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Ny i bransjen!



Entreprenørselskap med stolte røtter på Jæren i Rogaland

550 ansatte
50 lærlinger

Omsetning:
1,850 milliarder

kroner

Ordrereserve: 
3,5 milliarder 

kroner

Anlegg Store prosjekt Drift- og 
vedlikehold

Intern-
produksjon

HVEM er vi og hva gjør vi?



Bærekraft i Risa



Imøtekomme dagens behov uten å 
ødelegge for kommende 
generasjons mulighetene for dekke 
sine behov

o Utrydde fattigdom
o Bekjempe ulikhet
o Stoppe klimaendringene innen 2030

FN 2015

Bærekraft

Sosiale forhold

HVA handler Bærekraft handler om?



HVORFOR?



Drivere mot mer bærekraftige forretningsmodeller
Krav fra myndigheter og EU Kundekrav og kriterier i anbudVerdens felles arbeidsplan



HVORDAN?



Forankring og
Kompetanse =

Grønt lederskap



Bærekraft på flere nivå i organisasjonen
Bevissthet og fokus på bærekraft i styret

Innsikt i bærekraft som konkurransefortrinn

Etablering og forankring av strategi i ledergruppa

Implementering og oppfølging i organisasjonen



Hvorfor disse 6 målene?
Kartlegging av interessenter i et bærekraftperspektiv Identifisere mål som vi kan påvirke og ha innflytelse på



Klima & Miljø (E)

Økosystemer og landskap

Sirkularitet & Reduksjon

Sosiale forhold (S)

Kompetanseutvikling

Helse & Trivsel

Virksomhetsstyring (G)

HMS og Seriøsitet

Miljøvennlig teknologi

Sette i system det som allerede gjøres!



Bærekraftspolitikk



Implementering og synliggjøring 
- Internt i organisasjonen

Ambassadører som har ansvar og drivkraft

Avsluttende uke med konkurranse 
og premie

Organisasjonsforankring av bærekraftsmål over 6 uker



Implementering og synliggjøring 
- Eksternt mot kunder

Etablering av informasjon på nettsiden.
→ www.risa.no

Verktøy for synliggjøring av bærekraftstiltak, basert på 
kundens behov og vektlegging av bærekraftsmål. 

http://www.risa.no/


RISA’s BÆREKRAFT STRATEGI

Risa Kultur

Klima & Miljø 
(E)

Sosiale forhold 
(S)

Virksomhetsstyring 
(G)

SUNN VEKST

Risa skal øke konkurransekraft og fremme sunn vekst gjennom sin kultur
og utvalgte bærekraft initiativ



HVA?



Avfallshåndtering
– Mengde, fraksjonsfordeling og sorteringsgrad

Direkteutslipp 
– Maskinpark, utstyr og arbeidsrelatert reise

Produkter og tjenester
– Miljødeklarasjoner, sirkularitet og effektiv ressursforbruk

Energiforbruk
– Energifordeling, energitiltak og ladeinfrastruktur

Samfunnsansvar
– Leverandørkjede, likestilling og lokalt samfunn

Terreng og massehåndtering
– Type og mengde masse, samt vern av økosystemer

Hvor kan Risa påvirke positivt?



Implementering av innovativ løsning, som bidrar til redusert utslipp
- Oppnåelse av nullutslipp på tomgangskjøring.

- Batteripakken tillater drift hele natta og solcellepanel har godt effekt i overskyet vær.

Praktiske eksempler 
– Støtputebil med batteripakke og solcellepanel



Arbeidsfellesskapet KSR - Jåttå prosjektet
- Svært høy fokus på kommunikasjon og hensyn til interessentene. 

- Stor grad av betong gjenbruk, samt mellomlagring og gjenbruk av eksisterende masser.

- Utforming av område, bygningsmasser og grønt areal, skal bidra til økt gevinst for lokal samfunn.

Praktiske eksempler 
– BREEAM infrastruktur for bærekraftige prosjekter



Regionalt innovasjonsprosjekt – 2023/2024
- Designe, teste og drifte byggeplass med selvforsynt energisystem.

- Etablering av kunnskap rundt best tilrettelegging og utforming for utstyr og maskiner på byggeplass.

- Økt konkurransekrav, innkjøpskompetanse, og redusert CO2.

Praktiske eksempler 
– Nullutslippsanleggsplass



Praktiske eksempler 
– "Flytende" vei over myr
Nominert til Byggenæringens klimapris 2022
- Delaktig i å finne løsning for å bygge 500m veistrekning over myr, uten behov for masseutskiftning.

- Tiltaket vil spare prosjektet for 13 500 tonn CO2.

- Metoden går ut på komprimering av myr, ved bruk av grus, geonett og sprengstein. 



Praktiske eksempler 
– Fokus på fysisk og psykisk helse
Hverdagsaktiviteter i selskapet
- Talentskole for å utvikle kompetanse, samt sette fokus på det psykososiale i arbeidshverdag.

- Lærlinguke med fokus på det sosiale, samt fysisk og psykisk helse.

- Intern konkurranse i ledergruppe, hvor fysisk aktivitet skal bidra til bedre helse og mental styrke.



Forutsetninger for å lykkes…



Forutsetninger

Å jobbe smartere, omtale og tenke på bærekraft 
som en mulighet i stedet for risiko, sørge for at 
det er tillit og samarbeid i det triangulære 
systemet mellom forbrukere, industri og 
myndigheter vil bli avgjørende for grønn omstilling 
(Stoknes, Grønn Vekst 2020)

 Grønt lederskap – skape forankring og 
forståelse for HVORFOR og HVORDAN

 Forstå sine interessenters oppfatning –
kunder vs ansatte

 Rett ambisjonsnivå – mix av kortsiktige og 
langsiktige mål, heller klare litt mer enn 
forventet

 Ikke nøle – vi hopper i det og viser frem «nå-
bildet»

 Skape entusiasme og håp – det nytter selv 
om små steg av gangen

 At kundene er med på laget – villig å 
prioritere bærekraft fremfor pris



FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER 

RISA AS RISA1948 RISAGRUPPEN

Takk for meg
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