk reduseres 
derfor klimagassutslipp og bruk av energi.
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FN: Handle umiddelbart 
for å bekjempe 

klimaendringene og 
konsekvensene av dem.

Prosjektil skal redusere klimagassutslipp både i egen 
organisasjon og i prosjekter hos kundene våre 
Et av de viktigste målene i klimakampen er å redusere klimagassutslipp. 
Prosjektil skal bidra til at våre kunder reduserer klimagassutslipp gjennom 
energieffektivisering og – styring. Ved å tilby tjenester som bidrar til mer 
ombruk og gjennombruk av bygg, bidrar vi også til reduksjon av 
klimagassutslipp. Ved bruk av miljømasser og gjenbruksasfalt, vil også 
klimafotavtrykket reduseres. For å framstå som  etterrettelige overfor våre 
kunder, må vi kunne vise til at vi er opptatt av å redusere klimagassutslipp 
også i egen organisasjon. 
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FN: Styrke virkemidlene 
som trengs for å 

gjennomføre arbeidet, og 
fornye globale partnerskap 

for bærekraftig utvikling.

Prosjektil skal fremme samarbeid både internt i bedriften 
og i bransjen for å oppnå en bærekraftig utvikling.
Prosjektil tilbyr tjenester innen de fleste områder for rådgivningstjenester innen 
bygg og anlegg. Det må brukes som et konkurransefortrinn ved at vi gjennom 
de oppdrag vi får, kan foreslå og tilby bærekraftige løsninger innen et bredt 
spekter av tjenester. Dette fordrer imidlertid at Prosjektil evner å samarbeide på 
tvers av avdelinger og fagfelt. Et økt samarbeid internt i bransjen langs hele 
verdikjeden og med aktører som jobber med områder som vi også er involvert i, 
kan også gi gevinster og mer bærekraftige løsninger.
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Prosjektils bærekraftsmål – interne
Vi bruker også noen av FNs bærekraftsmål for å sikre at våre 

ansatte skal ha gode liv og en spennende og god arbeidsplass



Planer som virker.

Orientert mot de ansatte

FN: Sikre god helse 
og fremme livskvalitet for 

alle, uansett alder.

Prosjektil skal fremme godt arbeidsmiljø og god helse 
hos sine ansatte
Gjennom et inkluderende arbeidsmiljø, skal ansatte ha muligheter til å utvikle 
seg i Prosjektil. Det skal legges til rette for at alle ansatte, uansett alder, skal 
kunne arbeide i bedriften. Å arbeide i Prosjektil skal gi økt livskvalitet. Ved å 
tilrettelegge og motivere for fysisk aktivitet, bidrar Prosjektil til god helse for 
sine ansatte. De ansatte skal oppleve å bli sett og hørt.
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FN: Sikre inkluderende, 
rettferdig og god utdanning 
og fremme muligheter for 

livslang læring.

Alle ansatte skal ha mulighet til faglig utvikling
Gjennom oppdrag fra våre kunder, utvikles kompetansen blant våre ansatte. 
Prosjektil skal til en hver tid tilby kurs og etterutdanning som er relevante for 
det som bransjen etterspør. Ved samarbeid internt og mellom avdelinger, 
utvikles også kompetansen hos den enkelte. Ansatte i Prosjektil skal være 
gode på å dele kompetanse. Den enkelte har også et ansvar for egen utvikling.
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FN: Oppnå likestilling og 
styrke jenters og kvinners 

stilling i samfunnet.

Alle ansatte i Prosjektil skal ha like muligheter.
Prosjektil er opptatt av at det skal være mulig å jobbe og utvikle seg i bedriften, 
uansett kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning.


