
Welcome to the largest Smart City Arena
in the Nordics!
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Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft?
Ved Trygve Meyer, Bærekraftsansvarlig i Nordic Edge





EU Green Deal



EU legger nå opp til…

..å bli klima-
nøytral innen år 
2050

..å beskytte menneskeliv, 
planter og dyr  gjennom 
reduserte utslipp

..å hjelpe selskaper
til å bli verdensledende innen 
rene produkter og teknologi

..å hjelpe med en 
rettferdig  og 
inkluderende overgang





EU har høye ambisjoner



EU har stor fokus på sirkulær økonomi







Bærekraft: en mental reise

Redusere spesifikk 
omdømmerisiko

Redusere generell 
omdømmerisiko

Redusere
økonomisk risiko

Økonomiske 
muligheter

Markedsledende
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Hvis man ønsker et løft fra laveste nivå…

Selskapets visjon…Selskap

Sirkulær økonomi Rettferdig fordeling Strategiske samarbeid Energi og klima
Strategiske 
SDG mål

Selskapets strategiske mål

Styrke selskapets kunnskaper om SDG og arbeide ut mot selskapets omgivelserOmgivelser 
og internt

Spesifikke mål slik som 
reduksjon av emballasje, 
innhenting og gjenbruk 
materialer fra produkter

Sikre at alle ledd har
rettferdig fordeling av
i forhold til den
verdiskaping som skjer

Jobbe med andre om 
måloppnåelse – enten det 
er leverandører eller 
selskaper som yter tjenester 
inn mot selskapet

Sikre reduserte utslipp i 
alle ledd a produksjon og 
leveranse av produkt 
eller tjeneste. Fokus på 
Co2 og biodiversitet for 
selskapet
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Selskapets ledelse

Organisasjonens kommunikasjon

Selskapets 
aktiviteter

Bærekraft: 10 gode råd

3 Langsiktig forståelse

1 Forankring

2 Selskapsgjennomgang

6 Opplæring

4 Mål

5 Prosedyrer

9 Markedsføring

7 Intern/ekstern talsperson

8 Rapportering

10 Evolusjon og ikke revolusjon – bærekraft er en reise, så ta deg tid til modning
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Hvilke områder bør man se på hva gjelder bærekraft 

Bærekraftig 
forretningsmo

dell

salg

investorer

produktivite
t

kunder

leverandøre
r lovverk

innovasjonmerkevare
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Kanvas for bærekraftig forretningsmodell – Osterwalder 
utvidet
Nøkkelpartnere Nøkkelaktiviteter

Nøkkelressurser

Kostnadsstrukturer

SDG trusler og kostnader

Inntektsstrøm

SDG muligheter

Kundeforhold

Kanaler

KundesegmenterKundeverdi

Kilde: Osterwalder 2008



Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

The Nordic Edge Smart City Innovation Cluster is part of the Norwegian Innovation Cluster.
Promoting more innovation in business and industry, through collaboration between

businesses, knowledge and R&D institutions, and the public sector.




