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«Vi skal være broen mellom det som en gang var
og det som senere skal bli, der mennesker ferdes,
virker og fungerer. Våre prosjekter skal uten unntak
bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. Ved å forstå
fortiden skal vi realisere fremskritt og garantere
for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis
anledning til å sette vårt fotavtrykk.»

SAMFUNNSANSVARET
ER NEDFELT I VÅR VISJON
Vår visjon, våre verdier og våre lederprinsipper formidler
troen på at det er medarbeiderne som gjør selskapet
unikt, og som leverer gode resultater over tid.
Dette er tanker som gjenspeiler et bevisst forhold til vår lange historie som
en sentral samfunnsaktør, og til det ansvaret vi har for fremtidens løsninger.
Samtidig er visjonen et uttrykk for at vi ønsker å oppnå forretningsmessig
fremgang. For Multiconsult er det en selvfølge å følge lover og regler, og det er
forventet at vi legger til rette for fremtidens rammebetingelser og muligheter.
Basert på erfaring og riktig kompetansesammensetting skal vi se muligheter
der andre ser hindre, og sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt!
Multiconsults medarbeidere skaper verdier for samfunnet, kunder, eiere
og andre interessenter. Sentralt for oss er vårt felles ansvar for å sikre en
bærekraftig utvikling, hvor helse, miljø og sikkerhet er viktigere enn kortsiktig
økonomisk vinning. Med bærekraftig utvikling mener vi utvikling som
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få dekket sine behov. (Definisjon i FN verdenskommisjons
rapport for miljø og utvikling «Vår felles fremtid» (Bruntlandskommisjonens
rapport 1987)).
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MILJØTÅRNSERTIFISERT
I Multiconsult er vi opptatt av å drifte kontorene
våre på en miljøvennlig måte. Det er derfor
en selvfølge at våre kontorer er Miljøfyrtårnsertifisert.
Å være Miljøfyrtårn innebærer at vi som selskap
har måttet etablere gode miljørutiner innenfor
energi, avfall, innkjøp, transport og rapportering.
Det er viktig at vi i felleskap etterlever disse
rutinene og sørger for å vi vedlikeholde det gode
arbeidsmiljøet vi har skapt.
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ENGASJEMENT, LAGSPILL
OG ANSVAR
Vi ønsker at Multiconsults verdigrunnlag skal uttrykkes
gjennom engasjement, lagspill og ansvar. Dette utgjør
en viktig drivkraft i forhold til våre kunder, samarbeids
partnere, politikere, storsamfunn, bransjekollegaer og
medarbeidere.
ENGASJEMENT
Dette begrepet rommer både begeistringen over å løse krevende oppgaver
bedre enn andre, og mot til å prøve nye veier ved å utfordre våre kreative evner.
Engasjement smitter, gir glede i samarbeid og stimulerer til å finne nye løsninger
og dele kunnskap. Det gjør Multiconsult til et selskap i stadig utvikling og er en
nøkkelfaktor for suksess.
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ZERO SAMARBEID
Vi har høye ambisjoner for energieffektive
løsninger i våre prosjekter. Derfor faller det oss
naturlig å støtter ZEROs arbeid innen utslippsfri
klimateknologi. Vi støtter ZEROs drift og ZEROkonferansen, i tillegg bidrar vi med rådgivning og
fagekspertise i noen utvalg.
Både Multiconsult og ZERO jobber svært bevisst
for å fremme teknologi og løsninger som bidrar
til å løse klimautfordringene. Gjennom sam
arbeidet vil vi kunne øke fokuset på felt som
solenergi, klimavennlig transport, bygging av
fornybart i utviklingsland og elektrifisering av
petroleumsaktiviteten med fornybar energi.

LAGSPILL
I et flerfaglig selskap med oppgaver
over et bredt samfunnsmessig spekter
er lagspill avgjørende for å lykkes. Både
internt og eksternt er vi opptatt av å
spille hverandre gode, og vi prøver alltid
å utnytte merverdien i flerfaglig sam
arbeid for å oppnå de beste resultatene.
ANSVAR
Dette er Multiconsults viktigste
verdi, og representerer en holdning som
gjennomsyrer all vår virksomhet: Vi tar
ansvar for å skape verdier for kunder,
eiere og andre interessenter. Vi tar ansvar for naturen rundt oss, for samfunn
og lokalmiljø, og for oss selv og vårt
fellesskap. Det er en selvfølge å følge
gjeldende lover og regler.

PROSJEKTER KNYTTER STERKE BÅND
Gjennom prosjekter knytter vi ofte sterke bånd
til lokasjonene hvor vi er til stede. I Multiconsult
var det derfor mange som følte ekstra sterkt
for å bidra da jordskjelvkatastrofen rammet
Nepal 25. april 2015. Multiconsult og Nepal har
gjennom en flerårig avtale med Fredskorpset
om bilateral utveksling av unge medarbeidere
og samarbeid med vannkraftselskaper i Nepal,
etablert både forretningsmessige og mellommenneskelige bånd. En gruppe ansatte initierte
derfor en innsamlingsaksjon gjennom Kirkens
Nødhjelp, der selskapet matchet de ansattes
giverglede med samme beløp.
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«Multiconsult skal opptre skikkelig og ordentlig
overfor alle vi møter i vår arbeidshverdag. Etiske
utfordringer skal møtes med åpenhet og alle
som jobber for Multiconsult skal føle seg trygge
på at de kan søke råd og støtte for å løse etiske
dilemmaer og situasjoner som kan oppstå på jobb
for Multiconsult.»

ETIKK OG INTEGRITET
Som rådgivere lever vi av vår faglige troverdighet og av kundenes tillit. Vår
kompetanse og faglige integritet utgjør grunnlaget for tilliten som er vårt
levebrød. Uansvarlig atferd er ikke bare skadelig for samfunnet eller den som
rammes, men også for Multiconsults omdømme. Kundene skal kunne forvente
at Multiconsult alltid leverer de beste tilgjengelige teknologier og løsninger,
med en fremtidsrettet tilnærming. I tillegg gir vi gode råd knyttet til design,
funksjonalitet, økonomi, sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø.
Multiconsult opererer i mange ulike markeder, og opplever fra tid til annen
etiske dilemmaer og risiko for korrupsjon. På bakgrunn av dette er det
utarbeidet egne retningslinjer for hvordan vi forholder oss til korrupsjonsrisiko,
og hvilke etiske retningslinjer som gjelder i forretningsmessige forhold. Sensitiv
informasjon om våre kunder og tredjeparter behandles konfidensielt.
Retningslinjer løser ikke disse utfordringene alene, vi er derfor opptatt
av å trene på å løse dilemmaer gjennom ulike programmer (opplæring
i risikoanalyse, varslingsrutiner osv), samt å snakke med våre ledere og
hverandre om forhold vi er usikre på.
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KLIMAANSVARLIG VIRKSOMHET I OSLO
Multiconsult er del av initiativet Næring for
klima, som er et klimasamarbeid mellom Oslo
kommune og virksomheter i Osloregionen. Oslo’s
visjon er å bli en av verdens ledende miljøbyer,
og har vedtatt å halvere utslipp av klimagasser
innen 2030, og bli en nullutslippby innen 2050.
Som et av de størst rådgivende ingeniør
selskapene i Norge synes vi at det er viktig å
være miljøansvarlige. Multiconsult arbeider
derfor systematisk for å redusere virksom
hetens belastning på det ytre miljø, og gjennom
våre tjenester bidra til fremtidsrettede og gode
løsninger for miljø- og klimautfordringer.
Som partner i Næring for klima, har vi
forpliktet oss til å:
• Bidra til å oppnå Oslos klimamål
•	Gjennomføre konkrete klimatiltak i egen
bedrift
•	Rapportere om tiltakene og klimaeffekten av
disse årlig, å delta aktivt i nettverket Næring
for klima, som er en arena for inspirasjon og
samarbeid, samt muligheter for å diskutere
og formidle hindringer og muligheter for å
komme videre i klimaarbeidet.
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EN GOD ARBEIDSGIVER
Multiconsult er opptatt av å tiltrekke, utvikle og beholde
de rette medarbeiderne. For å oppnå dette, må vi være en
attraktiv og profesjonell arbeidsgiver for medarbeidere i
alle aldre.
Gode relasjoner mellom medarbeidere og ledere er av stor betydning for Multiconsults prestasjonsnivå, vi ønsker å dyrke en kultur hvor vi bidrar til å gjøre
hverandre gode. Vi legger vekt på å skape en arbeidsplass der alle medarbeidere føler seg sett, hørt og ivaretatt og det er god balanse mellom arbeid
og fritid. Det gjennomføres trivselsmålinger hvert annet år for å logge alle
ansattes grad av fornøydhet knyttet til arbeidsomfang, faglige og mellommenneskelige forhold.
I Multiconsult vil vi legge til rette for at alle skal ha mulighet til både faglig og
personlig utvikling, og at man får bruke sine kunnskaper gjennom deltakelse i
en rekke spennende oppdrag. Det forventes at alle ønsker å gjøre sitt beste, og
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at man tar ansvar for sine egne prestasjoner.
Vi har etablert et systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid (HMS), hvor Arbeidsmiljøutvalg
og ordning med verneombud er organisert i
strukturert form. Det er bedriftshelsetjeneste-ordning i tillegg til en legeordning med
mulighet for jevnlige helsekontroller. Kontorene
har avtaler med treningsstudioer med gode
treningstilbud til alle ansatte. Aktive bedriftsidrettslag og turgrupper har tilbud til mange
aktive medarbeidere.
Vi har et høyt sosialt aktivitetsnivå, både på jobben og utenfor den tradisjonelle arbeidssituasjonen. En sterk organisasjonskultur er avhengig
av gode sosiale relasjoner, og derfor treffes vi
gjerne utenom arbeidstid, gjennom turer, teaterbesøk og ulike arrangementer. Av den grunn

er vi også en aktiv sponsor innen idrett og kultur.
Vi ønsker også at vår deltakelse som sponsor,
blant annet for Norges Cykleforbund og en
rekke lokale foreninger og arrangementer, skal
inspirere våre medarbeidere til egen aktivitet.
MANGFOLD
Diskriminering og sosial dumping tolereres ikke,
verken på grunnlag av hudfarge, kjønn, religion,
seksuell legning, funksjonsevne eller alder.
Alder, familiesituasjon og helse gir varierende
mulighet for innflytelse over egen arbeidssituasjon. Multiconsult er fleksible i håndteringen av
livsfaserelaterte situasjoner, slik at den enkelte
kan opprettholde sitt arbeidsforhold og bidra
etter evne.
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«Multiconsult ønsker å være en god nabo, og
bidra med ressurser og kompetanse til utvikling og
forbedring, enten lokalt eller i større områder hvor
vår aktivitet har innvirkning.»

Vi anser en blandet sammensetning av mennesker som verdifull for bedrifts
kulturen. Medarbeidere i alle aldersgrupper er ressurspersoner for bedriften.
Gjennom en livsløpsorientert personalpolitikk ønsker vi å legge arbeidsforholdene
til rette slik at medarbeidere i ulik alder og livsfase ivaretas til fordel for både
medarbeiderne og bedriften.
EN GOD NABO
Med virksomhet over hele Norge berører våre prosjekter lokalsamfunnet der vi
er til stede. Planlegging av veier eller bane, nye bygninger eller bruk av naturressurser stiller store krav til hvordan vi håndterer dialogen med omgivelsene.
Multiconsult ønsker å være en god nabo, og bidra med ressurser og kompetanse
til utvikling og forbedring, enten lokalt eller i større områder hvor vår aktivitet har
innvirkning. Vi har blant annet vært med å utvikle undervisningsopplegget for
Oslo Våtmarkssenter, der store og små barn kan lære om betydningen av to rike
naturområder, Østensjøvannet og Fornebu.
I enkelte tilfeller kan konsernledelsen vedta at selskapet skal støtte ideelle orga
nisasjoner. Tidligere har vi blant annet sponset Hemsingsøstrene, World Tour Volleyball og Ski-VM. Nå er vi sponsor for Norsk Cykleforbund, noe som passer fint
siden mange av våre ansatte er ivrige syklister. Vi donerer ikke til politiske partier,
enkeltpolitikere eller organisasjoner som er direkte tilknyttet politiske parter.
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MUST I ZAMBIA
Fire vannkraftstudenter reiste sommeren
2014 gjennom Multiconsults sommerprogram
Must Energi til Zambia. Der jobbet de med å
optimalisere et planlagt kraftverk. Studentene
samarbeidet tett med traineer fra det zambiske
kraftselskapet ZESCO og en mentor fra
Multiconsult. Kraftverket planlegges i et område
nordvest i Zambia, i Mwinilunga-provinsen, som i
liten grad er elektrifisert.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
OG BISTAND
Multiconsults virksomhet blir stadig mer
internasjonal, både gjennom egne oppdrag og i samarbeid med partnere. I tillegg
til kommersielle prosjekter har vi et bredt
bistandsengasjement, særlig i forbindelse
med utvikling av fornybar energi. Gjennom
vårt utvekslingsprogram støtter vi Fredskorpset og Ingeniører uten Grenser (IUG).
Multiconsult ønsker å legge til rette for
medarbeidere som ønsker å reise ut, ved
å dekke lønn og kostnader forbundet med
utreisen. IUG-entusiaster i Multiconsult
har spredt sitt engasjement bredt, blant
annet ved å invitere ingeniørkollegaer for
å drive bistand gjennom Missing mapsprogrammet. Dette innebærer svært
nyttig arbeid med kartgrunnlag som kan
gjennomføres fra PC’n.

– Foruten lokale dieselgeneratorer finnes ikke
energidistribusjon og produksjon i området.
Småkraftverket vil dermed være spesielt viktig
i utviklingen av denne delen av landet, og
vil gi elektrisitet til mange basisfunksjoner i
samfunnet på en miljøvennlig måte, sier Anders
Gustav Pettersen, ansvarlig for Must Energiprogrammet i Multiconsult.
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BRANSJE- OG
KUNNSKAPSUTVIKLING
Vårt engasjement for samfunnsut
vikling betyr at våre oppdrag skal
bidra til å bringe samfunnet fremover
og realisere fremskritt. Både ved å
muliggjøre endringer i infrastruktur
og bebyggelse i våre oppdrag, og ved
å engasjere oss i internasjonale bistandsprosjekter gjennom Ingeniører
uten Grenser og Fredskorpset.
Vår kompetanse og kunnskap kommer samfunnet til gode, derfor ønsker
vi å dele den med flere. Vårt faglige
engasjement kommer til uttrykk når
vi deler kunnskap med våre kunder,
bransjekolleger og studenter. Vi har
påvirkningskraft på miljø, naboer, ansatte og bransjen vår, som vi gjør vårt
beste for å forvalte på en skikkelig
måte, slik at vi kan muliggjøre mere
for flere.
Medarbeiderne i Multiconsult er engasjert på ulike læresteder, som universiteter, høgskoler og videregående
skoler. Vi har også et omfattende
program for sommerprosjekter der
studenter inviteres til å delta, både
her hjemme og i utlandet. Vi tilbyr
også gode og attraktive master-,
prosjekt- og bacheloroppgaver for
studenter innenfor de aller fleste av
våre fagområder.
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Multiconsult er en aktiv pådriver for
bransjens faglige utvikling. Gjennom
formelle og uformelle kanaler bidrar
vi sammen med våre konkurrenter
og samarbeidspartnere til forskning,
utvikling og kunnskapsdeling. Vi
er representert i internasjonale
standardiseringskomiteer, og i store
forskningsprosjekter som støttes av
Norges forskningsråd. Vi har vanligvis
flere pågående samarbeidsprosjekter
med SINTEF Byggforsk, NTNU og
tilsvarende institusjoner i ulike forsk
nings og utviklingsoppdrag.
MILJØANSVAR
I Multiconsult arbeider vi systematisk
for å redusere belastningen på natur
og miljø. Miljøhensyn og b
 ærekraftige
løsninger skal være en premiss i alle
våre oppdrag, og gjennom syste
matisk opplæring søker vi å øke
medarbeideres kompetanse på dette
området. Vi har et kompetent fagmiljø
som er spesialisert på miljørettede
løsninger, og med utgangspunkt
i denne kompetansen gir vi både
kunder og egne medarbeidere gode
miljøråd.
Vi ønsker at «Grønt i alt vi gjør» skal
være en rettesnor som får oss til
å reflektere over hvordan vi sikrer
miljøoptimale løsninger i vår rådgivning og prosjektering.

NORGES FØRSTE BREEAM-NOR IN-USESERTIFIKATER UTDELT
– Multiconsult har gjennom mange år vært
aktivt med på å utvikle BREAM systematikken
i Norge, og har et av landets største kompetansemiljø på BREEAM Nor og BREEAM in
use. I vinter mottok vi BREEAM-NOR In-Use
pilotsertifikat for Nedre Skøyen vei 2. Multiconsults hovedkontor er det første bygget i Norge
som klassifiserer seg etter alle tre delene av
miljøsystemet BREEAM-NOR In-Use, sier Guri
Lindmark, miljøsjef og leder for samfunnsansvar
i Multiconsult.

GRETHE BERGLY, STYRELEDER I
KLIMA 2050.
Multiconsult engasjerer seg i en rekke arenaer
innen forskning og miljøvern. Nylig ble
konserndirektør Grethe Bergly valg inn som
styreleder i forskningsprosjektet Klima 2050.
Prosjektet er et samarbeid mellom private og
offentlige instanser. Målet er å styrke Norges
innovasjonsevne og konkurransekraft innen
klimatilpasning, samt å redusere de samfunnsmessige risiko forbundet med klimaendringer.
Gjennom dette styrevervet viderefører Bergly
Multiconsults tradisjon med å være engasjert i
Forskning og utvikling knyttet til næringen.
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