FN’s Bærekraftsmål og Faber Bygg, 2021 – 2025:

FABER BYGG AS –
Totalentreprenør
•

Geografi: Rogaland med utgangspunkt på Nord-Jæren.

•

FABER BYGG har satt preg på sine omgivelser siden starten på 1990 tallet.

•

Vi er nå 100 ansatte, og omsetter årlig for 500 MNOK.

• Virksomheten dekker det meste av bygge bransjen, -fra prosjektering og
oppføring av alle typer bygg, til rehabilitering og antikvarisk restaurering.
• I tillegg følger vi byggene både før og etter, i form av rådgivning og
rammeavtaler, gjennom vår serviceavdeling.
• Med bred erfaring innen næringsbygg, bolig og offentlig sektor, er FABER
BYGG et naturlig valg for alle som skal realisere sine byggeplaner.

FN’s
Bærekraftsmål
bare “pompøst”
eller logisk?
Kan dette bli relevant
nok for

Miljø som konkurranse og evalueringskriterier
Valg av leverandør
Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes kommune viser til konkurransen om tømrerarbeid med tilhørende materiell 21/08576. Vi fikk inn totalt 9 tilbud.
Etter en evaluering av tilbudene har vi besluttet å inngå avtale med «Firma 1 AS».

Evalueringsresultat

Se vedlagt tabell.
Evalueringen av Miljø
I tildelingskriteriet "miljø" vurderes leverandørens evne til å benytte klimavennlig. Poeng gis for å ha klimavennlig drivstoffteknologi på kjøretøyene som skal benyttes på denne avtalen, herunder
elektriske og biodrivstoff-drevne biler. Antall poeng er gitt ut ifra andel biler med klimavennlig drivstoffteknologi i den totale bilparken.
Leverandører som har fått 10 poeng har oppgitt i evalueringsskjema for dette kriteriet at de benytter 100% batterielektrisk drivstoffteknologi. Leverandører som har oppgitt mindre enn 100%
batterielektrisk får trekk i poeng for dette og de som har levert 100% fossil får 0 poeng.

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Miljøsertifiserte bygg

Bygg i tre – bærekraftig og fornybart
Industriell produksjon
Rehabilitering og gjenbruk av bygg
Antikvarisk Restaurering
Gjenbruk av materialer

Fossilfri byggeplass og byggeprosess

Faber Bygg AS ble Miljøfyrtårn Sertifisert i 2019

Det kollektive ansvaret vi alle har for å nå disse bærekraftsmålene er i stor grad forenelig med samfunnsoppdraget til Miljøfyrtårn: å hjelpe norske virksomheter til å ta miljø- og
klimaansvar. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan Miljøfyrtårn treffer de ulike bærekraftsmålene. Ønsket om mer informasjon knyttet til dette er bakgrunnen for å gjøre en GAPanalyse på Miljøfyrtårn i møte med de ulike bærekraftsmålene. Analysen er gjennomført våren 2019, og bygger på Miljøfyrtårns egen faglige vurdering basert på rammerverket som er
beskrevet.

Slik bidrar Miljøfyrtårn-sertifisering til
bærekraftmålene:

Analysen viser at
Miljøfyrtårn treffer
mange mål, men i svært
ulik grad.
På virksomhetenes
input og aktiviteter så
treffer Miljøfyrtårn bra,
mens det på samfunn er
lite samsvar.
Medarbeidere og
virksomhetens
produkter og tjenester
treffes delvis og ujevnt
av Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Andre relevante bærekraftsmål for Faber Bygg:

Faber Bygg sine valgte Bærekraftsmål:
Faber Bygg jobber i disse dager med å velge fra FN’s Bærekraftmål for implementering i Faber Bygg.
Foreløpig har Faber Bygg valgt å konsentrere seg om å jobbe med følgende av målene: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 12.

Tiltak for Faber Bygg:
1.
2.
3.
4.
5.

Etablerer handlingsplan Bærekraftsmålene, med konkrete tiltak, ansvarlig og dato
Fortsetter med Miljøfyrtårn, inkl krav til årlig miljøregnskap/rapport
Grønn By; Engasjement og Forpliktelse
Utarbeider klimaregnskap – Klimakost(Asplan)
Gjøre Bærekraft om til praktiske løsninger for Faber Bygg, samt svare opp kundekrav og kundebehov

Faber Bygg’s Bærekraftmål – tiltak og handlingsplan: for 2021 - 2025
God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett alder

1. Treningskompensasjon
2. BHT – arbeidsplass kartlegging – ergoterapeut.
3. Vernerunder min. hver 14 dag, pluss oppfølging i AMU

Ansv.:
JAW +
Personalavd. BES

Dato:
Pågår løpende

God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for livslang læring
for alle Mål: kunne jobbe i Faber Bygg livet ut!

1. Opplæringsbedrift – lærlingeordning, min. 15 % lærlinger
2. Hjelpearbeider – voksenlærlinger
3. Faber Skolen – bedriftsinternt og etterutdanning – kurs

SH
SH
TEW/SH

Vår 2021 kontrakter

Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og
styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
Mål: Jobb for alle i Faber Bygg

1. Alle skal tilbys samme jobb - og utviklingsmuligheter uavhengig av
kjønn, livssyn, rase og legning.

JAW + alle

Løpende

Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig
vannforvaltning og tilgang til vann og gode
sanitærforhold for alle

1. Tilfredsstillende garderobe og sanitærforhold uavhengig av kjønn.
Følges opp på alle byggeplasser der Faber Bygg har rigg

Prosjekt-/byggeledere

Løpende

Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne energi til en overkommelig
pris.

1. Faber Bygg skal bidra til energi optimale – og bærekraftige bygg
2. Tilby bærekraftige byggemetoder og energiløsninger
3. Materialvalg og energikilder, kunnskapsdeling og opplæring.

Prosjektutvikling og
salgsavd. Der vi har
mulighet til å påvirke

Hvert nysalg

Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme
varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst,
full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

1. Dette ligger i Faber Bygg sin strategiske plan om utvikling, vekst
og sysselsetting, fra «dobling til dobling = 1 milliard»
2. Bærekraft som rekrutterings middel – sikre arbeidskraft

Personalavd.
Alle ledere
Eiere

Mål: 2025

Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid
infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering og innovasjon

1. Fra byggeplass til montasjeplass = industriell produksjon
2. Standardiserte løsninger
3. Bærekraftig bevaring og restaurasjon

JAW/BG/TEW

Pågår

Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og
lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og
bærekraftige

1. Delta i bransje samarbeide, f.eks, BNL, EBA, Grønn By,
Nettverksklynger, Næringsforrening, SINTEF mm.
2. Rådgi byggherrer og sluttbrukere om miljøkonsekvenser i bygg

JAW/TEW

Mål: kunne jobbe i Faber Bygg livet ut!

Løpende

Pågår

SH
Grønn By: 2020
BNL/EBA: 2021

Prosjekt-/byggeledere
Pågår

Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige
forbruks- og produksjonsmønstre
Klimaregnskap, Klimakost, Asplan VIAK for Faber
Bygg

1.
2.
3.
4.

Eget innkjøp, el.bil, materialer, skyløsing – bærekraftig logistikk
Gjenbruk av materialer, minimalisere rest fra byggeprosjekter
Materialvalg – bærekraftig = Kunnskapsdeling og opplæring
Delta i sirkulær web – ombruk - etablering av resirk. senter

JAW – alle innkjøp/IT
BG/TEW
TEW/JAW
JAW

Fra 2021
Pågår – første prosjekt
2021

FN’s Bærekraftsmål: Må være lønnsomt!
Hva er det i dette for Faber Bygg og kundene?
Miljøkrav fra kunder:
Kunder som ønsker å
skifte fra «diesel til
el.bil» =

Hva kan Faber Bygg gjøre?

Bedre og mer
business

Faber Bygg
skape et bedre
«fotavtrykk»

Ansatte som
ønsker å
bidra

Faber Bygg
skal utgjøre en
positiv
forskjell

Kundekrav til som
utfordrer bransjen

Rekruttering
Kompetansebygging
Holdninger

Kundens bygg blir mer
attraktive
Bedre gjennomføringsmodeller
Mer effektiv bygging

Økt
konkurransekraft

= bedre miljø
= fornøyde kunder
= bedre Faber Bygg
= bedre «butikk»

Faber Bygg
skal bidra til
innovasjon

