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En grunnleggende forutsetning er at strategien 
integreres og operasjonaliseres i forretningsområ-
dene og de enkelte fagområder i konsernsenterets 
strategier.

Modige beslutninger
En tydeligere og bevist dreining i bærekraftig 
retning vil styrke konsernets evne til å ta ledende 
globale posisjoner i fremtiden. Fokus på bærekraf-
tig forretningsmuligheter vil være det primære 
målet, samtidig skal oppmerksomheten også rettes 
mot bærekraftig intern drift.

Hva betyr bærekraft for KONGSBERG:
I våre Forretningsetiske retningslinjer beskrives 
bærekraftig utvikling på følgende måte: 

«Bærekraftig utvikling betyr at dagens behov 
oppfylles uten at mulighetene for kommende 
generasjoner ødelegges. 

KONGSBERG har et sterkt fokus på å oppnå bære-
kraftig utvikling i vår virksomhet, på å finne en god 
balanse mellom økonomiske resultater, verdiska-
ping og samfunnsansvar. Verdiene som skapes, 
skal komme eiere, interessenter og samfunnet til 
gode. 

Forretningsmuligheter som tar sikte på å fremme 
en bærekraftig fremtid, skal være en del av 
KONGSBERGs strategiske vurderinger, og vi skal 
utnytte vår kompetanse og ekspertise for å bidra til 
å utvikle en bærekraftig fremtid.»

I første del av strategiperioden vil vi bruke noe 
tid på å definere hva dette betyr operasjonelt for 
KONGSBERG.

Globale utfordringer er utgangspunktet for en rekke forretningsmuligheter 
for KONGSBERG. Bærekraftig tankegang er ikke en alternativ måte å tenke 
på, det er en forutsetning for sunn drift i de neste tiårene. Kunder forventer 
det, myndigheter og eiere forventer det og ansatte, og ikke minst kommende 
generasjon i arbeidsmarkedet, forventer det. Bærekraftig drift vil være nødvendig 
for å oppnå «license to operate».
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1.1 Globale megatrender og  
FNs bærekraftmål
I en verden hvor endringene skjer i et akselererende tempo blir det 
avgjørende å kunne se framover og forberede seg på de endringene 
som kommer.

Strategien tar utgangspunkt i Globale Megatrender, slik de er 
beskrevet i UN Global Compact «IMPACT» dokument utarbeidet av 
DnvGL. I tillegg vurderes FNs 17 hovedmål for en bærekraftig utvik-
ling. Megatrendene og FNs mål er i stor grad sammenfallende og 
begge vurderes ut fra mulighets og risiko perspektiv. Vurdering av 
klimarisiko vil være sentralt.

«Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den 
siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene.» 
– Ban Ki-Moont

Planer for strategiperioden:
I første del av strategiperioden skal det utarbeides «verktøykas-
ser» som gjør det mulig for forretningsområdene å vurdere mulig-
heter og risiko knyttet til ovennevnte slik at det dette kan benyttes 
inn i eget strategiarbeid. I løpet av høsten 2018 gjennomføres det 
workshops med forretningsområdene og KONGSBERG Gruppen ASA. 
Ansvarlig for gjennomføringen er Corporate Compliance Officer og 
Business Development.

UN Sustainable Development Goals (SDGs):
FNs bærekraftmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
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KONGSBERG har valgt to hovedfokusområder for innovasjonssatsing 
– Ocean Space og Smart Communities. Disse områdene er definert 
ut fra et forretningsperspektiv, men løsningene som tas fram må 
også stå seg i et bærekraftperspektiv. Poenget er at det ikke skal være 
noe motsetning mellom disse - vi leter etter løsninger som er BÅDE 
ansvarlige OG lønnsomme.

KONGSBERGs forretningsområder besitter mye kompetanse og 
teknologi som vil gi våre kunder bedre muligheter til å gjennomføre 
sine mål i prosessen mot et mer bærekraftig samfunn, blant annet har 
våre produkter potensiale for store utslippsbesparelser hos mange av 
våre kunder.

2.1 Kongsberg renewables & utilities
KONGSBERG har opprettet selskapet «KONGSBERG Renewables 
Technology» som en enhet i KDI under navnet «Renewables & 
Utilities». Til nå har dette selskapet utviklet løsninger innen fornybar-
segmentet vindkraft. Det ligger betydelige muligheter innen energi- 
og fornybarsegmentet også innenfor andre områder.

2.2 Smart communities
KONGSBERG har valgt «Smart Communities» som et av sine strategiske 
satsingsområder. Antall personer som bor i byer vil øke med 50 % fram 
mot 2050. Det vil si at 60-70 % av jorden befolkning vil bo i urbane 
strøk i 2050. «Mega byer» vil øke betydelig i antall og det vil utvikle 
seg «mega regioner» og «mega korridorer». Utvikling av infrastruktur 
vil være helt nødvendig for å imøtekomme denne utviklingen. Dette 
gjelder så å si alle funksjoner som skal til for å få disse gigant byene, 
deres nærområder og kommunikasjonen mellom disse sentraene til å 
fungere. Sensorteknologi, systemintegrering, kommando og kontroll 
systemer er naturlig kunnskap å tenke inn i et slikt marked. Kritisk 
infrastruktur, eksempelvis jernbane og transport generelt er et annet 
område. Smart Communities omfatter også vår virksomhet relatert til 
autonome skip, fjernbetjente operasjoner og cyber security. 
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BÆREKRAFTIG INNOVASJON OG 
FORRETNINGSMULIGHETER

Det er en sterk økning i fokus på en endring mot mer bærekraftig utvikling av 
samfunnet – «Det grønne skiftet». Dette betyr – i ytterste konsekvens – at 
enhver endring av en bedrifts virksomhet må gå i en mer bærekraftig retning.
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2.3 Ocean space
«Ocean Space» er det andre strategiske satsingsområde for 
KONGSBERG. Havet dekker ¾ av jordens overflate, består av over 200 
000 identifiserte arter (men man antar at det reelle tallet er godt over 
en million) og ca. 95 % av havet er ikke utforsket. Havet tar opp i seg 
ca. 30 % av CO2 utslippene menneskelig aktivitet medfører. Norge har 
i generasjoner vært en maritim stormakt. Det skyldes ikke minst vår 
avhengighet av havet kombinert med langsiktig tenkning, modige 
beslutninger og marinteknisk kunnskap og kompetanse. Man vet ikke 
i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil være til stede 
i årene som kommer, men det er åpenbart at et kunnskaps- og tekno-
logisprang vil finne sted. Dette er tradisjonelt et viktig område for 
KONGSBERG og vi har valgt å ta en offensiv posisjon for å ta del i den 
kommende utviklingen.

Planer for strategiperioden:
I første del av strategiperioden skal det utarbeides «verktøykasser» 
som gjør det mulig for forretningsområdene å vurdere muligheter 
knyttet til Globale Megatrender og FNs mål for bærekraft, slik at det 
dette kan benyttes i eget arbeid inn mot strategiprosess forøvrig. I 
løpet av høsten 2018 gjennomføres det workshops med forretnings-
områdene (samme workshop som nevnt under pkt. 2).
I strategiperioden skal det utarbeides systemer for å kvantifisere 
effekten våre produkter har i forhold til å redusere kunders utslipp av 
klimagasser.
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3.1 Sirkulær økonomi
En sirkulær økonomi er et lukket økonomisk system hvor ressursene 
sirkulerer i økonomien ved å bevare materialers og produkters verdi 
så lenge som mulig.

Denne «økonomien» utgjør et betydelig skifte fra den lineære 
økonomien hvor ressurser utvinnes, omdannes til produkter, brukes 
og «kastes» etter produktets levetid.

EU har utarbeidet en handlingsplan for innføring av sirku-
lær økonomi. Tiltakene som varsles er en politisk respons på det 
faktum at den globale konkurransen etter ressurser tilspisser seg. 
Målet med handlingsplanen er å bedre den økonomisk og miljømes-
sig samfunnsutvikling ved å effektivisere hvordan ressurser brukes 
gjennom hele verdikjeden (produksjon, forbruk og avfallsbehand-
ling) og ved innovasjon legge til rette for utvikling av nye markeder og 
forretningsmodeller.
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BÆREKRAFTIG INTERN DRIFT

Planer for strategiperioden:
I første del av strategiperioden skal «kompetanse» knyttet til sirku-
lær økonomi og forventede regulatoriske tiltak tilegnes. I midtre del 
av perioden skal det gjennomføres opplæring/workshops i hva sirku-
lær økonomi innebærer for forretningsområdene. Siste del av perio-
den skal retningslinjer og prosesser for sirkulær økonomi utarbeides 
og implementeres i forretningsområdenes prosesser.

Nedenfor følger beskrivelser av noen av de mål strategien setter for bærekraftig 
drift av KONGSBERG:



8 Bærekraftstrategi – KONGSBERG 2018–2022 © 2018 KONGSBERG - All rights reserved.

3.2 Mål for reduksjon i utslipp av 
CO2 (karbondioksid)
Klimaet er nå i dramatiske endringer og stiller menneskeheten overfor 
en presserende utfordring. Alle deler av samfunnet er nødt til å delta. 
Klimaendringene er så avgjort et problem som må håndteres, men 
overgangen til en lavkarbonøkonomi skaper samtidig gode mulighe-
ter for næringslivet.

I COP21 ble 175 nasjoner enige om å holde den globale oppvarming 
til 1,5 grader C sammenlignet med førindustriell tid.

Norge har som mål å kutte utslippene med 40 % innen 2030. I 1990 
var Norges utslipp beregnet til 50,5 millioner tonn CO2, i 2012 var tallet 
52,9 millioner tonn. For å oppnå målsettingen må Norge redusere med 
22,7 millioner tonn fram til 2030, fra 2012 nivå.

KONGSBERG har et mål om at innen utgangen av 2020 skal konser-
nets utslipp av CO2 reduseres med 20 %   med utgangspunkt i data pr 
31.12.2015. Alle forretningsområder og øvrige enheter i konsernet skal 
bidra for at målet realiseres.

120 % reduksjon kan være relativ i forhold til omsetning eller i absolutte tall, avhengig av hva som gir det mest riktige bilde for den 
enkelte enhet og forretningsområde. Valg av målemetode skal begrunnes.

Planer for strategiperioden:
Forretningsområdene skal utarbeide planer og tiltak for i størst mulig 
grad redusere utslipp av CO2, og bidra til å nå konsernets mål. Disse 
aktivitetene skal følges opp i ESG gjennomganger minimum årlig i 
perioden
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3.3 Bærekraftige bygg
Bygg står i dag for 40 % av verdens energiforbruk og 30 % av klimaut-
slippene. Energiforbruk i bygg vil i 2050 tilsvare dagens totale energi-
forbruk, dersom vi ikke gjør noe.

Nasjonalt og internasjonalt skjer det en «liten revolusjon» i måten 
å tenke bygg på; konseptuelt, innen prosjektering, arkitektur og i form 
av materialbruk. Innen 2020 skal alle nye bygg i EU produsere like 
mye energi som de bruker.

Bærekraftstandardene Breeam og Leed omfatter; energiforbruk, 
materialer (design og CO2 avtrykk), transport, prosjektering, innova-
sjon, vann forbruk og gjenvinning, helse aspekter, økologi, avfall og 
utslipp. Det er stort fokus på disse standardene for tiden og det ventes 
betydelig økt bruk av disse i årene framover.

Planer for strategiperioden:
Rehabilitering av eksisterende bygg: Rehabilitering av gamle bygg 
i «Teknologiparken» vil være det element som vil ha størst effekt i 
forhold til redusert energiforbruk og reduksjon av CO2 utslipp når det 
gjelder bygg. Dette gis prioritet.

I perioden skal det i tillegg utarbeides rehabiliteringsplan for alle eide 
bygg (nasjonalt og internasjonalt) med rehabiliteringsbehov. Målet er 
å bringe byggene opp minimum 1 energiklasse i forhold til den ener-
giklassen bygget har i dag. Sertifisering (Breeam, Leed) skal også 
vurderes.

Nye bygg og nye leiekontrakter: Alle nye bygg hvor KONGSBERG står 
som byggherre skal bygges etter ledende miljø og bærekraftstan-
darder i det landet bygget settes opp, og med tanke på kommende 
regulatoriske krav. Vi skal ikke være «front runner», men likevel ligge 
i forkant og ikke etterkant. Bærekraftstandarden Breeam (alternativt 
Leed) skal som utgangspunkt være en del av prosjekteringen. Risiko 
knyttet til klimaendringer skal vurderes og tas hensyn til. Tilsvarende 
gjelder der man inngår nye leiekontrakter.

Leide bygg: Ved reforhandling av eksisterende leiekontrakter skal 
bedret energiklassifisering og bærekraftstandarder vurderes og vekt-
legges. Risiko knyttet til klimaendringer skal vurderes.

Operasjonaliseringen av strategien skal beskrives i styringsdokumen-
ter for berørte fagområder. Disse aktivitetene skal følges opp i ESG i 
Kongsberg Teknologipark minimum årlig i perioden.
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3.4 Bærekraftige innkjøp
Oppmerksomhet knyttet til et selskaps verdikjede, og spesielt leve-
randørkjeden er mer aktuell enn noen sinne. Temaene knytter seg 
først og fremst til menneske– og arbeidstakerrettigheter, anti- korrup-
sjonsarbeid og klima og miljø problematikk. De store selskapene 
er nå opptatt av leverandørkjedenes klima og miljøfotavtrykk og 
rapporterer dette avtrykket som en del av sitt eget klima og miljø-
regnskap. I tillegg vurderes leverandørkjedens risiko i forhold til 
klimaendringene.

I KONGSBERGs styringsdokumenter vises det til en rekke klima 
og miljø kriterier som skal benyttes ved valg av leverandører. Praksis 
tilsier at kvalifiseringskravene behandles tilfredsstillende mens tilde-
lingskriteriene i liten grad er operasjonalisert.

Det er positivt at det arbeides målrettet innenfor logistikk av 
innkjøp, ved for eksempel gjenbruk av pakkemateriell, samlasting ved 
forsendelser og bruk av globale leverandøravtaler.

Planer for strategiperioden:
Strategien gir overordnede føringer for hvordan bærekraftig 
innkjøp skal prioriteres og hvilke aktiviteter som skal igangsettes. 
I denne delen av strategien har vi valgt å kun se på «bærekraft» i 
forhold til klima og miljø.
Det skal utarbeide retningslinjer (kvalifikasjonskriterier, kriterier 
for vektlegging, mal for innhenting av data etc.) for hvordan klima 
og miljø konkret skal vektlegges ved valg av leverandører innen 
utgangen av 2018.
Det skal gjennomføres pilotprosjekter for hvordan bærekraftig 
innkjøp skal gjennomføres i KONGSBERG innen første halvår 2019. 
I tillegg skal det i strategiperioden arbeides for at leverandørene 
setter egne mål for å redusere klimautslipp, og det skal gjennom-
føres leverandørkonferanser.

Operasjonaliseringen av strategien skal beskrives i styringsdo-
kumenter direkte tilknyttet innkjøp og i forretningsområdenes 
rutinebeskrivelser.
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3.5 Øvrige aktiviteter
Kommunikasjon av hva vi allerede gjør innenfor bærekraftområdet, 
hvordan vi gjør det og hvilke planer vi har, blir viktig – internt og 
eksternt.

Som nevnt i innledning er det også viktig at strategien integreres 
og operasjonaliseres i øvrige strategier, og styringsmodeller. Det betyr 
at store og mindre tiltak knyttet til bærekraft skal gjenspeiles blant 
annet i strategiene til fagområder i konsernsenteret.

Planer for strategiperioden:
I første del av strategiperioden skal det utarbeides kommunika-
sjonsplan for bærekraft internt og eksternt.

I første del av strategiperioden skal det utarbeides «verktøykas-
ser» som gjør det mulig for fagområdene i KONGSBERG Gruppen  
ASA å vurdere muligheter og risiko knyttet bærekraft. Ansvarlig 
for gjennomføringen er Corporate Compliance Officer og Business 
Development.
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Klima og Miljø behandles i egne punkt i strategien mens Anti-
korrupsjon behandles i andre styringsdokumenter. Begrepet er 
dynamisk og nye elementer behandles stadig oftere under «hatten» 
samfunnsansvar. Bærekraftstrategien omhandler følgende punkter:

4.1 Menneske- og arbeidstaker-
rettigheter
I 2014 ble konsernets første selvstendige styringsdokument knyttet til 
menneske og arbeidstakerrettigheter vedtatt. KOG-DIR-0046 er i tråd 
med «UN Guiding Principles on Business and Human Rights», noe 
som også er en forventning fra vår største eier.

4

SAMFUNNSANSVAR
– ØVRIGE ELEMENTER

Planer for strategiperioden
I perioden skal interne retningslinjer følges opp og videreutvikles i 
tråd med nasjonale og internasjonal utvikling på området.

Samfunnsansvar er en del av bærekraftbegrepet, og følgende elementer 
hører normalt inn under betegnelsen samfunnsansvar: Menneske og 
arbeidstakerrettigheter, Klima og Miljø, Anti-korrupsjon, Ansvarlig leverandørkjede 
og Interessentdialog.
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4.2 Ansvarlig leverandørkjede
Konsernets styringsdokumentasjon er i tråd med internasjonale 
retningslinjer og forventinger fra sentrale interessenter.

Planer for strategiperioden:
I perioden skal interne retningslinjer følges opp og videreutvikles i 
tråd med nasjonale og internasjonal utvikling på området.

4.3 Interessentdialog
Dialog med interessenter ansees som svært viktig i sammenheng med 
samfunnsansvar. Til nå har denne dialogen vært litt tilfeldig og lite 
strukturert, selv om det foregår dialog på flere plan i organisasjonen.

Planer for strategiperioden:
I perioden skal en mer systematisk interessentdialog knyttet til 
bærekraft og samfunnsansvar vurderes.
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