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Globale utfordringer
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Population growth will occur mainly in developing countries
Global population (billion) 

The global middle class is rapidly expanding
Population in low- and middle-income countries earning $4,000-
$17,000 per capita (purchasing power parity)

Greenhouse gas emissions keep rising
GHG emissions by regions

Environmental degradation jeopardizes people’s quality of life
People living in areas of water stress by level of stress

Sources: UNPD, World Bank, OECD
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Befolkningsvekst og urbanisering

4WBCSD Vision 2050
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Bygge, utvikle og transformere byer

5

Anticipated investment needs for 
urban infrastructure up to 2030 
(US$ trillion)
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Source: Booz Allen Hamilton, 2007

Technology 

WBCSD Vision 2050

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.union.ic.ac.uk/resource/finance/images/finance.jpg&imgrefurl=http://www.union.ic.ac.uk/resource/finance/index.html&usg=__BJ9K1C-89CMdNxLUTcIHPzqPf4Y=&h=500&w=500&sz=176&hl=en&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=a8DsLvC_JRVTRM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=finance&hl=en&rlz=1T4RNWN_enGB320GB320&um=1
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Overvåker 4000 selskaper

Egen analyseavdeling: 8 ansatte

Spesialistkompetanse

Omfattende internasjonalt nettverk

Lengst erfaring, størst i Norden

Fakta om SRI   
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Velge de beste

Påvirke til forbedring

Unngå de verste
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Konsernstandard for 
samfunnsansvarlige investeringer   

• Totalt 93 selskaper utelukket per 4. kvartal 2009
• Gjelder alle fond og porteføljer

• Arbeidet er basert på internasjonale normer og konvensjoner
• Statens Pensjonsfond har samme kategorier, med unntak av 10%-kriteriet 

Brudd på 
menneskerettigheter (15)

Korrupsjon (9)

Alvorlig miljøskade (7)

Landminer (1)
Klasevåpen (6)
Atomvåpen (14)

Tobakk (13)

10% dårligste selskaper i 
høyrisiko industrier (35)
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Eksempel: Infrastruktur 
- Investeringsunivers

- Kabelnett

- Kommunikasjonstårn

- Satelittsystemer

- Telefonsikkerhetssystemer

EiendomEnergi / forsyningTransport Kommunikasjon

- Bomringer

- Broer

- Tunneler

- Flyplasser 

- Havner

- Parkeringsanlegg

- Tog

- Olje- og gassrør

-Transformering     

og fordelingssystemer

- Vannfordeling og   

behandling 

- Fornybar     
energiproduksjon

- Skoler

- Sykehus

- Sykehjem
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Leverandøroppfølging

 Kjøper inn for nesten 2 mrd NOK årlig

 Første medlem i Svanens innkjøperklubb

 ’Miljø og samfunnsansvar’ vektes minst 
20 prosent i alle typer innkjøp

 Selskaper som er utelukket fra 
investering får ikke levere tilbud

Krav til 
leverandør

Valg av 
leverandør

Oppfølging av 
leverandør

Påvirkning av 
leverandør

Innkjøpsprosessen
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Lysaker Park
- Storebrands nye hovedkontor 

 Overordnet mål er å skape en enda 
bedre arbeidsplass for medarbeiderne

 Åpent og inkluderende hovedkontor

- Mennesket i sentrum – trivsel og 
samarbeid

- Arbeidsprosesser – fleksibilitet og 
tilgjengelighet

 Bygget skal være:

- Nøkternt, moderne Skandinavisk design 

- ”Best i klassen” på miljø

- Maksimal fleksibilitet over tid i forhold til 
arbeidsprosesser og org.endringer 

- Moderne teknologi
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Lysaker Park før byggestart

Storebrands hovedkontor i 2010

Utbygger/eier

Utleier Leietager
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 Redusere kjølebehovet 

 Akseptere noen timer med temp > 
26°C dvs. mindre areal 
med kjøletak

 Behovsstyring av tekniske anlegg

 God varmegjenvinning på 
ventilasjonsanlegg

 Effektive ventilasjonsvifter

 Naturlig ventilasjon i atrier

 Passiv kjøling via nattkjøling

 Dobbeltfasade ved inngangsparti

 God utvendig solskjerming

 Vinduer med lav U-verdi

 Etterisolering der mulig

 Fokus på tetthet

 Solpanel til varmvannsoppvarming

Hvordan

Cityprisen 2010Cityprisen 2010

http://www.nekunnskap.no/citykonferansen/index.php


16Source: McKinsey & Company
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Bygninger - nøkkel i miljø- og klimaarbeidet

 Bygninger utgjør:

 40 % av verdens 
energiforbruk

 10 % av verdens GPD

 50 % av verdens 
ressursbruk

 7 % av verdens 
arbeidsmarked

 Det skal bygges mer frem til 
2050 enn hittil i verdens 
historie

 Eksisterende teknologi  løser 
2/3 av utfordringne



18

Fremtidens vinnere er endringsdyktige 
organisasjoner som aktivt tilpasser seg 
kommende utfordringer

Demografi Klima


