
      

Hvordan vil ambisiøse utbyggere utfordre 
entreprenører i framtiden 
 
 
Anders Nohre-Walldén 
Utviklingssjef 
Grønn Byggallianse 
 
  



Grønn Byggallianse 
 
Våre 280 medlemmer er: 

• Byggeiere 

• Arkitekter 

• Rådgivende ingeniører 

• Entreprenører 

• Produsenter 

• Kommuner 

• Universitet/høyskoler 



Grønn Byggallianses mål 

• Å være den viktigste norske katalysatoren for en 
bærekraftig bygge- og eiendomssektor  
 

• I tråd med bl.a. Eiendomssektorens veikart mot 
2050, skal vi bidra til;  

• Et klimanøytralt Norge  

• Lukkede materialkretsløp  

• Null utslipp av miljøgifter   
 

• Helsefremmende bygg og områder  
 

• Langsiktig lønnsomhet for næringen og 
samfunnet  

 



Dette gjør vi gjennom: 

• å være en inspirasjons- og kunnskapskilde   

 

• å tilby nettverk der medlemmer kan hente 

og dele erfaringer  

 

• å være en interesseorganisasjon for økt 

bærekraft ved utforming av nye 

rammebetingelser  

 

• å stimulere til innovasjon  

 

• å utvikle og tilby verktøy og 

sertifiseringsordninger for bærekraft  

 



Hva skjer –  
litt stort bilde 



K L I M A  H Ø Y T  P Å  D A G S O R D E N 

 

Stortingsvedtak: Et klimanøytralt Norge i 2050 
 

Parisavtalen: 40% reduksjon av utslipp i 2030 
 

 Den norske klimaloven av 1.1.18 



Krav fra bank og forsikring  
 

«Vi er ute etter lavrisikoprosjekter.  

Grønne miljøbygg har lavere risiko enn 
grå bygg .”  
 

Banksjef i DNB,  
Olav T Løvstad 





Krav fra investorer 
 

”Grønne bygg er ikke et spørsmål om idealisme – mer 
et kynisk spørsmål om økonomiske verdier 
 
... ikke minst for å unngå verdireduksjon/verdirisiko og 
markedsekskludering.” 

 
Stig Bech, BAHR 

 

 
 



Leietakerkrav  
 
 
 

• Leietakere ber om sertifisering 
 

• Både offentlige og private 
 

• Særlig større brukere i nye bygg 
 

• Sertifisering gir generell trygghet 
rundt miljøkvalitet 
 

 

Anne Bruun Olsen,  Cushman & Wakefield 
 



Fordeling av merverdi etter verdi-indikatorer 

 

Drivere for byggeieres miljøengasjement 

”Merverdien av grønne bygg”  Høyskolen i Østfold/ Grønn Byggallianse 
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Byggeierne konkurrerer 



.. og følger opp med stadig mer 
ambisiøse strategier 

 



Sannheten… 

Kravene i byggereglene følges ikke opp 

• Substitusjonsplikten? 

• Lavemitterende materialer? 

• Dagslys? 

• Fuktmålinger? 

• Tømmerforordningen? 

• Forskrift om fremmede organismer? 
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Krav som blir stilt av byggherre, men ikke 
etterspurt underveis og  følges heller ikke opp 

• LCC-vurderinger? 

• Fleksibilitet? 

• Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner? 

• Lesbar FDV-manual? 

 

 



Krav i dag som skal gjøres, rapporteres og sjekkes. Hva sjekkes, hva skal dokumenteres og  
hvordan og når vet dere at dere leverer det dere sier at dere skal ? 

BREEAM tydeliggjør og etterprøver avtaler – økt trygghet 
 



Hva koster dette ? Hvorfor er dette viktig ? Hvem gjør noe med et «ønske»? 
Hva skjer om ønsket bestilles?  
Er det priset inn ekstrakosten ved 80 % eller skal vi se hvordan det går til slutt? 

BREEAM tydeliggjør og etterprøver avtaler – økt trygghet 
 



Systematisk tilnærming gir resultater  



      

Hvorfor BREEAM-sertifisering?  
 





M a n g e  m å l  o g  k rav  å  fo r h o l d e  s e g  l . . 

FNs 17 bærekra mål

Nasjonale mål 
klima  - 
Klimaforliket

Nasjonale mål - 
Naturmangfold



Nasjonale mål  
- Forurensning

- Miljøgi er

- Avfall

- Støy

- Lokale utslipp





Nasjonale mål 

- Kulturminner  
- Kulturmiljø 
- Bygningsvern 
og vedlikehold



Nasjonal  
Transportplan

-  kollek vtrafikk ,  
sykkel, gange

Energi-
meldingen 

- 10 TWh 
reduksjon

COP21 - 
Parisavtalen

-walk the talk-



 

 

 

 

 

Bærekraftig 

prosjektgjennomføring 

satt i system 



BREEAM sikrer miljø gjennom hele prosjektprosessen 

BREEAM-NOR spesifiserer når i prosessen kravene skal være oppfylt 



Tydelige BREEAM-krav i byggeprosessen 

• BREEAM-NOR følger stegnormen Neste Steg som 
organiserer byggeprosessen 

• Mange poeng i BREEAM-NOR skal utføres innen 
utgangen av et steg 

Utdrag fra Veilederen BREEAM-NOR i byggeprosessen  - gir en oversikt over når i prosessen man må 
jobbe med ulike emner 

Eksempel fra BREEAM-NOR manualen 

https://www.bygg21.no/contentassets/ac0c77e4ec904c7a955525528b474b6c/veileder-for-fasenormen-neste-steg.pdf
https://byggalliansen.no/prosessveileder-breeam-gronn-byggallianse/
https://byggalliansen.no/prosessveileder-breeam-gronn-byggallianse/
https://byggalliansen.no/prosessveileder-breeam-gronn-byggallianse/


Man kan velge det nivået som passer prosjektet 

Lovverket 
 

Minimumskrav 

Fritt valgte krav 

Fritt valgte krav 

Fritt valgte krav 

Fritt valgte krav 

Fritt valgte krav 

M
ilj

ø
am

b
is

jo
n

 

30% 

45% 

55% 

70% 

85% 

Minimumskrav 

Minimumskrav 

Minimumskrav 

Minimumskrav 
Innovasjon 

Innovasjon 

Innovasjon 

Innovasjon 

Innovasjon 

Pass 
 

Good 
 

Very Good 
 

Excellent 
 

Outstanding 
 

Ulike sertifiseringsnivåer trigger konkurranseinstinktet 



 

 

”Vi har erfart at BREEAM-NOR er et svært 
godt planleggingsverktøy som sikrer at 
prosessen går på skinner, og at tiltakene 
skjer til rett tid. Resultatet er god 
planlegging og gjennomføring” 

 

     

 

 

Bonus: Bedre byggeprosess 

Synnøve Lyssand Sandvik,  
Byggherredirektør Statsbygg 



Bevis Påstander 

Dokumentert miljøkvalitet 

Vs. 

Vi tar miljø 
på alvor! Nå enda 

mer 
miljøvennlig

! 

Grønnest!! 

Kjempe-
grønn! 

Godt miljø! 



BREEAM driver frem 

 Tidlig tverrfaglig prosjekteringsgruppe  

Utforske flere aktuelle konsepter. 

 Klare krav og rammer  

 Forankring til topps 
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BREEAM i praksis er å sikre 

• Ansvarlig for miljøoppfølging 

• Miljøoppfølgingsplan 

• Nok tid til å vurdere og evaluere konsepter 

• Beslutningsplan 

 

PRL 

Prosjekterende  Spesialrådgivere 

RIM 

God planlegging og ansvarsfordeling 



PRL 

Prosjekterende  Spesialrådgivere 

RIM 

BREEAM i praksis er å 

• Involver spesialrådgivere for de ulike relevante 
miljøtemaene på et tidlig tidspunkt. 

• Få til dialog for påvirkning og ikke omfattende 
rapporter. 

 

Involvere tverrfaglig kompetanse fra start 



BREEAM i praksis er å planlegge bedre i alle steg 

• Beskriv 

miljøambisjoner 

• Identifiser 

nøkkelaktører 

• Vurder behovet 

for 

tidligfasearbeider 

• Koble bedriftens 

miljøledelse til 

prosjekt (der 

mulig)  

• Involvere 

spesialrådgivere 

for tidlige innspill. 

• Konkretisere 

ambisjoner og 

vurdere 

konsepter. 

• Involvere 

interessenter for 

medvirkning 

• Overordnet 

vurdering av 

kostnadsbilde.  

Sikre at ambisjonene 

innarbeides i 

prosjekterings-

underlaget.  

Produksjonsunderlaget 

må reflektere 

miljøkravene. 

Sørg for at de 

utførende blir 

tilstrekkelig orientert 

om miljøkravene og 

planlegger etter 

dette  

Ferdig driftsstart 

og oversending av 

endelig 

dokumentasjon/ 

FDV. 

1. Behov  

(strategisk 

defininsjon) 

2.  Program  og  

Konseptutvikling 

3. 

Konseptbearbeiding 
4.  Detaljprosjektering 5.  Produksjon 6.  Overlevering 

https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/  

Få oversikt over faser og beslutninger 

https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/
https://www.bygg21.no/artikler/nyheter/sammendrag---neste-steg/neste-steg---generell-oversikt/bruk-av-neste-steg/


Tradisjonelle byggeprosjekter 

PLANFASE                    1. Strategisk             2. SKISSE            3. FORPROSJEKT      4. DETALJPROSJEKT   5. BYGGING        6. OVERTAKELSE 

TID 

R
ES

SU
R

SE
R

 



BREEAM og god prosjektledelse er å få til økt (miljø)ytelse - 
sammen 

TID 

R
ES

SU
R

SE
R

 

Målsetting og synliggjøring av miljøkrav 

Planlegging og implementering 

Utførelse som avtalt 

PLANFASE                    1. Strategisk             2. SKISSE            3. FORPROSJEKT      4. DETALJPROSJEKT   5. BYGGING        6. OVERTAKELSE 



Prosjekteringsgrunnlag (forprosjekt og detaljfase) 
Hva bidrar BREEAM til – og krever av dere 
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Får oversikt over kravene 

• BREEAM Pre-analyse-verktøyet som Miljøoppfølgingsplan 

• Krav tydelige og kan innarbeides i tilbudsunderlag og 
kontrakter, og fremheves ved kontrahering 

• Tydelig krav til å fremlegge dokumentasjon på 
gjennomføring 
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Detaljerer kravene 
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Helt spesifikt hvilke kvaliteter som kan spesifiseres i tilbud og kontrakter 
 
- Servantkranene skal ha maksimalt xx l/min 
- Gips i innervegger skal ha EPD og ECOproduct grønt/hvitt 
- Maks. avfall 25 kg/m2, og krav til retur av emballasje 

 
Synliggjøring på tegninger, systemskjema o.l. 
 
 



Byggefase 
Hva BREEAM bidrar til - og krever av dere 
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Oppfølging byggeplass og ferdigstilling 

• ProductXchange e.l. med løpende oppfølging 

• Jevnlige miljømøter og miljørunder 

• Innarbeiding og oppfølging av planer  

• Kontroll av ytelser 

• Opplæring 
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Hvilke BREEAM-krav som påvirker entreprenører 



Ledelse (Man) 

Man 01 
Konseptutviklin
g og prosjekt- 
optimalisering   

4 poeng 

Man 02 
Livsløpskostnader 
og levetids-
planlegging 

4 poeng 

Man 03 
Ansvarlig 
byggepraksi
s  

6 poeng 

Man 04 
Idriftsetting og 
overlevering  

3 poeng 

Man 05 
Prøvedrift 
og 
oppfølging 
3 poeng 



Man 04 og Man 05 - Krav til teknisk driftsstart  

Minstekrav for alle BREEAM-prosjekter 

 

• Teknisk sakkyndig og ansvarlig for teknisk driftsstart (ITB) 

• Delta i teknisk koordinering VVS – elektro – automasjon  

• Plan for integrasjon av rørinstallasjonene SD 

• Plan og sjekklister for oppstart og innregulering 

• Opplæring av driftspersonell 



Poeng for brukerveiledning  

• Krav til FDV - både til vanlig bruker og drift 
 

• Opplæring / illustrasjon av 
brukerfunksjonalitet 
 

• Beskrivelse av driftsrutiner (unngå 
legionella) 
 

• Muligheter for å justere og fininnstille 
systemene i bygget 



Man 03 - Poeng knyttet til byggeplass 

Følge opp anviste Rent Tørt Bygg-rutiner 
 
• Lagringsordninger og logistikk 

 

• Redusere eller innkapsle støvende arbeider 
 

• Opplæring og oppfølging for å øke avfallssortering 
 

• Tiltak for å redusere avfallsmengder 

 
 

 

 



Helse og innemiljø (Hea) 

 

• Oppfordrer til økt komfort, sikkerhet og helse for 
byggets brukere, beboere, besøkende og andre i 
nærområdet. 

 

•  Sikre sunt og trygt inne- og utemiljø.  



Helse og innemiljø (Hea) 

Hea 01 
Visuell 
komfort 

4 poeng 

Hea 02 
Inneluft-
kvalitet 

7 poeng 

Hea 03 
Termisk 
miljø 

2 poeng 

Hea 04 
Forebygging 
av legionella-
smitte 
1 poeng 

Hea 05 
Lydforhold 

2/4 poeng 

Hea 06  
Sikker 
atkomst 

3 poeng 

Hea 07 
Naturfarer 

1 poeng 

Hea 08 
Privat-
område 

1 poeng 

Hea 09 
Fukt- 
sikkerhet 

3 poeng 



Energi 

Design av energieffektive løsninger 
og installasjon av systemer og utstyr 
som støtter energieffektiv 
forvaltning og drift av bygget  

 

Tiltak i dette kapittelet er forbedring 
av energieffektiviteten i bygget, 
styring og regulering av energibruk, 
bruk av fornybare energikilder og 
installasjon av energieffektivt utstyr 

 



Energi (Ene) 

Ene 01 
Energi- 

effektivitet 
 

12 poeng 

Ene 2a-b 
Energimåling 

 
3 eller 2 poeng 

Ene 05 
Energieffektive  

kjølelagre 
 

3 poeng 

Ene 03 
Utebelysning 

 
1 poeng  

Ene 04 
Energiforsyning 

 med lavt  
klimagassutslipp 

 
2 poeng 
2 poeng 

Ene 06 
Energieffektive 

transportsystemer 
 

2 poeng 

Ene 08 
Energieffektivt 

utstyr 
 

2 poeng 

Ene 07 
Energieffektive 

laboratorie- 
systemer 

 

5 poeng 

Ene 09 
Tørkeområde 

 
1 poeng 

Ene 23 
Bygnings- 

konstruksjonens 
energiytelse 

 

2 poeng 



Transport 

 

Oppfordrer til bedre tilgang til mer miljøvennlige 
transportmidler for byggets brukere.  

 

Emner i dette kapittelet fokuserer på tilgjengelighet 
av offentlig transport og andre transportløsninger 
(sykkelparkering, bildeling, nærhet til fasiliteter) 
som reduserer bilbruken og derfor CO2- utslippet 
over byggets levetid  

 



Transport (Tra) 

Tra 01  
Kollektiv-

transporttilbud 

Opp til 5 poeng 

Tra 02 
Avstand til 

servicetilbud 

Opp til 2 
poeng 

Tra 03 a og b 
Alternative 
transport-

former 

2 poeng 

Tra 04 
Bilparkerings-

kapasitet 

2 poeng 

Tra 05  
Mobilitets-

plan 

1 poeng 

Tra 06  
Hjemme-

kontor 

1 poeng 



Materialer 

Tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra 
byggematerialer gjennom design, bygging, vedlikehold 
og reparasjon.  

 

Emnene fokuserer på innkjøp av materialer som er kjøpt 
på en ansvarlig måte, og har lav miljøpåvirkning over sin 
livstid- fra utvinning, produksjon til resirkulering.  

 



Materialer (Mat) 

Mat 01  
Bærekraftig  

materialvalg 

Opp til 7 poeng 

Mat 03 
Ansvarlig 

innkjøp av 
byggeprodukte

r 
3 poeng 

Mat 05  
Robust 

konstruksjon 

1 poeng 



Deklarasjon er minstekrav for 
alle BREEAM-NOR-prosjekter 

Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og 
signeres 

Oppdatert med nye stoffer i 
samsvar med www.erdetfarlig.no 

 

Mat 01  
Bærekraftig materialvalg –  
Farlige stoffer 



Vann 

Stimulere til bærekraftig vannbruk i og utenfor bygget.  

• Identifisere tiltak for å redusere forbruket av 
drikkevann og 

•  minimere lekkasje av vann gjennom overvåking  

• av vannforbruk og installasjon av vannbesparende 
utstyr.   

 



Vann (Wat) 

Wat 01 
Vannforbruk 

5 poeng 

Wat 02 
Vannmåling 

1 poeng 

Wat 03 
Detektering og 
forebygging av 
vannlekkasjer 

2 poeng 

Wat 04 Vann-
besparende 
utstyr 

1 poeng 



Avfall 

Dette kapittelet fokuserer på bærekraftig 
håndtering av avfall i byggeperioden og 
driftstiden.  

 

Emner i dette kapittelet har som mål å 
redusere avfallsmengden fra byggeplass og 
når bygget er i bruk gjennom å oppmuntre 
til gode løsninger i bygget og rutiner på 
byggeplass.  

 
Bilde: Norsk gjenvinning 



Avfall (Wst) 

Wst 01 
Avfalls-
håndtering 
på 
byggeplass 3 poeng 

Wst 02 
Resirkulert 
tilslag 

1 poeng 

Wst 03a & b 
Avfall i 
driftsfasen 

1-2 poeng 

Wst 04 Valg av 
gulvbelegg og 
himling 

1 poeng 



Arealbruk og økologi 

Oppfordrer til bærekraftig arealbruk, vern av 
habitater og opprettelse og forbedring av 
langsiktig biologisk mangfold for byggets 
uteområder og nærområder.  



Arealbruk og økologi (LE) 

LE 01  
Valg av tomt 

3 poeng 

LE 02 
Tomtens 

økologiske 
verdi 

2 poeng 

LE 04  
Forbedring av 

tomtens økologi 

3 poeng 

LE 05  
Langsiktig 

påvirkning på 
artsmangfold 

2 poeng 

LE 06  
Byggets 

fotavtrykk 

2 poeng 



Forurensing 

 

Forebygging og kontroll av forurensning og 
overflateavrenning i forbindelse med byggets 
plassering og bruk.  
 
Emnene i dette kapittelet har som mål å redusere 
byggets påvirkning på omkringliggende bygg og 
områder som oppstår fra lysforurensning, støy, 
flom og utslipp til luft, jord og vann.  
 



Forurensning (Pol) 

Pol 01 
Påvirkning fra 
kuldemedier 

3 poeng 

Pol 02  
NOx utslipp 

3 poeng 

Pol 03 
overvanns-
håndtering 

5 poeng 

Pol 04 Reduksjon 
av 
lysforurensning 

1 poeng 

Pol 05  
Støydemping 

1 poeng 



Den grønne veien videre 

• Fortsett med ”orden i eget hus” 
 

• Sett dere inn i kundens nye krav og 
forventninger 
 

• Vær best på kunnskap om nye grønne 
løsninger, BREEAM og selg dem inn 
 

• Se langt nok fram for å sikre riktig retning 
https://byggalliansen.no/kurs/breeam/  

https://byggalliansen.no/kurs/breeam/
https://byggalliansen.no/kurs/breeam/
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It doesn’t help to walk 
faster,  

if you are walking in the 
wrong direction! 


