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Viser til høringsbrev datert 16.02.2015 vedrørende nye energikrav til bygg. Jeg er en av tre studenter 

ved Universitetet i Agder som dette halvåret har skrevet bacheloroppgave med tittelen Bærekraftig 

utvikling mot TEK20. Jeg ser at Universitetet i Agder er oppgitt som høringsinstans, men ønsker med 

det å komme med en personlig uttalelse i forbindelse med våres oppgave.  

Vi er noen unge og engasjerte studenter som har stort fokus på miljø og klima. Vi er enige med dere 

at byggsektoren er en av de store synderne til klimagassutslipp. Vi ønsker derfor nye tiltak i 

byggsektoren for å redusere klimagassutslipp hjertelig velkommen. Dere refererer til Sundvolden-

erklæringen og klimaforliket som bakgrunn for endring av energireglene. Vi stiller oss spørrende til at 

det er bare energisparedelen i disse politiske vedtakene dere har tatt tak i. Det står nevnt på lik linje 

med passivhusnivå i 2015 at det også bør innføres krav til dokumentasjon av totale miljøbelastninger. 

Må også nevne en innstilling til Stortinget fra energi og miljøkomiteen der de mener at det ikke bør 

innføres allment krav om passivhus.  

Vi savner en beregning eller en konsekvensutredning som vurder hvilke positive sider de nye 

energireglene har for miljøet og klima. I avsnittet i nye energiregle som heter «klimaeffekt av 

tiltaket» virker det ikke som det har noen soleklar positiv effekt.  Der kan også nevnes begrunnelsen 

for å fjerne unntaksbestemmelsene for boliger med laftede yttervegger: «Begrunnelsen for å skjerpe 

inn unntaksmuligheten for boliger i laft er at det i enkelte deler av landet er blitt bygget mange 

laftede boliger» Den virker noe dårlig begrunnet etter våres mening.  

Vi har gjort en beregning hvor vi sammenligner miljøbelastningen av en laftevegg mot to vegger som 

tilfredsstiller passivhuskrav, en isolert betongkonstruksjon og en isolert lettklinkerkonstruksjon. Ved 

en klimagassfaktor for energi på 42gCO2-ekv/kWh som var gjennomsnittet for norsk el miks på 

medium spenning for årene 2008-2010, gir det passivhusveggene i våres ca. 20 % større 

klimagassutslipp. Dette er medberegnet klimagassutslipp og energi knyttet til produksjon av 

byggevarene og energien knyttet opp til transmisjonsvarmetap i løpet av 60 år.  

Hva som har høyst klimagassutslipp i en 60årsperiode er høyst avhengig av hvilken verdi enn angir for 

klimagassutslipp for energi.  Statsbygg med flere benytter 132 gCO2-ekv/kWh (el) for fremtidige 

antagelser. Hadde vi benyttet den ville laftekonstruksjonen kommet dårligst ut av beregningen, men 

på en annen side finnes det fornybare energikilder som har utslipp helt nede 10gCO2-

ekv/kWh(biobrensel-pellets) og da ville lafteveggen kommet enda bedre ut av beregningene 

sammenlignet med passivhusveggene i våres forsøk.  
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I TEK97 finner vi følgende §: 

§ 8 – 23 Energi- og miljøvennlige materialer 

Der det dokumenteres at bygning oppføres med materialer der fremstilling og avskaffelse av 
materialene medfører lite energibruk, og materialene har gode miljøkvaliteter ellers, kan det 
aksepteres at bygningen i sin driftsperiode bruker mer energi enn det som fremgår av § 8 – 21 nr. 1. 

Det må sannsynliggjøres at det totale energibruk for fremstilling av materialer, drift av bygning og for 
avskaffelse av materialene ikke overskrider det generelle nivå som fremgår av dette kapittel. 

Vi funderer på klimaeffekten av de foreslåtte endringene til TEK10 og hvi mener at det er behov for å 

vurdere andre faktorer en utelukkende netto energibehov i bruksfase. I TEK97 finnes muligheten til å 

få belønning for å benytte klimavennlige materialer. Og i dag har vi både EPD-miljødeklarasjon og 

klimagassregnskap.no til å vurdere klimapåkjenninger av hvert enkeltprosjekt.  

Hva med å inkludere tall tilsvarende nøkkelinformasjonen som EPD-dokumentasjon som et krav i 

byggevareforordningen.  Da sikrer man seg muligheten til å vurdere klimapåkjenning av forskjellige 

materialer.  

Fjerning av unntaksmulighetene for lafta boliger stiller vi oss sterkt kritisk til, og foreslår at det gjøres 

lempinger slik at det gir mulighet til å dokumentere og bygge bygninger med dårligere enkelt 

egenskaper så lenge totalbelastningen ikke blir større en noe annet. Men her trenger vi et nivå og det 

gjelder uansett om det er passivhus eller laftehus hvis formålet er å spare klima.  
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Forord  
Oppgaven ble presentert av UiA med titelen «Redusere miljøfotavtrykk av næringsbygg- evaluering 

med BREEAM-NOR». Vi ble engasjert av temaet miljøfotavtrykk og ønsket å se litt bredere på 

oppgaven og vurdere miljøutfordringene i byggesektoren i sammenheng med BREEAM og 

bygningsregelverket. Vi fikk muligheten til å omformulere oppgaven og legge premissene for 

innholdet selv. Dette resulterte i at vi har fått muligheten til å jobbe med problemstillinger vi selv har 

stor interesse for.  

Vi ønsker å rette en stor takk til våres veileder Henrik Koefod Nielsen for en konstruktiv og 

regelmessig veiledning gjennom hele prosjektet. Takk til Universitetet i Agder som kostet 

kursavgiften til NGBC for våres deltakelse på BREEAM-NOR innføringskurs. Retter også en takk til alle 

som har tatt seg tid til å svare på e-post og andre henvendelser i forbindelse med prosjektet.   

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 3 av 104 
 

Summary 
The main focus on this thesis is to observe what the different voluntary environment labeling 

schemes and laws with accompanying regulations could contribute and their potential for 

improvement to catch up the climate challenges.  Cases below are used to study and analyze how to 

ensure sustainable development of TEK , which is the Norwegian regulation within Planning and 

Building Act 

 Analysis of the BREEAM assessment made on Kunnskapshavna trinn 2 in Arendal. Consider 

what BREEAM has contributed and what should have been done to achieve even better 

character. 

 Consider what is the most beneficial for the climate of: 

A) greenhouse gas emissions and energy consumption in the manufacturing process. 

B) greenhouse gas emissions and energy use in the production phase . 

BREEAM is a British environmental certification program for assessment of the sustainability of 

buildings. BREEAM’s equivalent is LEED, which is established in North America. Nordic Swan is an 

official Nordic method of environmental performance certification. All systems above have the same 

purpose, to improve sustainable development in construction industry. 

Case studies have showed that BREEAMand Nordic Swan are  good voluntary tools that ensure 

sustainable buildings, whether any demands being put aside in favor of others. Using environmental 

certification program for assessment of the sustainability of buildings such as BREEAM, Nordic  Swan 

will always be better than just using TEK. Sustainable development can not just consider energy, but 

must take the climate in consideration of greenhouse gas emissions. Our suggestion is that LCA 

methodology with a requirement level of greenhouse gas emissions must be in place by TEK20 and 

should be introduced as an alternative solution in the upcoming revision of technical regulations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 4 av 104 
 

 

Innholdsfortegnelse 
 
Forord ...................................................................................................................................................... 2 

Summary ................................................................................................................................................. 3 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................ 4 

1. Innledning ........................................................................................................................................ 7 

1.1. Samfunnsperspektiv ................................................................................................................ 7 

1.2. Problemstilling ......................................................................................................................... 8 

1.3. Arbeidsform ............................................................................................................................. 8 

2. Frivillige ordninger for å fremme bærekraftig og miljøvennlig bygg ............................................... 9 

2.1. BREEAM ................................................................................................................................... 9 

2.1.1. BREEAM-NOR ................................................................................................................ 10 

2.1.2. Klassifisering .................................................................................................................. 11 

2.1.3. Kategorier ...................................................................................................................... 13 

2.2. Svanemerket .......................................................................................................................... 17 

2.2.1. Kategorier ...................................................................................................................... 17 

2.3. Andre miljømerkeordninger .................................................................................................. 19 

2.3.1. LEED ............................................................................................................................... 19 

2.3.2. SB Tool (Sustainable Building Tool) ............................................................................... 19 

2.3.3. CASBEE ........................................................................................................................... 20 

2.3.4. Futurebuilt ..................................................................................................................... 20 

2.3.5. Klimagassregnskap.no ................................................................................................... 21 

2.3.6. Grønn materialguide ..................................................................................................... 21 

2.3.7. EPD – Environmental Product Declaration .................................................................... 21 

3. Lover, regler, forskrifter og strategier ............................................................................................ 22 

3.1. Utvikling av lovverket som omtaler bygg og bygging -Teknisk forskrift ................................ 22 

3.1.1. TEK 10 ............................................................................................................................ 23 

3.1.2. Tek 15 ............................................................................................................................ 23 

3.1.3. Byggevareforordningen ................................................................................................. 25 

3.2. Bygg21 - En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring .......................... 26 

3.3. Skog22 - Nasjonal strategi for skog- og trenæringen ............................................................ 28 

4. Forskjellige metoder for å oppnå bærekraftige bygg .................................................................... 31 

4.1. Naturlig materialer – økologisk tankegang ........................................................................... 31 

4.2. Begrense netto energibehov ................................................................................................. 31 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 5 av 104 
 

4.3. Begrense tilført energi ........................................................................................................... 31 

5. Forskningsspørsmål CASE ............................................................................................................... 33 

6. Kunnskapshavna trinn 2 ................................................................................................................. 34 

6.1. Grunnen til BREEAM-NOR ..................................................................................................... 34 

6.2. BREEAM-NOR – Very Good ................................................................................................... 35 

6.2.1. Forbedring til karakter Excellent ................................................................................... 36 

6.3. Undersøkelser om BREEAM .................................................................................................. 38 

6.3.1. Fordeler, brukervennlighet og grunnen: ....................................................................... 38 

6.3.2. Økonomi ........................................................................................................................ 39 

6.3.3. Andre faktorer ............................................................................................................... 42 

6.3.4. BREEAM bra? Tilpasning og endring ............................................................................. 44 

6.4. Diskusjon & Vurdering av BREEAM ....................................................................................... 47 

7. Laftevegg VS Passivhusvegg ........................................................................................................... 49 

7.1. Metode .................................................................................................................................. 49 

7.2. Resultat .................................................................................................................................. 49 

7.3. Vurdering og usikkerhet knyttet til resultat .......................................................................... 50 

8. Resultat og diskusjon – Bærekraftig utvikling av TEK .................................................................... 52 

8.1. Klimagassutslipp .................................................................................................................... 52 

8.2. Energibruk ............................................................................................................................. 52 

8.3. Unntaksbestemmelser for boliger med laftede yttervegger ................................................ 53 

8.4. Konsekvensutredning ............................................................................................................ 53 

8.5. klimatiltak .............................................................................................................................. 54 

9. Konklusjon ...................................................................................................................................... 55 

10. Referanser ................................................................................................................................. 56 

11. Vedlegg ...................................................................................................................................... 60 

11.1. Vedlegg 1: BREEAM sjekkliste ............................................................................................... 60 

11.2. Vedlegg  2: Svanemerket sjekkliste ....................................................................................... 67 

11.3. Vedlegg 3: LEED sjekkliste ..................................................................................................... 70 

11.4. Vedlegg 4: E-post – Multiconsult........................................................................................... 77 

11.5. Vedlegg 5: E-post – SKOG22 .................................................................................................. 82 

11.6. Vedlegg 6: E-post - Treteknisk ............................................................................................... 84 

11.7. Vedlegg 7: E-post – NTNU ..................................................................................................... 89 

11.8. Vedlegg 8: E-post – NGBC ...................................................................................................... 92 

11.9. Vedlegg 9: Beregning av laftehus vs passivhus ..................................................................... 94 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 6 av 104 
 

11.10. Vedlegg 10: EPD ............................................................................................................... 100 

11.11. Vedlegg 11: Fremdriftsplan ............................................................................................. 101 

11.12. Vedlegg 12: Utslippsfaktorer for el-energi, møtereferat ................................................ 102 

11.13. Vedlegg 13: Utslippsfaktorer for el-energi ...................................................................... 104 

 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 7 av 104 
 

1. Innledning 
De globale klimaproblemene har vokst i de siste årene og dette har gjort oss mer bevisste på miljøet. 

Bærekraft er et tema som er kommet mer og mer frem i lyset de siste årene. Bygg- og 

eiendomsnæringen er Norges nest største næring [1] og rundt halvparten av alle ikke-fornybare 

ressurser menneskeheten bruker blir brukt i konstruksjon. Dette er noe som gjør byggenæringen til 

en av de minst bærekraftige næringene i verden. På grunn av økt fokus på miljø og klima er det nå 

forskjellige ordninger for å fremme en bærekraftig byggsektor. Det finnes miljømerkeordninger, 

tilskuddsordninger og noe er regulert gjennom lover og forskrift.  Denne oppgaven har fokus på 

forskjellige miljømerkeordninger og regulering gjennom lovverket. For at samfunnet skal få en mer 

helhetlig bærekraftig utvikling så må alle næringer ha fokus på bærekraft, samt byggenæringen. Det 

har dermed blitt dannet flere mulige måter å vurdere og fremme bærekraften på i byggebransjen, 

men det er fortsatt endringer som kan gjøres for å komme til et høyere nivå. Det er dette som er 

utgangspunktet for denne oppgaven.  

Bygninger har lang levetid, og byer har enda lenger levetid, konsekvensene av dette vil strekke seg 

langt til flere generasjoner og inn i en framtid med ukjente ressurser, forurensning og ustabile 

klimatiske forhold. Det er derfor viktig å tenke på miljøet i framtiden, og byggenæringen har en 

ledende rolle i klimapolitikken.  

1.1. Samfunnsperspektiv 
Klimaendringene i verden er et av de største problemene for hele det globale samfunnet. Dette 

innebærer i at det blir lagt større krav til klimautslipp for å dempe klimaendringene. Ordet 

bærekraftig utvikling er et viktig ord i dagens samfunn, og blir beskrevet slik ”en utvikling som 

ivaretar dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine 

behov” [2].  

De globale klimaproblemene har vokst i de siste årene 

og dette har gjort oss mer bevisste på våres miljøvalg. 

Bærekraft er et tema som er kommet mer og mer frem i 

lyset de siste årene. Fokuset på å ivareta miljøet er blitt 

større i takt med kunnskapen om temaet. Utslipp av 

klimagasser kan føre til blant annet temperaturøkning 

på jorda, smelting av isbreer på polene og tap av 

biologisk mangfold [3]. Det er derfor et viktig fokus, også 

når det kommer til byggenæring. Byggebransjen er mer 

og mer interessert i å komme opp med mer 

miljøvennlige måter å bygge på [4]. En viktig årsak til 

miljøproblemet er forbruket av energi og utslipp av CO2. 

Byggesektoren står for en stor andel av energibruk, 

materialbruk og avfall i Norge. Store mengder av 

klimagasser blir sluppet ut på grunn av byggebransjen. 

Klimagassutslippene kommer fra forskjellige kilder som 

produksjon av byggematerialer, gjerne med bruk av ikke- fornybare energikilder under produksjon, 

materialforbruk som gir CO2- utslipp (eks. Nedhugging av regnskog), transport av byggevarer, samt 

avfall fra rivning av gamle konstruksjoner. Byggesektoren er den mest dominerende når det gjelder 

Figur 1.1 Oversikt over CO2 utslipp under bygging, 
[5] 
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klimagassutslipp og energibruk i verden. Hele 40 prosent av verdens energibruk, 1/3 av 

klimagassutslippene og 25 prosent av vannforbruket [5]. 

Gjennom de internasjonale klimaforhandlingene har flere land blitt enige om å jobbe mot en bedre 
bærekraftig utvikling. I 1997 ble Kyoto-protokollen dannet og deres hovedmål er å redusere utslipp 
av skadelige klimagasser [6].  Det siste året har de blitt enige om togradersmålet, målet deres er å 
jobbe mot en temperaturøkning på maksimalt to grader [7]. Tidligere i 2015 foreslo norsk regjering at 
innen 2030 skal det redusert med minst 40 % av klimagassutslippene sammenlignet med 1990 [8] og 
dette har en stor innvirkning i alle næringene i landet, spesielt byggenæring.  
 
Arnstadutvalget har en klar oppfatning om at energieffektivisering er det enkleste og billigste 

klimatiltaket. Og har som mål for 2020 å redusere mengden tilført energi til bygg med 10TWh/år i 

forhold til dagens nivå på 80TWh/år med bakgrunn om et ønske om en CO2-fri byggsektor [9]. I 

Stortingsmelding 21(2011-2012) står det skrevet at: «regjeringen vil skjerpe energikravene i 

byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.» Grunnlaget for 

målsettingen for bygg er at Norges klimapolitikk har overordnede mål om at: «Norge skal fram til 

2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent 

av Norges utslipp i1990.» Og at «Norge skal være karbonnøytralt i 2050» [10]. 

Tabell 1.1 Oppsummering av klimagassutslipp for norsk byggesektoren i 2007 [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Problemstilling 
På bakgrunn av klimautfordringene så legger våres oppgave fokus på, og er med tittelen bærekraftig 

utvikling mot TEK20. Det blir sett på hva de forskjellige frivillige miljømerkeordningene og lover med 

tilhørende forskrifter bidrar med og deres forbedringspotensial for å møte klimautfordringer. 

1.3. Arbeidsform 
Metoden gruppen har brukt for å skaffe seg kunnskap er både kvantitativ og kvalitativ, men er 

hovedsakelig kvantitativ. Med troverdige kilder på internett og faglige bøker. Artiklene, rapportene 

og andre relevante tekster er benyttet mest som litteraturstudie for oppgaven. Kildene fra internett 

og faglige bøker er ikke alle ressursene som har blitt brukt i denne oppgaven, vi har deltatt på kurs, 

fagseminar og konferanse for å framskaffe informasjon. Diskusjoner med fagpersoner med 

forskjellige bakgrunn i arbeidslivet, og andre er også benyttet til inspirasjon og nye ideer for 

oppgaven.  

  

 CO2ekv utslipp 

[mil tonn] 

Rel andel 

[%] 

Produksjon av byggevarer 3,85 7,0 

Transport av byggevarer 0,54 1,0 

Bygg og anleggsvirksomhet 0,67 1,2 

Drift av bygninger 2,16 4,3 

SUM CO2ekv-utslipp fra 

byggsektoren 

7,22 13,5 
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2. Frivillige ordninger for å fremme bærekraftig og miljøvennlig bygg 
Det har blitt dannet frivillige verktøy for å hjelpe til med å gjøre byggebransjen mer bærekraftig. 

Blant annet finst BREEAM, LEED, CASBEE, Grønt Flagg, Futurebuilt, EU Green Building, Miljøfyrtårn og 

mange flere. Denne delen vil handle om grunleggende informasjon om BREEAM, en oversikt over 

kategoriene i BREEAM, samt informasjon om Svanemerket, miljø-sertifiseringsverktøy og andre 

ordninger.  

2.1. BREEAM 
BREEAM er et engelsk miljøklassifiseringssystem som ble opprettet i Storbritannia i 1990 av Building 

Research Establishment [10]. BREEAM forkortelsen står for Building Research Establishment’s 

Environemental Assessment Method og setter standarden for beste bærekraftig bygging med fokus 

på design, bygging og drift. I følge BRE er BREEAM et verktøy for å oppfordre designere, brukere og 

andre til å tenke på energieffektivitet og lavutslippsteknologi [10]. BREEAM er en frivillig klassifisering 

som tar sikte på å belønne og lære fra dem som innoverer og overgår nasjonale lover og forskrifter 

når det gjeld bærekraftig bygging [11]. Fokuset deres ligger på næringsbygg, men i England har de 

også et system for boliger – EcoHomes [12]. BREEAM kan best forklares som et prosessverktøy for 

helhetlig områdeutviklingsstrategi som forutsetter at alle samfunnsmessige elementer både direkte 

og indirekte påvirker hverandre og de områdene de er omgitt av.  

En BREEAM-vurdering bruker anerkjente mål på prestasjon, som er satt opp mot etablerte 

standarder for å evaluere en bygnings spesifikasjon, design, bygging og bruk. Tiltakene som benyttes 

representerer et bredt spekter av kategorier og kriterier fra energi til økologi. De omfattende forhold 

er knyttet til: energi og vannforbruk, det interne miljøet(helse og trivsel), forurensning, transport, 

materialer, avfall, økologi og styringsprosesser. De ulike kategoriene er utviklet med tanke på å 

vurdere områdets økonomiske, sosiale og miljømessige bærekraft [13]. 

Tabell 2.1 Forskjellige kategorier med forkortelse i BREEAM [13] 

Kategori Forkortelse Vekt 

Ledelse Man 12 

Helse og innemiljø Hea 15 

Energi Ene 19 

Transport Tra 8 

Vann Wat 6 

Materialer Mat 13 

Avfall Wst 7 

Økologi og arealbruk LE 10 

Forurensing Pol 10 

Innovasjon Inn 10 

Tabell 2.1 viser de 10 forskjellige kategoriene med forkortelse ut ifra engelske versjonen av BREEAM. 

Under vekting er totalt poeng en kan oppnå ved å utfylle kravene BREEAM stiller.  
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2.1.1. BREEAM-NOR 

Allerede i 2009 ble det startet med å jobbe om å bringe BREEAM eller LEED1 til Norge [14]. Prosessen 

var veldig fokusert på formålet og sluttresultatet til verktøyene, og ikke på hvilket av de to 

sertifiseringsverktøyene som burde bli valgt. I 2010 ble det tatt avgjørelser av byggebransjen om å 

legge fokus på å lage en norsk versjon av BREEAM istedenfor LEED, og i 2011 lanserte NGBC 

(Norwegian Green Building Council) den norske versjonen av BREEAM kalt BREEAM-NOR [11]. Denne 

tar hensyn til de norske kravene og standarder innenfor energi og miljøområdet. Grunnen til at 

BREEAM ble lansert er, i følge Bellona [15], at de miljøbevisste byggeaktørene ønsket å være mer 

miljøvennlig utover de statlige minimumskravene som de mente var for milde.  

BREEAM-NOR brukes i mer enn 300 bygg og mer enn 100 av disse er registrert siden etableringen 

høsten 2010 [16]. BREEAM-NOR klassifiseringsverktøy er basert på en såkalt ”Credit List” 

(poengliste). NGBC har jobbet med en slik liste basert på BREEAM Europe Commercial 2009 og 

BREEAM Education 2008 [17]. For å registrere og sertifisere byggeprosjekter så må en avgift betales 

til NGBC.   

Tabell 2.2 Priser som gjelder for registrering og sertifisering av BREEAM [18]  

Registrering 
Størrelse Pris NGBC medlem Pris ikke medlem 

Mindre enn 5000 m2 NOK 15 000  NOK 25 000 

Større enn 5000 m2 NOK 18 000 NOK 30 000 

Større enn 50 000 m2 NOK 21 000  NOK 35 000 

Sertifisering 

Størrelse Pris NGBC medlem Pris ikke medlem 

Mindre enn 5000 m2 NOK 36 000 NOK 60 000 

Større enn 5000 m2  NOK 60 000 NOK 100 000 

Større enn 50 000 m2 NOK 90 000 NOK 150 000 

 

                                                           
1
 LEED – (Leadership in Energy and Environmental Design) miljøsertifiseringsverktøy i Nord Amerika 

Figur 2.1 Vekting av forskjellige kategorier i BREEAM og BREEAM-NOR [17] 
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Figur 2.1 viser at BREEAM-NOR har litt annerledes vekting i noen området i forhold til BREEAM. 

Transport og materialer er noe høyere vektet i BREEAM-NOR og vann har noe lavere av vekting. 

Dette skyldes at Norge har rikelig med vannressurser, men landet har spredt bebyggelse og har 

relativt store transport utfordringer. 

BREEAM-NOR kan utføres på følgende bygninger [17]: 

- Nye bygninger 

- Større rehabiliteringsprosjekter på et bygg 

- Utvidelse av eksisterende bygg 

- En kombinasjon av nybygg og rehabilitering 

- Nybygg eller rehabilitering som er en del av et større bygg til forskjellig bruk 

- Innredningsarbeider 

2.1.2. Klassifisering 

Før et bygg kan bli klassifisert må brukeren fastsette hva for type prosjekt det er (nybygg, utvidelse, 
rehabilitering, kombinasjon, innredningsarbeider) og hva for type bygningskategori det er 
(varehandel, kontor, industri og utdanning) på korrekt vis for alle deler av bygget. BREEAM 
miljøklassifiseringsverktøy vurderes innen ti kategorier. Hver kategori har et mål om å redusere 
påvirkningene på miljøet som kommer fra byggeprosjektet, ved å ha flere formål og kriterier som må 
oppnås. Kategoriene er forskjellig vektet utifra hvor mye hver kategori har å si i en bærekraftig 
sammenheng. Innenfor hver kategori er det minimumskrav som må oppfyllest for å få sertifisering.  I 
BREEAM-manualen blir det gitt en omfattende forklaring om hvert krav. Der blir det beskrevet hva 
formålet med kravet er, antall mulige poeng og eventuelle minimumskrav. Videre blir det beskrevet 
hva som må til for at målet skal bli oppnådd, og i tillegg er det mer informasjon som hjelper til slik 
som beregningsmetoder og forklaringer. Det blir og forklart hvilken dokumentasjon som må være 
med i søknaden for å bevise at kravene er oppnådd.  
 
BRE har konstruert BREEAM på en måte slik at når man oppnår et krav og får poeng for det, så blir 
det redusert i bygningens negative miljømessige påvirkning og økt i fortjeneste av miljøet [19].  
Det angis en prosentandel oppnådde poeng i forhold til maksimalt mulige poeng for hver kategori. 
Når man har fått alle poengene som de skal ha i hver kategori, så blir det multiplisert med 
kategoriens vekt. Deretter summeres disse prosentene og man kan da avgjøre hva for et 
sertifiseringsnivå bygningen tilfredsstiller av: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding se 
tabell 2.3. For å få Outstanding må poengsummen være på 85 eller høyere og alle minstekrav fra 
Outstanding må være oppfyllt. 
 
Tabell 2.3 Klassifiseringsnivåer for BREEAM-NOR [17] 

Sertifikat % Poeng 

Unclassified     

Pass     

Good  45 

Very good  55 

Excellent  70 

Outstanding  85 
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Minstekrav for BREEAM-NOR 

Minstekravene i tabell 2.4 må bli oppnådd for at et bygg skal kunne gå videre til kvalifisering av 

klasse. Tabell 2.4 viser hva for minimumskrav som må oppfylles, uavhengig av total poengsum, for 

hvert sertifiseringsnivå.  For eksempel er det slik at dersom man skal få sertifiseringsnivået Very 

Good må man oppfylle kravene Man1, Mat1, Hea4, Man4, Hea9, Hea8, Hea20 og Ene2. Innenfor 

hvert krav kan man velge hva man skal oppfylle, dersom det er 2 poeng som kan oppnås i kravet men 

det bare trengs 1 poeng for å oppfylle minimumskravet så kan man velge hva for et poeng de skal 

oppfylle. Unntaket er Mat 10 der man må oppfylle et spesifikt punkt (vurderingskriterie 5 – unngå 

miljøgifter), det er derfor det er haketegn istedefor poeng i tabell 2.4 

 

 

 

 

Tabell 2.4 Oversikt over minstekrav [17] 
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Eksempel på kalkulasjon av BREEAM-NOR ranking for kontorbygg 

Tabell 2.5 viser et eksempel på beregning av BREEAM-ranking. Forutsatt at minimumskrav for GOOD 

sertifikat er oppfylt og poengsum er oppnådd. I dette tilfellet får bygningen sertifikat GOOD. 

Tabell 2.5 – Eksempel på poengberegning i BREEAM-NOR for en tenkt bygning[17] 

Kategori  Oppnådde poeng Mulig poeng  % oppnådde 

poeng 

Vekt ( %) Poeng på kategori 

Ledelse  12 17 70 0,12 8,4 % 

Helse og innemiljø 15 21 71 0,15 10,65 % 

Energi  12 30 40 0,19 7,6 % 

Transport 7 14 50 0,10 5 % 

Vann 6 9 67 0,05 3,35 % 

Materialer 7 12 58 0,14 8,12 % 

Avfall 4 10 40 0,07 2,8 % 

Arealbruk og 

økologi 

4 11 36 0,10 3,6 % 

Forurensning  5 13 38 0,08 3,04 % 

Innovasjon 1 10 10 0,10 1 % 

Poengsum 53,56 % 

BREEAM –NOR sertifikat  Good 

 

 

 

2.1.3. Kategorier 

Her beskrives kort kravene for hver enkel kategori, med fokus på minimumskravene. For full 

beskrivelse av alle poengkrav henvises til BREEAM-NOR manualen [17]. For oversikt over bare 

formålene til kategoriene henvises det til [vedlegg 1]. 

Ledelse 

Under kategorien ledelse så er det lagt en vekting på 12 %, som sier at dersom man får alle poengene 

i denne kategorien så får man 12 % totalt. Ledelse har forkortelsen Man. Innenfor ledelse er det krav 

på entreprenørens retningslinjer for miljø og samfunnsansvar, teknisk driftsstart, påvirkninger fra 

byggeplass, brukerveiledning, LCC, redusere miljøbelastninger gjennom effektiv ledelse, 

stedsanalyser, konsultasjon, sikkerhet, informasjonsspredning, vedlikehold og Akkreditert 

Profesjonell. Minimumskravene i Ledelse er Man1, Man3 og Man4:   

Man 1 – Teknisk driftsstart 

Man 1 er minstekrav for alle sertifiseringsnivåene, og her kan man skaffe seg totalt 2 poeng. Det går 

ut på å skulle fremme en koordinert driftsstart av det ferdige bygget, og i tillegg holde seg til 

nasjonale retningslinjer.  
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Man 3 – Påvirkninger fra byggeplass   

Man 3 er minstekrav for å oppnå sertifiseringen Excellent og Outstanding. Målet er at det skal 
fremme en miljømessig forsvalig ledelse og drift av byggeplass opp mot ressursbruk, energiforbruk 
og forurensning. Mulighet for å få skaffe 4 poeng totalt. 
 

Man 4 – Brukerveileder 

Man 4 er minstekrav for alle sertifiseringsnivå utenom Pass, og har en mulighet til å skaffe 1-2 poeng 

her. Målet til Man4 er å gi brukerne av bygget en veiledning, slik at det blir brukt på en optimal og 

effektiv måte. 

 

Helse og innemiljø 

Helse og innemiljø har en vekting på 15 %, og har forkortelsen Hea. Innenfor denne kategorien er det 

krav til: dagslys, utsyn, blendingskontroll, høyfrekvent blysning, interne og eksterne lysnivåer, 

lyssoner og lysstyring, naturlig ventilasjon, ventilasjonsløsning, forurensning i innemiljø, termisk 

komfort, termisk soning, mikrobiell forurensning, akustisk ytelse, kontorarealer, fuktsikring. 

Minimumskravene er Hea9, Hea8, Hea4 og Hea20.  

Hea 9 – Forurensning i innemiljø 

Hea9 er minstekrav for å få sertifiseringen Very Good, Excellent og Outstanding. Antall poeng 

tilgjengelig er 2. Målet er å redusere forurensninger i inneluften ved å etablere dokumentasjon på et 

godt byggrenhold og bruke materialer og produkter med dokumentert liten avgassing til innemiljø. 

 

Hea 8 – Ventilasjonsløsning for å sikre innendørs luftkvalitet 

Hea8 er minstekrav for å få sertifiseringen Very good, Excellent og Outstanding. Antall poeng 

tilgjengelig er 2. Målet er å etablere dokumentasjon for å hjelpe til med å redusere helserisikoen 

forbundet med dårlig luftkvalitet innendørs som skyldes dårlig ventilasjonsløsning. 

 

Hea 4 – Høyfrekvent belysning  

Hea4 er minstekrav for alle sertifiseringsnivåene. Antall poeng tilgjengelig er 1. Målet er å redusere 

risikoen for helseproblemer som skyldes flimmer fra lyskilder. 

I norske tiltak og prosjekter kreves det at bygget må ha høyfrekvent lys og derfor er det kriterium om 

at Hea4 er oppfylt for å få klasse og sertifikat. 

Hea20 – Fuktsikring  

Hea20 er minstekrav for å få sertifiseringen Very good, Excellent og Outstanding. Antall poeng 

tilgjengelig er 3. Målet er å skulle redusere risiko for å bygge inn uønsket fukt og bidra til å hindre 

fukt- og muggsopp-problematik i norske bygg gjennom hensiktsmessig prosjektering og måling i 

byggefasen. 

 

Energi 

Energi har en vektlegging på 19 %, og er den kategorien som blir vektes høyest. Kategorien har en 

forkortelse på Ene. Innenfor denne kategorien er det krav på energieffektivitet, delmåling, 

utebelysning, energiforsyning, ytelse og hindring av luftinfiltrasjon, kjølelager, heiser, rulletrapper og 

rullefortau, energieffektive avtrekksskap, varmetap og ventilasjon, energieffektive laboratorier og IT-

løsninger, og byningskonstruksjonens energiytelse. Minimumskravene er Ene2, Ene1, Ene23, Ene5. 

Ene 2 – Delmåling av betydelig energibruk 
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Ene2 er minstekrav for å få sertifiseringen Very Good, Excellent og Outstanding. Antall poeng 

tilgjengelig er 1. Målet er å installere flere delmålere for energi. 

 

Ene 1 – Energieffektivitet  

Ene1 er minstekrav for å få sertifiseringen Excellent og Outstanding. Antall poeng tilgjengelig er 13, 

og er det største enkeltkravet. Målet er å skulle minimere energibruk til drift ved å etablere 

dokumentasjon på beregning av levert energi. 

 

Ene 23 – Bygningskonstruksjonens energiytelse 

Ene23 er minstekrav for å få sertifiseringen Excellent og Outstanding. Antall poeng tilgjengelig er 2. 

Målet er å oppmuntre til å minimere behovet for energi til oppvarming og kjøling.    

 

Ene 5 – Energiforsyning med lavt klimagassutslipp 

Ene5 er minstekrav for å få sertifiseringen Excellent og Outstanding. Antall poeng tilgjengelig er 3. 

Målet er å oppmuntre til lokal energiproduksjon fra fornybare kilder som skal dekke en betydelig del 

av energibehovet, slik som solfangere, solceller og vindturbiner mm. 

 

Transport 

Transport har en vektlegging på 10 %, og har forkortelsen Tra. Innenfor denne kategorien er det krav 

på kollektivtransporttilbud, avstand til lokalt service- og tjenestetilbud, alternative transportformer, 

sikkerhet for gående og syklister, mobilitetsplan, maksimum bilparkeringskapasitet, 

reiseinformasjonspunkt, og varelevering og manøvrering. Det er ingen minimumskrav under 

kategorien transport. 

 

Vann 

Vann har en vektlegging på 5 %, og har forkortelsen Wat. Innenfor denne kategorien er det krav om 

vannforbruk, vannmåler, lekkasjedeteksjon, avstenging av sanitær tilførsel, vanningssystemer, 

redusering av vann til bilvask og bærekraftig vannbehandling på stedet. Det er ingen minimumskrav 

under kategorien Vann. 

 

Materialer 

Materialer har en vektlegging på 14 %, og har forkotelsen Mat. Innenfor denne kategorien er det krav 

om materialspesifikasjon, gjenbruk av fasader, gjenbruk av eksisterende bærekonstruksjoner, 

ansvarlig innkjøp av materialer og robust konstruksjon. Minimumskravet er Mat1.   

Mat 1 - Materialspesifikasjon 

Mat1 er minstekrav for alle sertifiseringsnivåene.  Antall poeng tilgjengelig er 7. Målet til Mat1 er å 

fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet i løpet av hele bygningens 

livssyklus. 

 

Avfall 

Avfall har en vektlegging på 7,5 %, og har forkortelsen Wst. Innenfor denne kategorien er det krav 

om avfallshåndtering på byggeplass, resirkulerte tilslag, lagring av gjenvinnbart avfall, 

komprimator/presse, kompostering og gulvbelegg. Minimumskravet er Wst3. 

Wst 3 – Lagring av gjenvinnbart avfall 
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Wst3 er minstekrav for å få sertifiseringen Excellent og Outstanding. Antall poeng tilgjengelig er 1-2. 

Målet er å legge til rette for at mest mulig av bygningens driftsrelaterte avfall går til gjenvinning.  

 

Arealbruk og økologi 

Arealbruk og økologi har en vektlegging på 10 %, og har forkortelsen LE. Innenfor denne kategorien 

er det krav om gjenbruk av areal, forurenset areal, økologisk verdi og vern av økologi på stedet, 

redusere konsekvenser for eksisterende økologi, langsiktig påvirkning på artsmangfold og involvering 

av studenter og ansatte. Det er ingen minimumskrav under kategorien arealbruk og økologi. 

 

Forurensing 

Forurensing har en vektlegging på 8 %, og har forkortelsen Pol. Innenfor denne kategorien er det krav 

om kuldemedium GWP, forebygging av lekkasjer fra kuldemedier, kjølelager, Nox-utslipp fra 

varmekilde, flomrisiko, redusere forurensning av vassdrag, begrense lysforurensing om natten og 

støydemping. Det er ingen minimumskrav under kategorien forurensing.  

 

Innovasjon 

Innovasjon har en vektlegging på 10 %, og har forkortelsen Inn. Innenfor denne kategorien er det 

krav om å anerkjenne innkjøpsstrategier, konstruksjonsegenskaper, forvaltningsprosesser eller 

teknologisk utvikling. Det er mulighet for å oppnå opptil 10 poeng. I denne kategorien må man 

tilfredstille flere nivå innenfor flere kategorier.  

 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 17 av 104 
 

2.2. Svanemerket 
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og ble i 1989 opprettet av Nordisk Ministerråd for 

å følge opp rapporten som Brundtlandkommisjonen publiserte året før [20]. Rapporten fra 

Brundtlandkommisjonen går ut på forbedring av miljøet, og at alle kan gjør noe for å redusere 

utslipp. Svanemerket dekker en hel rekke produkter og prosesser som kan sertifiseres. Det er 67 ulike 

produktgrupper totalt og varierer fra møbler, vaskemidler, utstyr, byggevarer, maling, leker, 

bygninger og så videre. Hensikten med Svanemerket er å oppfordre produsenter til å lage varer og 

tjenester på en miljøvennlig måte, og at det blir lettere for forbrukere å ta gode miljøvalg [20]. 

Svanen setter strenge miljøkrav slik at det som svanemerkes skal være det beste i klassen sett ut ifra 

et miljøperspektiv. Derfor blir produktene bedømt i hele produktets livsløp. Da kontrolleres hele 

veien fra råvare  produksjon  bruk  avfallshåndtering. Kravene for de ulike produktene 

skjerpes hele tiden, og etter 3-5 år må produsenter søke om ny lisens fra Svanemerket om de fortsatt 

ønsker å ha svanemerket på produktet sitt. Når det søkes om en ny lisens må de dokumentere at 

produktene tilfredsstiller de nye kravene [21]. 

Det er fire bygningstyper som kan bli Svanemerket: 

- Småhus, inklusive hytter og fritidshus 

- Leilighetsbygg 

- Barnehagebygg 

- Tilbygg til eksisterende bygg (leilighetsbygg og barnehager) 

-  

Kravene for å bli Svanemerket er ganske likt for alle bygningstypene, med få forskjeller. For å få det 

nordiske miljømerket er det flere krav som tas i betraktning. Kravene er ganske likt for alle 

bygningstypene. Noen krav er obligatoriske (O), de må alltid være oppfylt. Det stilles også mulige 

poeng (P). Minste totalscore må oppnås, 9 av 22 eller 40%. I byggene som kan svanemerkes skal det 

tas hensyn til miljø gjennom hele prosessen. Kriteriene er lagt opp etter 5 hovedkapitler [22]. 

 

Søknaden sendes til Stiftelsen for miljømerking, søknaden inneholder en utfylt søknadsskjema og all 

dokumentasjon som er nødvendig for å bevise at kriteriene er oppfylt. Etter søknaden er sendt blir 

det gjort en inspeksjon av Stiftelsen for miljømerking. De kontrollerer: prosedyren av søkeren, 

materialister, data som benyttes til beregning, og andre dokumentasjoner som følger søknaden. 

Deretter er det en uavhengig tredjepartsorganisasjon som verifiserer om alt er riktig. Det er noen 

kostnader knyttet til å få miljømerket: en søknadsavgift og en årsavgift. 

2.2.1. Kategorier 

Overordnede krav til lisenssøker 

I denne kategorien blir det stilt 2 obligatoriske krav. Målet er at i søknaden skal det inneholde en 

generell beskrivelse av bygningen og det skal foreligge en redegjørelse som viser at lisensinnehaver 

har ansvaret for byggeprosessen. 

 

Energi og innemiljø 

Innenfor kategorien Energi- og innemiljø så blir det stilt 10 obligatoriske krav og 2 potensielle krav. 

Kategorien innehold tema som lufttetthet, energieffektivitet, lyskilder, energimerkete hvitevarer, 

sparedusjer, individuell måling, energitilskudd fra lokal energikilde, bedring av energieffektiviteten 

enn det obligatoriske, støy, ventilasjon, belysningsstyrke. 
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Materialkrav 

I Materialkrav stilles det 21 obligatoriske krav. Her skal produktenes navn, gruppe, merke, HMS-

datablad og produsent blant annet nevnes,. Kategorien inneholder blant annet krav om hvilke stoffer 

som ikke skal inneholdes i byggevarene, håndtering av kjemiske byggevarer og krav til trevirke og 

andre materialer basert på fiber. I tillegg er det krav til fasade, takbekledning, plastbelegg, vinduer og 

ytterdører og kildesortering. 

 

Kvalitetsledelse og kontroll av byggeprosessen 

Innenfor denne kategorien stilles det 17 obligatoriske krav. Kravene i denne kategorien går ut på 

dokumentasjon på radon, materialkrav, rutine for avfallshåndtering i byggeprosessen, 

mengdemåling, fuktsikring og kontrollering i løpet av byggefasen. Der er og krav til å vise beregning 

som viser oppnådde poeng. Og for å sikre Svanens krav skal det foreligge et skriftlig 

kvalitetsledelsessystem med rutiner for: informasjon til involverte, lover og regler, organisasjoner og 

ansvar, endringer og avvik, reklamasjoner, dokumentasjon av bygning, arkivering av søknad, og 

markedsføring.  

 

Instruksjoner for beboere/forvaltere 

Her stillest det 1 obligatorisk krav. Denne kategorien innehold at det skal fremme informasjon og en 

vedlikeholdsplan for bygget, slik at de som skal forvalte denne har kunnskap til vedlikeholdsbehovet 

og tiltak som er egnet ut i fra kvalitet- og miljøhensyn. 
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2.3. Andre miljømerkeordninger 

2.3.1. LEED 

Likedan BREEAM så har Nord-Amerika et tilsvarende system, LEED, som er og et system for 

sertifisering av grønne bygninger. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ble 

opprettet av U.S. Green Building Council i 1993 [23]. Utfra artikkelen ”Comparative Review of Five 

Sustainable Rating System” kom det frem at LEED og BREEAM gjorde det best ut av alle 

miljøsertifiseringsverktøy [24]. I 2009 ble det tatt i bruk i Norge av Skanska i en kort periode før 

BREEAM-NOR ble innført [25].  

Målet deres er i likhet med de andre miljømerkeordningene til å få byggenæringen til å fokusere mer 

på bygging av miljøriktige og bærekraftige bygg. De er opptatt av både design og bygging.  

For å rangere bygningene så bruker de seks hovedfelt: byggets plassering, vannforbruk, ressursbruk 

og materialvalg, inneklima, energieffektivisering, avfallshåndtering [26]. Fokuset deres er på 

næringsbygg, men har og et system for boliger - LEED for Homes [26]. 

Vurderingen av bygning kan oppnås på fire sertifiseringsnivå: sertifisert, sølv, gull og platina som 

tilsvarer det antall poeng opptjent i de forskjellige kategoriene. Laveste poengsummen for å få 

vurderingen sertifisert er 40 poeng, for sølv krever det 50 poeng, gull som er nest beste krever 60 

poeng og den beste utmerkelsen platina krever en poengsum på 80 poeng eller mer. Det er totalt 

100 grunnleggende poeng, med 6 mulige tilleggs poeng som man kan få fra innovasjon i design og 4 

mulige ifra det regionale [26]. 
Tabell 2.6 Oversikt over sertifiseringsnivåer [26] 

Sertifiseringslevel Antall poeng 

Sertifisert 40-49 poeng 

Sølv 50-59 poeng 

Gull  60-79 poeng 

Platina 80 poeng eller mer 

Totalt poeng 110 poeng 

 

 

2.3.2. SB Tool (Sustainable Building Tool) 

SB-metoden er et internasjonalt verktøy som ble opprettet av iiSBE (International Initiative for a 

Sustainable Built Environment). Det er en vurdering av bærekraftig ytelse av bygninger og prosjekter. 

SB Tool består av to forskjellige vurderings moduler som er knyttet til faser av livssyklus. Et som er for 

områdets evaluering og et annet for bygningens evaluering. Vurderingen av bygningen kan oppnås 

på 5 nivåer [27]. 

- -1, 0 og 1 Minimum 

- 3 Good Practice 

- 5 Best Practice   
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2.3.3. CASBEE 

CASBEE er et tilsvarende system som BREEAM, men med ulik prinsipp, og er benyttet som det grønne 

styringssystemet i Japan. Kjernen til CASBEE er to vurderingskategorier, Q (Quality) og L (Load). Q 

(Quality) evaluerer innenfor et hypotetisk lukket rom (privat eiendom) om det er forbedring i 

komforten og levestandarden for brukerne av bygget [28]. L (Load) evaluerer negative sider ved 

miljøpåvirkning som kommer fra det private området og som går utover det offentlige området. 

CASBEE har fire områder de fokuserer på: energieffektivitet, ressurseffektivitet, nærmiljø og 

innemiljø [28]. De blir kategorisert i Q (Quality) og L (Load) for vurdering.  

Q (Quality): 
- Q1 Inneklima 
- Q2 Kvalitet på tjenester 
- Q3 Utemiljøet på området 

L (Load): 
- L1 Energi 
- L2 Ressurser og materialer 
- L3 Miljøet utenfor området 

Ved bruk av Q og L blir det kalkulert et forhold som blir kalt BEE (Built Environment Efficiency). 

 

 

Forholdet (BEE) kan da bli presentert i en grafisk figur (fig.2.6) for å finne rangeringen til bygningen. 

Vurderingen av bygningen kan oppnås på 4 rangeringsnivå: C (poor), class B-, class B+, Class A og 

Class S (excellent) [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Futurebuilt 

FutureBuilt er et tiårig program for byene Oslo, Bærum, Asker og Drammen som går frem mot 2020. 

Deres hovedmål er å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å 

realisere forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, 

energibruk og materialbruk [29]. De har til nå totalt 30 prosjekter i medlemsbyene. Prosjektene er 

fordelt på byområder, barnehager, skoler, kontorbygg, kulturbygg og bolig. FutureBuilt prøver å 

oppfordre til å ta i bruk nye arbeidsmåter, konsepter, teknologier og produkter [29]. 

”FutureBuilt sine kriterier for byggeprosjekter er: 

Figur 2.4 Grafisk figur for å finne rangeringsnivå til et bygg [28] 

Figur 2.3 Formel for beregning av BEE [28] 
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- Forbildeegenskaper – forbildeprosjektene skal være nyskapende og godt egnet for visning og 

profilering 

- Bymiljø og arkitektur – forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet 

og bidra til et godt og robust bymiljø med god livskvalitet 

- Klimagassutslipp – forbildeprosjektene skal ha god lokalisering nær høyfrekvent 

kollektivknutepunkt og minimum 50 % redusert klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- 

og materialbruk 

- Prosess – forbildeprosjektene må ha en miljørådgiver med ansvar for oppfølging og 

dokumentasjon av FutureBuilt kvalitetskriteriene gjennom alle prosjektfaser. [29]” 

 

2.3.5. Klimagassregnskap.no 

Statsbygg har utviklet klimagassregnskap.no, primært for å begrunne og ta riktige miljøvalg på egne 

prosjekter. Klimagassregnskap.no er et gratis nedlastbart verktøy som er tilgjengelig for alle. Det 

brukes i dag av en rekke aktører for å bestemme, vurdere og sammenligne klimagassutslipp til 

forskjellige materialer og konstruksjonsløsninger. Beregningen er ikke merkespesifikk, men 

typespesifikk. Men det er mulig å legge inn egne data (EPD-dokumentasjon) fra aktuelle 

leverandører/produsenter i hvert enkelt prosjekt. Statsbygg som er utvikleren av 

klimagassregnskap.no er en av Norges største utbyggingsaktører og har et stort fokus på energi, miljø 

og bærekraft i deres prosjekter. Hensikten med klimagassregnskap.no er å kunne velge de 

materialene som er best for miljø i form av minst klimagassfotavtrykk ved en vurdering fra vugge til 

grav.  

 

2.3.6. Grønn materialguide 

Grønn materialguide er et verktøy utarbeidet av grønn byggalianse på lik linje med 

klimagassregnskap.no som viser hvilke miljøkonsekvenser ulike produktgrupper har, og den viser 

også hvor stor spredning det er i miljøegenskaper innad i samme produktgruppe. I første utkast som 

ble publisert i april 2015 er det seks kategorier som er omtalt: bygningsplater, bæresystemer, gulv, 

utvendige kledninger, isolasjon og taktekking. Guiden er gratis nedlastbar på 

www.grønnbyggalianse.no 

 

2.3.7. EPD – Environmental Product Declaration 

EPD som i Norge blir kalt for miljødeklarasjon er et dokument som følger et produkt eller en 

produkttype. Dokumentet kartlegger miljøpåkjenningene produktet påfører omgivelsene igjennom 

et livsløp. I mange tilfeller blir systemgrensene satt fra A1-A3(vugge til port) som vil si produksjon av 

varen for å lettere kunne sammenligne forskjellige produkter. I dag er EPD en frivillig ordning, men 

det er mange av miljømerkeordningene som gir poeng eller krever EPD- dokumentasjon på produkter 

som skal brukes i bygg som skal miljømerkes. 

 

  

http://www.grønnbyggalianse.no/
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3. Lover, regler, forskrifter og strategier 

3.1. Utvikling av lovverket som omtaler bygg og bygging -Teknisk 

forskrift 
Plan og bygningsloven (pbl) er det øverste lovverket vi har å forholde oss innenfor bygg og bygging i 

Norge. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl) regulerer de overordnede lovene, og under 

den finner vi Forskrift om byggesak (SAK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). SAK har 

som formål å regulere saksgangen ansvarsrollene og prosedyrene for søknader. TEK skal gi en dypere 

utfylling av bestemmelsene som er gitt i Pbl spesielt med tanke på utforming, plassering og ytelsene 

til byggverket. Pbl revideres sjeldent og har få konkrete krav mens TEK blir med jevne mellomrom 

revidert. I skrivende stund ligger det ute et høringsutkast for nye energiregler, kapitel 14 i TEK10 

(mange har omtalt dette som TEK15).  

Bygningslovverket startet opp som «murtvang» etter omfattende branner i de store byene. I 

Christiania 1624/1708, Skien 1886, Kristiansand 1892, resten av byene 1904. Byggeforskriften fra 

1949 er den første forskriften som omtaler temaet energibruk, her kalt kap.5 Varme- og lydisolasjon. 

Forskriften er overaskende detaljert med krav til lekkasjetall og k-verdi (u-verdi) til forskjellige 

bygningsdeler. Byggeforskriften har videre blitt fornyet i 1969, 1985, 1987 og hvor den hetende 

byggteknisk forskrift i 1997 som videre ble fornyet i 2010 som er den gjeldene i dag. [32]       

Denne oppgaven er skildrer de temaer som omhandler energi, miljø og bærekraft. Et utdrag av 

forskriftene og deres kapitler som omhandler disse temaene kan leses i vedlegget  

Forgjengeren til TEK10, TEK97 hadde en forskrift som ikke ble videreført etter revisjonen den lød av 
ordlyden slik: 
§ 8 – 23 Energi- og miljøvennlige materialer    
«Der det dokumenteres at bygning oppføres med materialer der fremstilling og avskaffelse av 
materialene medfører lite energibruk, og materialene har gode miljøkvaliteter ellers, kan det 
aksepteres at bygningen i sin driftsperiode bruker mer energi enn det som fremgår av § 8 – 21 nr. 1. 
Det må sannsynliggjøres at det totale energibruk for fremstilling av materialer, drift av bygning og for 
avskaffelse av materialene ikke overskrider det generelle nivå som fremgår av dette kapittel» [33]  
 
Denne paragrafen hevder at så lenge energiforbruket for en bygning ikke blir større på et 
livsløpsperspektiv kan en tillate høyere energiforbruk i driftstiden. Dette førte til en temarettledning 
med navn Tømmerhus – energi og miljø(2000) [34]. Denne rettledninga har gjort greie for den totale 
miljøbelastninga i en livsløpsvurdering av tømmerhus og konkludert med at tømmerhus med 
yttervegger som er ikke innfrir energikravene i TEK97 likevel kan ha en mindre miljøbelastning enn et 
tilsvarende bygg i annet byggemateriale/teknikk i et totalregnskap. 
 
Temarettledninga har trolig ført til at paragrafen 8 - 23 Energi og miljøvennlige materialer i TEK97 har 
blitt erstattet med unntaksbestemmelser for laftehus i TEK10 som direkte tillater laftede yttervegger 
i hus og hytter. 
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3.1.1. TEK 10  

Kapittel 9 Ytre miljø [33] 
§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø 
«Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som 
medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø». Formålet med denne 
paragrafen er meget fin, men er usikker på hvor langt den blir håndhevd og ivaretatt hos de 
forskjellige aktørene.  
For øvrig er den noen paragrafer som nevner at det skal ikke bygges slik at det er til hinder 
for biologisk mangfold og utvalgte naturtyper. Bygningsavfall skal begrenses til et minimum 
gjennom bygningens livsløp. Avfallet som forekommer ved oppføringen av bygningen skal 
reguleres gjennom en avfallsplan og at 60% av avfallet skal sorteres i forskjellige kategorier. 
Ved krav til materialer står det: «Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, 
innhold av helse- eller miljøskadelige stoffet» det kan vel fort bli en diskusjonssak om hva 
«lavt innhold er». Det er få konkrete eller målbare krav i dette kapitelet og det virker som det 
er opp til etikken og moralen til de som tyder forskriften og sette grenseverdiene. 

 
Kapittel 13 Miljø og helse [33] 

Kapitelet omhandler i hovedsak inneklima og innemiljø for beboere/brukere. Herunder krav 
til ventilasjon, stråling, lyd og vibrasjoner, lys og utsyn, fukt og rengjøring.  I dette kapitelet er 
ikke de store miljø og klimautfordringene omtalt. 

 
Kapittel 14 Energi [33]     

Kapitelet beskriver kravene til energieffektivitet og varmetap. Det er to likestilte metoder å 
gjøre beregningene ut i fra Energitiltaksmetoden og Energirammemetoden. 
Energitiltaksmetoden angir krav til u-verdi til hver enkelt bygningsdel (vegg 0,18, tak 0,13, 
gulv 0,15W/(m2K) etc.) mens Energirammemetoden baserer seg på totalt netto energibehov 
(boligblokk: 115kWt/m2/ år oppvarmet BRA). §14-6 omhandler bygninger med laftete 
yttervegger, og her er det gitt en del unntak i de overstående energireglene. Slik at bolighus 
og hytter> 150m2 kan veggene oppføres i 8’’ (200mm) tykt uisolert laftet tømmervegg. Hytter 
<150 kan oppføres i 6’’(150mm) uisolert laftet tømmervegg. 

 
Generelt virker det som TEK10 tar litte hensyn til de miljøutfordringene som stilles i FN-
klimakonvensjon og klimaforliket til regjeringen. CO2 utslipp er ikke direkte nevnt, men det er satt 
kriterier for fornybar energiforsyning samt forbud mot fossilt brensel som grunnlast.  
 
 

3.1.2. Tek 15 

I Klimaforliket som ble vedtatt av regjeringen i juni 2012 ble det vedtatt at energikravene i teknisk 
forskrift skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020 [10]. Resultatet av dette 
er at det er utarbeidet en utredning til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)i juni 2013 med navn 
«ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG» [35] utarbeidet av Rambøll og 
LINK arkitektur. Utredninga gir to mulige løsninger i å nå målene i Klimaforliket 2012 alt. A og alt. B 
begge skal være mer funksjonsbaserte energikrav og med et strengere nivå enn hva vi er vant til i 
dag.  
 
På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Multiconsult utarbeidet en 
«konsekvensutredning av energiregler 2015 – vurdering av foreslåtte energirammetiltak» [36]. 
Denne konsekvensutredningen vurderer i all hovedsak hvilke løsninger som er mest lønnsomme 
gjennom privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser og har vurdert hvilket kravsnivå som er 
mest bærekraftig i følge disse parameterne.  
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16 februar 2015 publiserte Regjeringa et høringsnotat «Nye energikrav til bygg – Forslag til endringer 
i teknisk krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489» [37] høringsfrist for denne 
er 18. mai 2015. Dette er et konkret forslag til å stramme inn energireglene kap 14 i forhold til 
dagens TEK10 på folkemunne har dette blitt omtalt som TEK15. 
 
Det konkrete forslaget som ligger ute for høring er i korte trekk slik: skal skjerpe energikravene med 
ca 26 % for boliger og ca 38 % for yrkesbygg. Et konkret eksempel på det er småhus hvor kravet til 
netto energibehov tidligere har vært 131kWh/m2/år nå er foreslått til 97kWh/m2/år til 
sammenligning har passivhus et krav på 80kWh/m2/år [37]. Energitiltaksmetoden er fjernet og 
energirammemetoden blir eneste måte for å beregne bygningens energiytelse.  
 
Minimumskravene er moderat innskjerpet i forhold til gjeldende minimumskrav kun u-verdi til vindu 
og dør er endret til 1,2 W/(m2K) mot tidligere 1,6W/(m2K) og lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell er 
endret til 1,5 luftvekslinger per time mot tidligere 3,0. Den moderate innskjerpingen i minimumskrav 
er begrunnet med at det skal sikre innovasjon og ikke forhindre de mest optimale løsningene ved 
kombinasjon av tiltak for å oppnå rammekravet.   
 
For å nå de nye energirammekravene må de fleste bygningsdelene være vesentlig bedre enn 
minimumskravene for å nå kravet til netto energibehov kWh/m2/år. I høringsnotatet er det 
veiledende tiltak som er lagt til grunn for beregning ny energiramme verdier for u-verdi I tabellen 
under viser utviklingen de siste 18 årene med forskjellige krav og minimumskrav til U-verdier og 
lekkasjetall 
 
Tabell 3.1 Utvikling av energikrav til bygningsdeler  

Kravsnivå U-verdi 
yttervegg 
[W/m2K] 

U-verdi 
tak 
[W/m2K] 

U-verdi på 
grunn og 
mot det 
fri 
[W/m2K] 

U-verdi vindu 
og dør inkl 
karm/ramme 
[W/m2K] 

Normalisert 
kuldebroverdi 
[W/(m2K)] 

Lekasjetall 
ved 50Pa, 
n50 [h-1] 

TEK97 T20°C 0,22 0,15 0,15 1,6   

Unntak for 
boliger med 
laftede 
yttervegger 
TEK10 

8’’ laft 
0,65 

0,13 0,15 1,4   

Minimumskrav 
TEK10 

0,22 0,18 0,18 1,6  3,0 

Energitiltak 
TEK10 

0,18 0,13 0,15 1,2 0,03-småhus 
0,06-øvrige 

2,5-småhus 
1,5-øvrige 

Minimumskrav 
TEK15 

0,22 0,18 0,18 1,2  1,5 

Nivå for å 
innfri 
rammekrav 
TEK15 

  0,15- 
0,10 

0,8 0,03 0,6 

Minimumskrav 
Passivhus 

0,10-0,12 0,8-0,9 0,8 0,8 0,03 0,6 
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3.1.3. Byggevareforordningen 

«Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk» heretter omtalt som 

Byggevareforordningen ble innført 1. juli 2013 og erstattet byggevaredirektivet. Byggevarefordringen 

skal sikre et likt og harmonisert regelverk for byggevarer i alle EU-land. Forordningen stiller krav om 

CE-merke og ytelseserklæring når produktet plasseres på markedet. Farlige stoffer og bærekraft skal 

redegjøres for [38]. 
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3.2. Bygg21 - En strategi for en konkurransedyktig bygg- og 

eiendomsnæring  
Statlige myndigheter, byggenæringen og andre aktører har jobbet sammen i et langsiktig program for 

at byggenæring skal bli bærekraftig, seriøs og mer produktiv, programmet er BYGG21. Denne 

strategien er til for å fremme kunnskapsbasert utvikling, bærekraftig bygg og øke kompetansen og 

gjennomføringsevnen i alle ledd i byggenæring.  

Hovedutfordringer i landets byggenæring [5] 

+ Byggsektoren står for en stor del av energiforbruket i landet og den representerer en stor 

andel av klimagassutslippene. 

+ Høye byggekostnader gir dyrere boliger og dette fører til at unge og andre med svak økonomi 

har vanskeligheter med boligetablering. Byggekostnadene er blitt mer enn fordoblet i de siste årene.  

+ Arbeidskraften i landet er veldig dyr i forhold til våre naboland i EU og dette fører til at en del 

av byggenæring preges av for mye uetisk praksis, eksempelvis svart arbeid. 

+ Det er bred enighet at byggenæring har svak produktivitetsutvikling og for lav 

innovasjonstakt. 

+ Kvalitetsavvik, feil og mangel på byggematerialer hemmer bygg og byggeprosesser.  

 

BYGG21 målsettinger  

«Gode bygg for et bedre samfunn» [5] er landets bygningspolitikk og Bygg21- strategien skal bidra til 

å nå kravene myndigheter har satt opp. Hovedmålene i landets bygningspolitikk er: 

 Energieffektive, sikre, godt utformede og sunne bygg 

 Bedre og mer effektive byggeprosesser  

Målene i samarbeidsprogrammet Bygg21 er basert på grunnlag av hovedmålene i bygningspolitikken 

og med innspill fra byggenæring selv.  Målene i Bygg21 henger sammen og de kompletter med 

hverandre og de har fokus på: 

 Seriøsitet: sterk fokus på HMS og miljø, etisk adferd) 

 Kompetanse: Gode ledelse på alle nivåer, forståelse og god samarbeid.  

 Produktivitet: økt effektivitet i planlegging, lave byggekostnader 

 Digitalisering: Dagens teknologi er en del av våre dagliglivs. Bruk av 

BIM(bygningsinformasjonsmodeller) i tidlig fase gir et godt grunnlag for oppfølgning gjennom 

levetid i bygget. Digitalisering i verden gjør det lettere for å få kvalitet, effektivitet og 

lønnsomhet i byggeprosjektene.  
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 Innovasjonspolitikk: Satse mer og bruke flere ressurser på investering i forskning og 

innovasjonstakt i byggenæringen)  

 Bærekraftige bygg: Bygg skal være grønne og ta hensyn til LCC. Energieffektivisering, 

klimagassutslipp, godt innemiljø, tilpasning til klima er viktige områder som det skal være 

mer fokus på når en snakker om bærekraftige bygg.   

 Framtidsrettede bygg (god planlegging av bygg og areal) 

 

 

Figur 3.1 BYGG21’s fem søyler fundamentert på seriøsitet og kompetanse [5] 
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3.3. Skog22 - Nasjonal strategi for skog- og trenæringen 
Høsten 2013 etablerte Landbruks- og matdepartementet strategiarbeidet SKOG22. Hensikten med 

SKOG22 er å utarbeide en helhetlig, nasjonal strategi for å bidra til en kort- og langsiktig av en 

konkurransedyktig skognæring. SKOG22-raporten ble overlevert til regjeringen den 26.1.2015. 

SKOG22 arbeidet har vært delt i fire arbeidsgrupper: Skog, bygg, energi og fiber. Denne oppgaven har 

lagt fokus på rapporten som omhandler bygg. 

SKOG22-raporten tar tydelig standpunkt og viser at økt trebruk til byggematerialer og i bygninger vil 

ha en betydelig klimagevinst. Rapporten påpeker at potensialet for redusert klimagassutslipp fra 

bygging og drift av bygninger er betydelig større ved å rette fokus på utslipp og energibruk knyttet til 

produksjonsfasen av bygninger og fremstillinger av byggematerialer fremfor å skjerpe kravene 

ytterligere til energieffektivitet i driftsfasen [39].  

Tabell 3.2 Byggsektorens relative andel av Norges samlede utslipp av klimagasser. CO2ekv [40] 

 Mill. tonn Prosent 
Produksjon av byggevarer 3,85 7,0 
Transport av byggevarer 0,54 1,0 
Bygge- og anleggsvirksomhet 0,67 1,2 
Drift av bygninger 2,16 4,3 
I alt 7,22 13,5 

 

Tabellen over viser fordelingen og andeler av klimagassutslipp i byggesektoren i Norge. Den viser at 

produksjon av byggevarer står for over halvparten av klimagassutslippene i byggsektoren. Samtidig 

nevnes det i en fotnote «totalt bruker norske bygg ca. 40 prosent av Norges totale energiforbruk, 

eller rundt 80 TWh» [40] det er en viss usikkerhet om dette er medregnet fremstilling av bygg eller 

om det er kun bygg i drift, uansett er det en betydelig andel av Norges energi. 

Bruk av skog 

SKOG22-raporten trekker frem tre som et miljøriktig byggemateriale som gir betydelige lavere 

energiforbruk og klimagassutslipp til fremstilling enn mange andre materialer.  I Norge er store deler 

av landområdet dekket av skog, og vi bare forbruker 35-40% av den årlige tilveksten. Det vil med 

andre ord si at vi kan intensere bruken av trematerialer betydelig før vi vil se noen reduksjon i 

skogvolumet i Norge.  
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Figur 3.2 Skogens rolle i CO2 – kretsløpet [30] 

  

En del miljøbevegelser har vært usikre på om bruk av skog har noe miljøgevinst, siden skogen er en 

av de viktigste faktorene i fotosyntesen. Det er da blitt hevdet skogen bør vernes for å sikre 

omdanningen fra CO2 til O2. Det er slik at fotosyntesen er absolutt størst i den perioden treet vokser, 

da treet bruker karbonet som blir omdannet i fotosyntesen til byggesteiner i treets «skjellet». Når 

veksten til treet avtar ca 60-100år tar den opp mindre CO2 og hvis det blir stående helt til det dør vil 

treet råtne. Råtningsprosessen vil avgi samme mengde CO2 som treet har tatt opp gjennom vekst. 

Derfor har det blitt ansett som svært gunstig å hugge disse trærne når de er hogstmodne og 

bruke/«lagre» trevirke med dens innebygde mengde karbon i bygninger uten at det råtner. [42] 

Dette kalles substitusjonseffekten, beregning av mengden opptak og utslipp av karbondioksid blir 

beregnet ved internasjonale standarder. Vær kubikk trelast har hatt ett opptak på 660kg CO2 [EPD- 

konstruksjonsvirke] Dette gir veldig ofte ett svært gunstig utgangspunkt for trematerialer i 

klimagassregnskap og i sammenligninger med andre materialer.   

Metoden for å beregne klimagassutslipp for byggematerialer av tre er veldig gunstig og det er få 

fossile materialer som kommer like godt ut ved EPD dokumentasjon og livsløpsvurderinger.  Under 

vises et utklipp fra EPD-dokumentasjonen til konstruksjonsvirke av gran og furu i Norge. Der kan man 

tydelig se at nøkkeltallet til global oppvarming er på minus 607 kg CO2 – ekv per m3 høvlet 

konstruksjonsvirke av gran eller furu. At trematerialer inneholder en del karbon ifra fotosyntesen 

godskrives slik at de fleste trematerialer kommer ut med «Global oppvarming» regnskap på 

minussiden.        



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 30 av 104 
 

Tabell 3.3 Viser nøkkelinformasjon i miljødeklarasjonen til 1m
3
 høvlet konstruksjonsvirke av gran eller furu [43] 
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4. Forskjellige metoder for å oppnå bærekraftige bygg 
Det finnes i dag forskjellig oppfatning av hva som er et bærekraftig bygg og skal vi belyse noen 

forskjellige fokusområder.  

4.1. Naturlig materialer – økologisk tankegang  
I det siste 50 åra har det stort sett alltid vært entusiaster som har jobbet hardt for bruk av naturlige 

materialer og mange har klart å bygge seg hjem på denne måten. Utbredelsen av dette er i begrenset 

omfang, det er et snevert antall mennesker som stort sett bygger bolig til eget formål. Men et kjapt 

søk på internett viser at det også blir bygd små økologiske boligfelt/landsbyer [44].Totalt sett er 

utbredelsen relativt beskjeden i Norge. Premissene for å kalle det et økologisk hus er noe vage, men 

det som er hovedtanken er at det ønskes minst mulig bearbeide materialer og begrense installasjon 

av teknisk utstyr. Det er også et relativt stort fokus på å begrense behovet eller være selvforsynt med 

vann og avløp. Det som er en gjenganger er at det brukes åpne/pustene materialer og med 

overflatebehandling som gir liten emisjon av skadelige gasser. Dette er med på å begrense behovet 

for luftskifte(ventilasjon), men er noe som er relativt vanskelig å få gjennomslag for i henhold til 

teknisk forskrift. En typisk bolig etter dette prinsippet er yttervegger av halmballer som er pusset 

med leiremørtel, som isolasjon i grunnen kan det være knuste blåskjell, behovet for luftskifte er ofte 

løst med naturlig avtrekk dvs. uten mekanisk vifte. 

Hus med laftede yttervegger er ansett som et økohus som har hatt greie gjennomføringsmulighet i 

henhold til TEK10 der det er gitt fritak fra en rekke energikrav ved bygging med uisolerte laftevegger. 

Det kan nevnes at denne type bygning ikke krav balansert ventilasjonsanlegg. Resten av 

unntaksbestemmelsene i kap. 14 i TEK10 kan leses i vedlegget. 

Riksantikvaren har gjort en utgreing 2011ang miljøbelastning knyttet til oppgradering av et gammelt 

tømmerhus kontra å bygge et nytt lavenergihus. Konklusjonen er der at det gamle huset med 

oppgradering med fordel av at bygningsmassen allerede eksisterer så er det like gunstig å gjøre 

energisparetiltak i gammelt hus som å bygge nytt[http://hdl.handle.net/11250/176823]. Et av de 

mest prestigetunge miljøbyggeprosjektene vi kjenner i dag -Powerhouse Kjørbo er dette med 

gjenbruk av materialer og benyting av eksisterende bæresystem mye av årsaken til at dette 

prosjektet  har fått høyest oppnåelig BREEAM-karakter Outstanding [45].     

4.2. Begrense netto energibehov 
Det som er gjennomgående og ansett som den ensete bærekraftige utviklingen er å redusere 

energibehovet til bygg. Det er stort sett gjort ved å redusere varmetap dvs. mer og bedre isolasjon og 

mer energieffektivt teknisk utstyr (lys, ventilasjon, varme, kjøling, og annet elektrisk utstyr). Dette 

energibehovet blir beregnet ut ifra NS 3031 – Beregning av bygningers energiytelse, og de forskjellige 

nivåene for energibruk er fastsatt i TEK97, TEK10, NS3700 og NS3701(Passivhusstandarden for bolig 

og yrkesbygg).  Felles for hus bygd etter TEK og Passivhusforskriften er at de har fokus på energitap 

og energiforbruk i driftsfasen. Noen prosjekter har rettet fokuset mer mot mengden tilført/levert 

energi til bygningen. 

4.3. Begrense tilført energi 
En annen måte å tenke miljø i bygninger og byggverk er å ha fokus på redusert tilført energi. Flere av 

disse byggeprosjektene med et hvis miljøfokus i dag har hatt et større på med energiproduksjon på 

bygget. Som regel er dette i form av solfangst, ved solcellepanel som produserer strøm eller 
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solfangere som varmer opp vann. Energigjenvinner er en begrep om en innretning som ofte brukes til 

å utnytte varmen fra noe man er ferdig med til noe nytt. Her er Energigjenvinner i 

ventilasjonsaggregat et kjent begrep og TEK10 stiller krav til at det skal være 80%/70% 

gjenvinningsgrad på ventilasjonsluft. BGM Arkitekter har prøvd å videreføre konseptet til 

vannforsyningen til bygninger og har i flere nye prosjekter montert gråvannsvarmegjenvinner. 

Konseptet går ut på å varme opp vannet før det går i varmtvannsberederen med avløpsvannet fra 

bygningen, effekten av en slik installasjon er foreløpig ikke godt nok dokumentert til kunne 

inkluderes i energiberegninger i følge NS3031, men potensialet er på lik linje med gjenvinning av 

ventilasjonsluft.       

Dvs. at det har et større fokus på energigjenvinning, energifangst og energiproduksjon på bygget. 

Dette er en absolutt tankegang hvis en skal oppnå nullhus og plusshus. Disse to begrepene brukes 

om hus som har like stort eller større produksjon enn forbruk av energi. Det er uenighet i fagmiljøene 

om byggefasen skal medberegnes i slike definisjoner, dette utgjør en vesentlig forskjell.  

Når en går over til å vurdere energiforbruket og klimagassutslipp gjennom et helt livsløp (60år) blir 

det helt avgjørende å medregne energiforbruk og utslipp i byggefasen og til tilvirkning av byggevarer. 

For å vurdere miljøvennligheten til en bygning utarbeider produsentene av hvert enkelt produkt som 

benyttes i byggverk en miljødeklarasjon som går under forkortelsen EPD. Disse EPD påviser utslipp, 

energiforbruket og transport for fremstilling av produktet og angir dette i en verdi med enheten kg 

CO2-ekv. Benevnelsen CO2–ekv er en type samlebenevnelse for flere skadelige klimagasser som 

regnes om i forhold til hvor skadelige de er og oppgis som en tilsvarende skadelig mengde CO2. 

Mange av de store utbyggingsaktørene i Norge har i dag benyttet seg av å regne livsløpsanalyser for å 

kartlegge hvor stort energiforbruk og klimabelastning bygningen har gjennom hele levetiden. 

Statsbygg er en ambisiøs aktør på dette og har selv utviklet www.klimagassregnskap.no som er et 

gratisverktøy for å beregne og sammenligne klimagassutslipp ved forskjellige materialer og 

materialtyper. Et annet prosjekt med tilsvarende fokus er Åsveien Skole i Trondheim med Eggen 

Arkitekter. På dette prosjektet har det blitt sammenlignet miljøpåkjenningene fra forskjellige 

bygningskomponenter og løsninger og her viste det seg at enkle valg og endringer uten nevneverdig 

større kostnad gjorde betydelig reduksjon i miljøbelastning.  Ved en sammenligning av ulike 

prosjekter gir Åsveien skole en klimabelastning på 17kgCO2/m2/år fordelt på faktorene materialer, 

energi og transport sammenlignet med Marienlyst skole 51kgCO2/m2/år [46]. Som var Norges første 

passivhusskole også med stort miljøfokus og en del av miljøprosjektet futurebuilt.  

Oppvarmingsbehovet på marienlyst skole var prosjektert i følge passivhusstandaren NS 3701 på 

15kWh/m2år, er dette fyrt med strøm gir dette en miljøpåkjenning fra norsk elmiks som er på 

0,018kgCO2eq/kWh [47] multipleres dette sammen får en belastning på 0,27kgCO2eq/ m2år. Ser man 

dette i sammenheng med totalbelastningen kan det virke som andelen klimagassutslipp knyttet til 

romoppvarming er relativt liten i totalbilde til bygningen. 
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5. Forskningsspørsmål CASE  
Hvordan sikre bærekraftig utvikling av TEK? vi har valgt å kikke nærmere på to aktuelle temaer som 

belyser bærekraft i en sammenheng med miljø, energibruk og klimagassutslipp. 

1. Analyse av Breeam-vurderingen som er gjort på Kunnskapshavna trinn2 i Arendal. Vurdere 

hva Breeam har bidratt med og hva som skulle vært gjort for å oppnå enda bedre karakter. 

Sammenligne BREEAM opp mot Svanemerke. 

2. Vurdere hva som er mest gunstig for klima av:  

A)stort klimagassutslipp og energibruk i tilvirkningsprosessen.  

B) stort klimagassutslipp og energibruk i driftsfasen ved driftsfasen. 

Dette skal relateres direkte opp mot påstandene om at laftehus er mer eller mindre 

miljøvennlig enn passivhus.    
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6. Kunnskapshavna trinn 2 
I denne delen blir det foretatt en analysering av BREEAM-vurderingen som har blitt gjort på 
Kunnskapshavna trinn 2 vist på figur 6.1, og sett på undersøkelser foretatt om BREEAM. I 
analyseringen av Kunnskapshavna trinn 2 blir det ikke lagt fokus på økonomi eller utfordringer med 
prosjektering. Etter analyseringen kommer det spørreundersøkelse som er tatt i Norge og 
Storbritannia. Ved hjelp av dette skal det vurderes hva BREEAM har bidratt med og 
forbedringspotensiale. Det blir og en sammenligning av Svanemerket og BREEAM-NOR. Det blir ikke 
sammenligning opp mot andre ordninger som LEED, CASBEE, siden de ikke er tilpasset det norske 
forhold.  

Eurekabygget er det første på Sørlandet og nr 5 i hele 
Norge som har fått BREEAM karakter [31]. Det består av 2 
byggetrinn. Trinn 1 som var ferdig bygget i 2012 og trinn 
2 som var ferdig i 2014. Bygget blir brukt til næring og 
læring i trinn 1, mens trinn 2 er et kombinert nærings- og 
leilighetskompleks [32]. Skanska AS har vært 
totaltentrenprenør for begge trinn [31].  

 

 

6.1.Grunnen til BREEAM-NOR 
Skeie Eiendom var fra begynnelsen av prosjektet opptatt av at det skulle bli bygd på miljøvennlig 
måte [33], og siden de valgte å bygge med tanke på miljøet har flere kunder foretrukket dem foran 
andre. At Skeie Eiendom ønsket miljøvennlige bygg passet utmerket for totalentreprenøren Skanska 
ifølge dem selv. I 2009 tok Skanska i bruk LEED for de mente at norske energi- og miljøkrav var for 
milde [25], etter hvert har Skanska gått over til BREEAM-NOR som passer det norske samfunnet 
bedre. I følge Kjell Magne Jacobsen, prosjektleder hos Skanska, så har BREEAM vært snakk om siden 
starten av prosjektet.  

Figur 6.1 Bilde og nøkkelinfo om Kunnskapshavna Eureka 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 35 av 104 
 

6.2. BREEAM-NOR – Very Good 
Kunnskapshavna trinn 2 har oppnådd BREEAM-NOR poengsum på 57,3% som betyr at den har 

BREEAM karakter Very Good. Kunnskapshavna har oppnådd minimumskravene for å få 

sertifiseringsnivå helt opp til Very Good. Siden det var et nytt prosjekt/bygg så ble manualen BREEAM 

NOR ver. 1.0 Nye tiltak/New Construction benyttet [19]. Trinn 2 er en bygning med ulike leietakere. 

Det fire øverste etasjene har 20 leiligheter, med tilhørende garasje og lagringsplass plassert i 

kjelleren. Leilighetene er ikke inkludert i BREEAM sertifiseringen. Første etasje består av 

konferansesenter og Vitenskaps senter. Dermed blir det fastsett som «Kontor» på bygningskategori. 

 

 

 

Tabell 3 viser oversikt over oppnådde poeng i de forskjellige kategoriene, og deres vektlagte 

poengsum etter beregning. Her ser man at det har blitt fokusert minst på material, og mest på 

kategoriene transport, avfall, og helse og innemiljø.   

Minimum BREEAM standard 

Sertifiseringsnivå Pass Good Very Good Excellent Outstanding 

Minimum standard 
oppnådd 

JA JA JA NEI NEI 

Tabell 6.1 Minimum BREEAM standard for Kunnskapshavna trinn 2  [51] 

Tabell 6.2 Oversikt over oppnådde poeng for Kunnskapshavna trinn 2 [51] 

Kategorier Vektlegging Tilgjengelig 
poeng 

Oppnådde 
poeng 

% Oppnådd Vektlagt 
poengsum 

Ledelse 12 % 17 10 58,8 % 7,1 % 

Helse og Innemiljø 15 % 19 14 73,7 % 11,1 % 

Energi 19 & 23 12 52,1 % 9,9 % 

Transport  10 % 9 9 100 % 10,0 % 

Vann 5 % 8 2 25 % 1,3 % 

Materialer 13,50 % 12 2 16,7 % 2,3 % 

Avfall 7,50 % 7 6 85,7 % 6,4 % 

Arealbruk og 
økologi 

10 % 10 3 30 % 3,0 % 

Forurensning  8 % 12 8 66,7 % 5,3 % 

Innovasjon  10 % 10 1 10 % 1,0 % 

    Total BREEAM 
poengsum 

57,3 % 
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Tabell 6.3 Oversikt over poeng oppnådd i hvert krav for Kunnskapshavna trinn 2 [51]. Minimumskrav er merket rødt. 

Kategori Poeng Katgori Poeng Kategori Poeng Kategori Poeng 

Man 1 2 Hea 1 0 Ene 1 8 Tra 1 2 
Man 2  1 Hea 2 1 Ene 2 1 Tra 2 1 
Man 3 3 Hea 3 1 Ene 3 0 Tra 3 2 
Man 4 1 Hea 4 1 Ene 4 1 Tra 4 1 
Man 12  0 Hea 5 1 Ene 5 0 Tra 5 1 
Man 13  0 Hea 6 0 Ene 8 2 Tra 6 2 

Man 13.5 0 Hea 7 0 Ene 23 0   

Man 13.6 0 Hea 8  2     

Man 13.7 0 Hea 9 2 Kategori Poeng Kategori Poeng 

Man 13.8 0 Hea 10 1 Wat 1 1 Mat 1 1 
Man 13.9 0 Hea 11 1 Wat 2 1 Mat 3 0 
Man 13.10 0 Hea 12 1 Wat 3 0 Mat 4 0 
Man 13.11 0 Hea 13 0 Wat 4 0 Mat 5 0 
Man 14  3 Hea 20 3 Wat 8 0 Mat 7 1 

Kategori Poeng Kategori Poeng Kategori Poeng Kategori Poeng 

Wst 1 3+1 LE 1 1 Pol 1 0 Innovation 1 i Wst 1 
Wst 2 0 LE 2 0 Pol 2 0   
Wst 3 1 LE 3 1 Pol 4 3   
Wst 5 1 LE 4 1 Pol 5 2   
Wst 6 1 LE 6 0 Pol 6 1   
    Pol 7 1   
    Pol 8 1   

Ved bruk av BREEAM-NOR på dette prosjektet skal det i følge kategoriene og kravene ha blitt: 

minimert bruk av energi til drift, begrenset bruk av drikkevann, fremmet bruk av byggematerialer, 

begrenset utskiftningsmateriale, effektivisert ressursbruk og god håndtering av avfall, bedre på 

gjenvinning og kompostering, gjenbrukt areal, vernet økologi på stedet, redusert konsekvenser og 

forurensning for eksisterende økologi, begrenset Nox-utslipp fra varmekilde og redusert forurensning 

av vassdrag. 

 

6.2.1. Forbedring til karakter Excellent 

Det vil videre nå bli sett på hva som skulle vært gjort for å oppnå en bedre karakter. Kunnskapshavna 

ligger 12,7 % ifra sertifiseringsnivået Excellent og mangler kun å oppnå poeng på minimumskrav Ene5 

og Ene23. Om minimumkravene Ene5 og Ene23 hadde blitt oppfylt så hadde total vektlagt poengsum 

vært på 58,9 % (11,1 % ifra Excellent). 

Forbedringer som kunne blitt gjort med tanke på at Ene 5 og Ene 23 blir oppfylt:  

(Det har ikke blitt sett på det økonomiske eller bygningstekniske utfordringene) 

- Material  

o Mat 1 - Lage klimagassregnskap (3 poeng) 

o Mat 1 - LCA (1 poeng) 

o Mat 1 - Ytelseskrav (1 poeng) 

o Mat 5 – Ansvarlig innkjøp av materialer (2 poeng) 

Ved å fullføre desse kravene blir total vektlagt poengsum 66,8% (3,2 % ifra Excellent) 
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- Ledelse 

o Man 3 – Oppnå og dokumentere områdene a til c (2 poeng ekstra) 

 a. Sette mål for, overvåke og rapportere energibruk, med tilhørende CO2-

utslipp, som kommer fra aktiviteter på byggeplassen.  

 b. Sette mål for, overvåke og rapportere CO2-utslipp eller energibruk som 

kommer fra transport til og fra byggeplassen.  

 c. Sette mål for, overvåke og rapportere vannforbruk som kommer fra 

aktiviteter på byggeplassen. 

Ved å fullføre desse kravene blir total vektlagt poengsum 68,2 % (1,8 % ifra Excellent) 

- Helse og Innemiljø 

o Hea 1 – Gi brukerne av bygget tilstrekkelig tilgang til dagslys 

o Hea 6 – Gi brukerne enkel og tilgjengelig kontroll over belysningen 

o Hea 7 – Gi brukerne tilstrekkelig gjennomstrømming av luft i naturlig ventilert bygg 

og bruk av naturlig ventilasjon i mekanisk ventilert bygg, når utendørs klima tillater 

dette 

Ved å fullføre desse kravene blir total vektlagt poengsum 70,6%, og det er da nådd graden 

Excellent. 

 

 

Tabell 6.4 Oversikt over oppnådd poengsum for Excellent [51], endringer fra Very Good til Excellent er merket med gul  

Kategorier Vektlegging Tilgjengelig 
poeng 

Oppnådde 
poeng 

% Oppnådd Vektlagt poengsum 

Ledelse 12 % 17 12 70,6 % 8,5 % 

Helse og Innemiljø 15 % 19 17 89,5 % 13,4 % 

Energi 19 % 23 14 60,9 % 11,6 % 

Transport 10 % 9 9 100,0 % 10,0 % 

Vann 5 % 8 2 25,0 % 1,3 % 

Materialer 13,50 % 12 9 75,0 %  10,1 % 

Avfall 7,50 % 7 6 85,7 % 6,4 % 

Arealbruk og 
økologi 

10 % 10 3 30,0 % 3,0 % 

Forurensning 8 % 12 8 66,7 % 5,3 % 

Innovasjon 10 % 10 1 10,0 % 1,0 % 

 

   
Total BREEAM 

poengsum 70,6 %  
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6.3. Undersøkelser om BREEAM 
Det har blitt tatt i bruk undersøkelser som er foretatt fra før av i Norge av Jan Meling til bruk i en 

masteroppgave [34] og Storbritannia av James Parker [35]. Gjennom disse undersøkelsene har målet 

vært å få en generell oversikt over erfaringen med BREEAM og hva de som har brukt det mener. 

Spørsmålene har blitt stilt til forskjellige som har brukt BREEAM i prosjektet sitt, der det har både 

blitt spurt entreprenører, designere, klienter, produsenter, byggherre og BREEAM sakkyndige. 

6.3.1. Fordeler, brukervennlighet og grunnen: 

 

Figur 6.3 Prosentvis som svarte på om det var fordeler med BREEAM eller ikke [35]  

 

Figur 6.4 Vanligste fordelene med BREEAM [35] 

I følge Figur 6.3 viser det at de fleste mener at det er en fordel ved å bruke BREEAM, og i figur 6.4 

viser det at største fordelen ved bruk av BREEAM er å få anerkjennelsen om at bygningen har 

BREEAM karakter.  

 

 

 

 

 

 

 

71% 

16% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Ja 

Ikke sikker 

Nei 

Var det fordeler med BREEAM? 

77% 

59% 

59% 

43% 

12% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Anerkjennelse  

Redusering av byggeavfall og material 

Forbedret tilfredshet til brukeren 

Operasjonelle kostnadsbesparelser 

Høyere leie verdi 

Hva er de vanligste fordelene med 
BREEAM? 

Figur 6.5 Brukervennligheten til BREEAM [34] 
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I Figur 6.5 ser man at det er en stor spredning på svarene om brukervennligheten, gjennomsnittet 

ligger da på 5,3. Det er vanskelig å si om BREEAM er brukervennlig eller ikke, siden det har med 

hvordan erfaringen for de enkelte har vært i de ulike prosjektene og hva grad av kompetanse de har 

med BREEAM.  

 

Her i figur 6.6 ser man at største grunnen til at de fleste velger BREEAM er på grunn av at de ønsker 

at det skal være planlegging fra starten av, og i BREEAM er det krevd. Resultatet viser og at klienter 

velger BREEAM på grunn av det er pålagt i organisasjonen å bruke et miljømerkeordning. At det blir 

billigere i lengden er sjeldent en årsak til at BREEAM blir valgt. 

 

6.3.2. Økonomi 

 

Figur 6.7 Ekstra kostnader ved BREEAM? [35] 

Det ble spurt om det hadde påløpt en betydelig ekstrakostnad for å få BREEAM sertifisering, i figur 

6.7 er resultatet forskjellig. Utifra undersøkelsen kom det fram at dersom de prøvde å nå et høyere 

sertifiseringsnivå så ble det ekstra kostnader, men når de lå på Pass, Good og Very good så var det 

liten eller ingen ekstra kostnader. 
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Figur 6.6 Grunnen til valg av BREEAM [35] 
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Figur 6.8 Økonomiske utfordringer med BREEAM [34] 

 

Figur 6.9 Økonomisk utfordrende kategorier i BREEAM [34] 

Resultatet fra figur 6.8 viser at det har vært noen økonomiske utfordringer for de fleste under 

prosjektet. Og den største økonomiske utfordringen var i kategori materialer i følge figur 6.9. Som 

tyder på at det er kanskje derfor Skanska fokuserte lite på materialer under prosjektet 

Kunnskapshavna 2. Deretter ser man at helse og innemiljø har de som var med i undersøkelsen hatt 

en del økonomisk utfordring med og. 
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Figur 6.10 Gjenvinning av de ekstra kostnadene med BREEAM [35] 

 

Figur 6.11 Økonomiske fordeler [35] 

Har det da vært noen fordeler ved de ekstra kostnadene og økonomiske utfordringene? Resultatet 

fra figur 6.10 tyder på at en stor andel mener at det er gjenvinning av de ekstra kostnadene. Flere av 

de som ble spurt sa det var en god investering med BREEAM siden det ble lavere kostnader i 

bygningens driftstid, som sett i figur 6.11. Det blir og lettere å selge bygningen ved bruk av BREEAM, 

da mange som er opptatt av bærekraft velger grønne bygninger foran andre bygninger. 
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6.3.3. Andre faktorer 

 

 

 

Figur 6.13 Bygningstekniske utfordrende kategorier i BREEAM [34] 

Gjennomsnittet for resultatet i figur 6.12 er 4,3, og det tilsier at det er middels med bygningstekniske 

utfordringer i BREEAM. Videre i figur 6.13 viser det at det er størst bygningsteknisk utfordringer 

innenfor materialer, deretter energibruk og helse og innemiljø.  
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Figur 6.12 Bygningstekniske utfordringer I BREEAM [34] 
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Figur 6.14 viser det et resultat om at det er som oftest en effekt fra BREEAM på kvaliteten av 

konstruksjonen, de forskjellige svarene er sannsynligvis på grunn av forskjellige oppnåelse av 

sertifiseringsnivå.  

 

Figur 6.14 BREEAMs effekt på kvaliteten på konstruksjonen [35] 

Figur 6.15 viser at BREEAM er en stor fordel når det kommer til det miljømessige. Ved bruk av 

BREEAM har det resultert til at bedriftene velger materialer med lave utslipp, det har og blitt 

redusert i karbon og avfall, i tillegg til forbedring av dyreliv. 

 

Figur 6.15 Miljømessige fordeler [35] 

 

Figur 6.16 Outstanding mer gunstig enn excellent [35] 

Resultatet fra figur 6.16 viser at det er en stor andel som mente at det ikke var grunn til å vurdere å 

få Outstanding rating istedenfor Excellent. Det var ingen store fordeler med Outstanding iforhold til 

Excellent. Videre i figur 6.17 ser man de var forskjellige svar utifra om det ble en kostnadsøkning ved 

de forskjellige sertifiseringsnivåene.  
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Figur 6.17 Kostnadsvekst med BREEAM [35] 

I følge undersøkelsen så kom det fram at klientene som fikk lav kostnadsøkning var fordi de allerede 

var godt inni det å bygge grønt, mens de med høg kostnadsøkning var nettopp begynt å sette seg inn 

i det.  

6.3.4. BREEAM bra? Tilpasning og endring 

 

Figur 6.18 Betydningen av ulike typer fordeler [35] 

Når vi går over og ser på betydningen bærekraft, så ser vi i figur 6.18 at under prosjektet er det ofte 

sosial delen som har mest påvirkning på prosjektet. Mens miljø og økonomi delen faller lenger ned, 

men vi ser at alle deler av bærekraft har en påvirkning på prosjektet. 
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Figur 6.19 BREEAMs tilpasning til norske forhold [34] 

Stor andel av de som har brukt BREEAM i prosjektene sine i Norge mener at det passer til det norske 

forholdet, Det er en stor sannsynlighet for at forskjeller mellom nord/sør, kystområder og indre strøk 

har en stor del i svarene. Man ser ved bruk av BREEAM så er det lettere for å få poeng i noen 

kategorier om man er i urbane områder.  

 

Figur 6.20 Er BREEAM bra? [35] 

Utifra figur 6.20 virker det som om at de fleste som har brukt BREEAM mener det er bra, men som 

det blir vist i figur 6.21 er det punkter som flere mener bør bli gjort endringer på.  
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Figur 6.21 Endringer som trengs å gjøre [35] 

Fra figur 6.5 såg man at det var veldig spredt om hvordan brukervennligheten var, men i figur 6.21 

ser man ganske klart at en stor andel ønsker at BREEAM skal bli lettere å bruke. 
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6.4.  Diskusjon & Vurdering av BREEAM 
Det er vanskelig å skulle trekke en konklusjon om BREEAM basert på undersøkelsen og analysen av 

Kunnskapshavna 2. Veldig mye tyder på at utfordringer knyttet til bruken av BREEAM er basert på 

prosjekttypen og tidligere erfaringer, samt geografisk beliggenhet. I undersøkelsen ser man det er en 

enighet om at de største utfordringene, både økonomisk og bygningsteknisk er i kategoriene: 

Materialer, Energibruk og Helse og Innemiljø. Grunnen til det er at det må til med mye 

dokumentasjon som de må skaffe fra forskjellige leverandører og mye oppfølging gjennom hele 

prosjektet. Grunnen til at Skanska fokuserte minst på materialer er sannsynligvis på grunn av den 

store dokumentasjonsmengden som fører til økonomisk og bygningsteknisk utfordring.  

Det som har blitt funnet ut av undersøkelsen og analysen viser at BREEAM har et godt potensiale. 

Ved karakteren Very Good har bygningen forbedret seg på flere punkter og er mye mer miljøvennlig 

enn et TEK bygg. Ser og at dersom byningen hadde bare fått karakteren Pass så er det alikavel et mye 

bedre alternativ for bærekraften enn TEK. Flere er enige om at BREEAM er en bra miljøordning, men 

at BREEAM ikke er perfekt, da det er forbedringer som kan bli gjort. Det som var mest misnøye med 

var brukervennligheten. BREEAM er et omfattende verktøy og det tar tid å skulle sette seg inn i det. 

Jo større prosjekt det er, jo større utfordringer blir det. Det er få som har stor kunnskap om BREEAM, 

og det er en utfordring bare det å skulle sette seg inn i verktøyet. Men det ser ut som om når årene 

går og flere forstår hva BREEAM-NOR innebærer så blir det et lettere verktøy å jobbe med. Og det 

blir hele tiden gjort forbedringer på BREEAM av NGBC etter forslag fra byggenæringen. 

I teoridelen blir det beskrevet noen av miljøoppfølgingsverktøyene som finnes i verden. Det har alle 

et og samme mål, å fremme en bærekraftig bygningsteknologi. Ved bakgrunn i det skal det vurderes 

kort om BREEAM opp mot Svanemerket. Det har i oppgaven valgt å ikke se på BREEAM opp mot 

andre miljømerkeordninger, slik som LEED og CASBEE, da de ikke er tilpasset norske forhold. Men 

utifra artikler er LEED og BREEAM veldig like utenom noen få punkter som gjorde at BREEAM var 

lettere å implementere i Norge, slik som energipunktet. 

Svanemerket og BREEAM: 

Likheter mellom Svanemerket og BREEAM 

- Det blir stilt minimumskrav/obligatoriske krav som må oppfylles for å få sertifisering 

- Det blir stilt et poengkrav i tillegg til minimumskravet, altså at bygningen må få en viss sum 

- Det blir stilt krav om at søknaden og dokumentasjon på at kravene er oppfylt skal verifiseres 

av en tredje part 

- Energi er kategorien som er lagt mest vekt på 

- Det blir stilt krav innen 6 av de samme kategoriene 

- Det blir stilt krav som går lenger enn minimumskravet til Norge 

Forskjeller 

- Svanemerket har 6 kategorier, mens BREEAM har 10 kategorier. Som tyder at BREEAM er et 

mer omfattende verktøy 

- I BREEAM blir det stilt krav om selve bygget og beliggenhet/området rundt, mens 

Svanemerket ligger fokuset bare på bygget 
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- Svanemerket er strengere når det komme til krav, de har 51 obligatoriske krav. Mens 

BREEAM-NOR har 13 minimumskrav for å få excellent og outstanding, og kun 3 

minimumskrav for å oppnå laveste sertifiseringsnivå Pass 

- Minimumskravene i BREEAM gir poeng, mens Svanemerket sine 51 obligatoriske krav ikke gir 

poeng 

- Svanemerket har enten sertifisert eller ikke, mens BREEAM-NOR har 5 sertifiseringsnivåer.  

- På kategorien material blir det stilt en rekke obligatoriske krav hos Svanemerket, mens i 

BREEAM-NOR er det kun et minimumskrav som går ut på å unngå miljøgifter.  

Svanemerket har flere og strengere minimumskrav for å få sertifisering enn BREEAM. De er på ca lik 

linje da sertifiseringnivået i BREEAM ligger på Excellent og Outstanding. BREEAM kan være i henhold 

til TEKs minimumskrav i mange kategorier, så lenge det blir hentet poeng fra andre kategorier. Det vil 

si at en bygnings kan bli sertifisert selv om det ikke hentes noen poeng fra kategorien energi. 

Svanemerket derimot så må en bygning tilfredstille krav innenfor alle kategoriene til Svanemerket. 

BREEAM-NOR har kategorier som transport, arealbruk og økologi, forurensning og innovasjon, noe 

som Svanemerket ikke legger fokus på. Og det er her den største forskjellen mellom de to verktøyene 

er, BREEAM-NOR går dypere inni et mer miljøvennlig fokus. Da flere av de kategoriene er viktig ut ifra 

et miljøsynspunkt. Med tanke på et stort fokus på forbedringer på klimaet er kategorien forurensning 

et viktig tema som Svanemerket mangler. BREEAM-NOR er et mye mer omfattende verktøy, mens 

Svanemerket er mye strengere. 

Hva vi mener burde blitt sett mer på: 

Geografisk plassering: Ved studering av BREEAM ser det ut som om det er lettere å få poeng om 

plasseringen er i en urban plassering. Det er jo selvfølgelig fordi det er fokus på å ha minst mulig 

utslipp fra transport og minst mulig ødeleggelse av økologien. Men det er ikke hele tiden lett å 

plassere bygninger i et urbant område da det trengs bygging både på kystområdet og indre strøk som 

ikke er tettbebygd. Det er vanskelig å skulle si noe om hvor godt BREEAM-NOR passer det norske 

forhold, da det passer mest til det urbane området. Det bør derfor bli sett mer på hvordan man kan 

enda mer tilpasse BREEAM-NOR til norske forhold, både til kystområder og indre strøk, og til det 

nordiske, vestlige, østlige og sørlige forhold.  

BREEAM for bolighus: Som tidligere sagt i teoridelen så finnes det et verktøy for sertifisering av 

bolighus i Storbritannia, som heter EcoHomes. Og i USA finnes det LEED for Homes. Dette er noe som 

vi synes burde bli innført i Norge, som kan hjelpe med å fremme og øke etterspørselen av bærekraft i 

bolighus og ikke bare i næringsbygninger.  

Materialer: Det bør bli lagt mer vekt, flere minimumskrav, på kategorien Materialer. Ved 

undersøkelsen og analysen av kunnskapshavna trinn 2 så ser man at fokuset ofte går vekk fra 

materialer fordi det bringer utfordringer. Men vi synes at det er det viktigste punktet i BREEAM-NOR, 

og fremmer veldig godt innkjøp av materialer. Svanemerket har et mye strengere forhold til 

materialer, og vi trur BREEAM-NOR kan ta læring av det.  
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7. Laftevegg VS Passivhusvegg 
Forslaget til nye energiregler i TEK tar klart standpunkt og ønsker å stramme inn 

unntaksbestemmelsene som har vært gjeldene for hytter og boliger med laftede yttervegger. Det vil 

resultere i at det ikke lenger skal tillates å oppføre boliger med laftede yttervegger som ikke innfrir 

minimumskravet til u-verdi.  Da må den laftede veggen i tilfelle tilleggsisoleres slik som andre 

konstruksjonstyper.  

Laftebransjen og tradisjonshåndverkere er rådville og er redd for inntektsgrunnlaget og en 

håndverkstradisjon med nærmere 1000års historie. Andre forståsegpåere påstår at direktoratet er på 

ville veier og tar feil grep og tiltakene de gjør for å spare energi og miljø virker mot sin hensikt 

deriblant sivilarkitekt Sverre Sevaldsen som har skrevet en kritisk artikkel i fagtidsskriftet 

byggeindustrien [53] 

Trebransjen med treteknisk i spissen påstår at trematerialer er vesentlig mer miljøvennlig enn andre 

byggematerialer på grunn av opptak av CO2 under vekst og lite klimagassutslipp knyttet til 

produksjon [54]. I oppgaven skal vi gi en enkel antydning på hvor mye energi og klimagassutslipp som 

er knyttet opp til produksjon av 1m2 laftet yttervegg VS 1m2 passivhusvegg av et annet mye anvendt 

materiale og vurdere dette sammen med energiforbruket knyttet til varmetap i løpet av 60år som er 

regnet som et livsløp i byggsammenheng. 

7.1. Metode 
Vi har valgt å begrense sammenligningen til to alternativer i tillegg til lafteveggen. Her er det valgt 

anerkjente oppbygninger som det eksiterer EPD dokumentasjon til. En konstruksjon av 35cm Leca 

isoblokk med en fiberpuss på begge sider. Og en isolert betongkonstruksjon, der oppbygningen er fra 

innsiden 10mm fiberpuss-50mmEPS-200mm armert betong-250mm EPS-10mm fiberpuss.  

Beregningene gjøres ved å sammenligne klimagassutslipp og energibruk knyttet til de forskjellige 

veggoppbygningene. Her benyttes EPD- miljødeklarasjon til å kartlegge miljøbelastningen ved 

produksjon av materialene tilhørende de forskjellige veggoppbygningene[Vedlegg 10]. Videre 

beregnes varmetap gjennom konstruksjonsdelen gjennom 60år som er å betrakte som et livsløp i 

byggsammenheng. Varmetapet og energibruk til produksjon skal multipliseres med en utslippsfaktor 

for klimagassutslipp per kWh. Vi har valgt å bennytte Norsk konsummiks på medium spenning basert 

på gjennomsnittet for perioden 2008-2010 42gCO2-ekv/kWh (0,012kg CO2-ekv/MJ)[Vedlegg 13].  

Klimagassutslippene knyttet til produksjon summers sammen med klimagassutslippet knyttet til 

varmetap og el-forbruk knyttet til produksjon av byggevarene. Dette angir en verdimengde 

klimagassutslipp (kgCO2-ekv) veggtypen har de første 60 år og er grunnlag for sammenligning og 

konklusjon av hvilken veggtype som er mest miljøvennelig.  

7.2. Resultat 
Systemgrensen for beregningene har vært det som i EPD beregningene kalles A1-A3, fra vugge til 

port. Som omhandler produksjon av byggevarene. Også er det lagt til energiforbruket knyttet til 

transmisjonsvarmetapet for 60 års drift. 

I tabellen under vises nøkkelinformasjonen av klimagassberegningene og nederste rad viser 

klimabelastning summert sammen av klimagassutslipp knyttet til produksjon, energibruk knyttet til 

produksjon omregnet til klimagassutslipp og varmetap gjennom konstruksjonen omregnet til 
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klimagassutslipp. Her ser man at begge passivhusveggene har ca 20 % høyere klimagassutslipp enn 

lafteveggen i et 60års perspektiv.           

Tabell 7.1 Klimagass sammenligning av 3 forskjellige veggoppbygginger 

 

7.3. Vurdering og usikkerhet knyttet til resultat  
Dette er en enkel klimagassvurdering av materialer i livsløpsperspektiv og har ikke godt spesielt i 

dybden men brukt materialer som har EPD dokumentasjon og brukt disse verdiene for å 

sammenligne miljøbelastningen. Veggoppbyggingens ytelser er hentet byggforsk og Leca og er å anta 

som korrekte. EPD som er benyttet for laftehus er for konstruksjonsvirke av gran og furu, dette er 

materialer som er tøket i en materialtørke og dimensjonsjustert etterpå. Mange lafteprodusenter 

benytter lufttørkede materialer istedenfor kunstig tørket slik som konstruksjonsvirke er, dette ville 

gjort en betydelig reduksjon i energiforbruk knyttet til produksjon av materialet.  Oppbyggingen av 

betongveggen er noe usikker da anvisningen til byggforsk er fulgt som angir tykkelse for å oppnå 

passivhusnivå (200EPS200Bet.50EPS) denne konstruksjonen kan kritiseres for å være i overkant solid. 

EPD-dokumentasjonen for EPS isolasjon gjelder for en type som har litt bedre 

isolasjonsevne(varmekonduktivitet 0,034 VS 0,038 W/mK). Dette kunne resulter i at man kunne 

redusert tykkelsen av veggen noe. Alt energiforbruk er beregnet som elektrisk og med en omregning 

til klimagassutslipp er det benyttet Norsk konsummiks på medium spenning basert på gjennomsnitt 

 1m2 8’’Laftevegg  1m2 PUR isolert 
lettklinker   

1m2 EPS-betong-EPS  

Tykkelse [mm] 200 350 450 

U-verdi 
[W/m2K] 

0,65 0,15 0,143 

Global oppvarming 
knyttet til produksjon 
A1-A3 [kgCO2ekv] 

-121,4 60,3 68,9 

Energibruk produksjon 
A1-A3 
[MJ] 

767,0 1066,1 728,8 

Energibruk produksjon 
omregnet til 
klimagassutslipp 
[kgCO2ekv] 

9,2 12,8 8,7 

Varmetransmisjonstap 
mot det fri 
[W/K] 

0,65 0,15 0,14 

Varmetap pr m2 pr 
60år[kWh] 

4953 1143 1089 

Varmetap pr m2 pr 
60år [MJ] 

17831 4115 3920 

Klimagassutslipp 
knyttet til varmetap 
[kgCO2ekv] 

214 49 47 

Samlet 
klimagassutslipp 
[kgCO2ekv] 

102 122 124 
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for 2008-2010Klimagassutslipp: 42gCO2-ekv/kWh (0,012 kg CO2ekv/MJ)[Vedlegg 12]. Hvis en her 

heller hadde benyttet Nordisk miks eller Europeisk ville lafteveggen kommet dårligere ut siden den 

har høyest energiforbruk. Kan også kritiseres for å ha benyttet medium spenning og ikke lav spenning 

som hadde hvært mer korrekt siden mesteparten av eneriforbruket er knyttet opp til drift av 

bygningen og er å anta at det benyttes lav spenning (bolig). Andre aktører som gjør slike 

klimagassvurderinger frem i tid bruker en anslått fremtidsverdi 2010-2070 på 132 gCO2-ekv/kWh. 

Asbjørg Næss viser en fremstiling av at pellets kan gi et  klimagassutslipp helt nede i 10 gCO2-

ekv/kWh  [56]. Resultatet må vurderes slik at det er stor usikkerhet knyttet til klimagassutslipp per 

kWh da det er store variasjoner både i oppvarmingskilde og beregningsmetode. Andelen av fornybar 

energi knyttet opp til produksjon er ikke tatt hensyn til og skulle man tatt hensyn til det burde man 

vurdert dette i driftsfasen også.  Materiale som bindemiddel mellom lecablokkene og isolasjon 

mellom stokkene i lafteveggen er ikke medberegnet. Arbeid med tilpasning, montering, 

forskalingsarbeid og vedlikehold etc. er heller ikke medberegnet.  Resultatet av sammenligningen er i 

all høyste grad bare en veiledning. Men beviser veldig tydelig at ett utelukkende fokus på redusert 

energiforbruk i driftsfasen ikke nødvendigvis gir noe reduksjon i klimagassutslipp. 
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8. Resultat og diskusjon – Bærekraftig utvikling av TEK  
Som tidligere nevnt jobbes det nå med revidering av TEK der de ser på energieffektivisering som et 

viktig klimatiltak. Fokuset i denne diskusjonen kommer til å bli hvordan TEK skal håndtere de store 

klimautfordringene.  

TEK 10 tar lite ansvar til miljø og det er i dag frivillige ordninger og idealister som fremmer 

miljøvennlige bygg.  Nye energiregler til TEK 10 er like rundt hjørne, men sparer disse nye 

energireglene miljøet? I casen kommer en konstruksjonstype som er snart 1000år gammel best ut i 

en miljøsammenligning. Passivhusveggene som var med i forsøket har et klimagassutslipp som er ca. 

20 % større enn lafteveggen som var med i forsøket. Dette viser at det er behov for å stille krav om 

hva man bygger bygninger av.  

8.1. Klimagassutslipp 
Fra vurderingen i kapittel 6 ser vi at ved bruk av BREEAM-NOR er det flere kriterier som hjelper til å 

fremme bærekraftig utvikling. TEK og karakter Pass i BREEAM har ikke et veldig stort gap imellom 

seg. De ser på mye av de samme punktene, men BREEAM går et steg videre med tanke på klima og 

bærekraft. Et punkt som både BREEAM og TEK har fokus på er avfall. Det er krav om at bygget skal 

prosjekteres på en forsvarlig måte. Altså at det skal være minst mulig belastning på klimaet. Her går 

BREEAM videre og ser på resirkulering og gjenbruk av materialene til andre prosjekter. Andre 

forskjeller mellom BREEAM og TEK er blant annet at TEK ikke legg fokus på geografisk plassering på 

samme nivå som BREEAM. Transport til og fra en bygning har store klimagassutslipp knyttet til seg og 

variasjonene knyttet til plassering kan overgå klimagassutslipp knyttet direkte til bygningen. 

TEK har fokus på materialbruk men har i dag ingen nivå eller tallfesta krav. Bygevareforordningen 

stiller i dag krav til dokumentasjon til materialer som benyttes i byggverk. BREEAM gir poeng for bruk 

av materialer med EPD-miljødeklarasjon og enda flere poeng hvis det utarbeides klimagassregnskap 

til prosjektet. Miljøpotensialet ved slike vurderinger er å anse som relativt stort grunnet med at 

klimagassutslipp fra produksjon av byggematerialer for et bygg i dag kan være større enn det totale 

klimagassutslippet fra oppvarming og drift i hele byggets levetid. Kapitelet i BREEAM som materialer 

gir også poeng til for ansvarlig innkjøp av produkter som allerede innehar et miljømerke f.eks. 

Svanemerket eller EcoProdukt 

8.2. Energibruk  
I forslaget til nye energiregler er det foreslått at det skal benyttes netto energibehov som målepunkt 

for energiytelsen for bygninger. Det er foreslått tallfesta krav til de forskjellige bygningskategoriene 

80-97kW/m2/år. Forslaget nedfører en reduksjon i energibehov på ca 26 % for boliger og 38 % for 

kontorbygg [37]. Energibehovet reduseres som en følge av redusert oppvarmingsbehov. I dagens 

gjeldende forskrift er det et krav om fornybar andel av netto varmebehov slik at 40% ved bygninger 

<500m2 og 60% ved bygninger >500m2 dekkes  av annen energiforsyning enn direktevirkende 

elektrisitet eller fossilt brensel. I forslaget til nye energiregler er det formulert litt annerledes der de 

sier at: 

§ 14-4 Krav til energiforsyning [Nye energikrav til bygg]     

1. det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel 

2. bygninger med oppvarmet BRA over 1000m2 skal ha energifleksible 

varmesystemer. Dette gjelder ikke for småhus  
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3. Småhus skal oppføres med skorstein  

Dette medfører at det ikke ligger noen føringer for å benytte fornybar energi som energikilde. Det er 

fult mulig å benytte strøm oppvarmingskilde også i energifleksible varmesystemer. På en annen side 

så er forslaget energibehov på linje med passivhusforskriften, der det er krav til maks 

oppvarmingsbehov på maks 15kWh/m2år(noe forenklet). Ved mindre bygninger er det da usikkert 

om det er hensiktsmessig å installere kompliserte oppvarmingssystemer for et lite behov. Da burde 

man i så fall gjøre en livsløpsanalyse for å vurdere klimagevinsten ved å installere et 

oppvarmingssystem basert på fornybar energi.  

BREEAM belønner fornybar energi både gjennom kravene i Ene 1 (energieffektiviteten)som tar 

utgangspunkt i energimerkeordningen som forholder seg til levert energi. Og til Ene 

5(energiforsyning med lavt klimagassutslipp) Miljøgevinsten av fornybar energi er ved å redusere 

behovet for tilført ikke fornybar energi og må sees i sammenheng med den globale 

energietterspørselen, og med tanke på at el-produksjon har et betydelig klimagassutslipp spesielt 

ved kull- og gasskraftverk.   

Målepunktet for beregningspunkt i forslaget til nye energiregler er satt til netto energibehov. Dette 

for å sikre energieffektive bygninger med lavt energibehov uavhengig av energikilde. Og 

argumenterer med at den mest miljøvennlige kW er den man slipper å produsere. Flere aktører i 

bransjen mener at det burde ha vært levert energi som hadde vært brukt som beregningspunkt slik 

som i BREEAM, dette hadde gitt store fordeler ved å prosjektere med energiproduksjon på bygningen 

og det ville resultert i redusert levert energi til bygninger men forslaget ønsker å overlate 

energiproduksjon til det økonomiske aspektet.   

8.3. Unntaksbestemmelser for boliger med laftede yttervegger  
Slik som forslaget til nye energikrav fremstår nå, fremmer det bygninger med relativt store 

klimagassutslipp knyttet til produksjon og med lavt energibehov. Energibehovet kan man dekkes med 

ikke-fornybar energi. Et hus med laftede yttervegger har til sammenligning relativt lite 

klimagassutslipp knyttet til produksjon og et stort energibehov som kan dekkes med fornybar energi 

som for eksempel solfanger og biobrensel. Forsøket har allerede påvist at laftekonstruksjonen har 

mindre klimagassutslipp igjennom ett 60års perspektiv ved bruk av norsk stømmiks som energikilde 

for alle konstruksjonstypene. I de nye energikravene til bygg er det foreslått å fjerne 

unntaksbestemmelsene som ble innført med TEK97 som har tillatt bygging av boliger og hytter med 

laftede yttervegger. «Begrunnelsen for å skjerpe inn unntaksmuligheten for boliger i laft er at det i 

enkelte deler av landet er blitt bygget mange laftede boliger» [37].    

8.4. Konsekvensutredning 
Multiconsult har utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet en konsekvensutredning 

med hensyn på samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvenser ved å innføre nye 

energikrav. I utredningen står det lite om bærekraft og klima og ved en henvendelse på epost om 

spørsmålet om det er vurdert i sammenheng med klimahensyn fikk vi tilbakemelding om at tiltak som 

er økonomisk lønnsomt også kan anses som klimamessig lønnsomt siden forbruk av energi er 

kostbart. [vedlegg 4] 
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8.5.  klimatiltak    
I innledningen og samfunnsperspektivet har vi nevnt at endringen som gjøres i byggeforskriftene er 

politisk bestemt av storting og regjering på grunnlag av forpliktelser utover landets grenser. Forslaget 

om nye energiregler handler bare om energi, men både stortingsmeldingene og arbeidsrapportene 

nevner også andre faktorer som burde satses på her kan nevnes at Kommunal - og regional 

departementets arbeidsgruppe for energieffektivisering (Arnstadutvalget) foreslår på lik linje med å 

innføre passivhusnivå og nullenerginivå også foreslår regulatoriske virkemidler som sikrer krav til 

dokumentasjon av totale miljøbelastninger, økt fokus på arealeffektivitet og krav om individuell 

energimåling og avregning av enkeltleiligheter [9]. I en innstilling til Stortinget fra energi- og 

miljøkomiteen innst.390S mener medlemmene at det: Ikke burde innføres allment krav om 

passivhus. Burde være bedre avskrivningsregler og muligheter for skattefradrag for energi og 

miljøtiltak i bygg. Stimulere til økt bruk av biologisk fyringsolje fremfor forbud mot oljefyr [57]. 

Forslaget til nye energiregler til bygg har et avsnitt som heter «klimaeffekt av tiltaket» her redegjør 

de for at energieffektivisering globalt sett vil være sentralt for å kutte klimagassutslipp. Men at det i 

Norge har det liten effekt siden vi har vannkraft som elektrisk energikilde. «Indirekte kan 

energieffektivisering ha en klimagevinst, dersom fornybar energi erstatter fossil energi» Også står det 

videre at effekten er usikker og at den er avhengig av det europeiske energimarkedet [37].  
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9. Konklusjon 
Klimautfordringene står for døren og de aller fleste er enige om at det må gjøres noe for å redusere 

klimagassutslipp. Byggsektoren og medregnet produksjon av byggevarer er en av de største 

synderne. Nåsituasjonen er det relativt stor enighet om, der bygninger står globalt for ca. 40 % av 

energibruken, 40 % av ressursbruken, 1/3 av klimagassutslippene og 25 % av vannforbruket. 

Regjeringen kjører en offensiv klimapolitikk og har bestemt at bygninger skal ha passivhusnivå i 2015 

og nesten nullenerginivå i 2020. De nye energikravene er et lite steg i riktig retning og et greit 

utgangspunkt for å jobbe videre mot et nullutslippsnivå. Det sikrer et lavt energiforbruk i driftsfasen 

som er bortimot ekstremalpunktet for hvor lite energitap som er forsvarlig. Videre for å nå nesten 

nullenerginivå innen 2020 kreves det et helt annet fokus og et taktskifte. Energiproduksjon på 

byggene er vesentlig i den sammenheng.   

Om passivhusnivå og nesten nullenerginivå er den riktige utviklingen for å sikre bærekraftig utvikling 

av bygg er vi mer usikre på. Fokuset er i dag utelukkende på netto energiforbruk og frem mot 2020 

blir det sannsynligvis et økende fokus på energiproduksjon. Oppgaven våres har prøvd å belyse andre 

faktorer for å sikre en bærekraftig utvikling mot TEK20. Slik som våres påstand at en snart 1000år 

gammel byggeteknikk er mer miljøvennlig en det som vil være kravsnivået i nær fremtid. De frivillige 

miljømerkeordningene som BREEAM og Svanemerke er idag de som setter krav til klima og miljø. 

Dette bidrar positivt med å redusere klimagassutslipp direkte på enkelt prosjekter og indirekte ved 

ringvirkninger i resten av byggebransjen i Norge.  

BREEAM og Svanemerke er gode verktøy som sikrer bærekraftige bygg på frivillig basis, der kravene 

kan bli oppfylt etter hva prosjekterende synes er viktigst. Uansett om noen krav blir satt til side til 

fordel for andre vil det totalt sett gi positivt bidrag til klimaet, siden bygningen uansett vil bli bedre 

enn om det bare var kravene i TEK som ble oppnådd.  

For å sikre bærekraftig utvikling for TEK må fokuset rettes fra utlukkende energibruk i driftsfasen 

over til totalt energiforbruk og klimagassutslipp i hele bygningens levetid inkludert produksjon av 

byggevarer og bygging av bygget, ett vugge til grav prinsipp. Våres innspill er at LCA metodikken med 

et kravsnivå til klimagassutslipp må være på plass innen TEK20 og burde innføres som en alternativ 

løsning i revidering av teknisk forskrift som blir omtalt som TEK17. 
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11. Vedlegg 

11.1. Vedlegg 1: BREEAM sjekkliste  

Ledelse 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

2 2 2 2 
Man 1 – Teknisk 
driftsstart 

Å stimulere og fremme en koordinert og helhetlig driftsstart av 
ferdig bygg. Bygget skal forberedes for driftsfasen med en 
kvalitet som sikrer optimal ytelse under faktiske leieforhold, og 
som også samsvarer med nasjonale retningslinjer og beste 
praksis. 

2 2 2 2 
Man 2 - Entreprenørens 
retningslinjer formiljø og 
samfunnsansvar 

Å gjenkjenne og fremme til byggeplasser som blir ledet på en 
miljømessig og sosialt sett hensynsfull og ansvarlig måte. 
 

4 4 4 4 
Man 3 – Påvirkninger fra 
byggeplass  
 

Å gjenkjenne og fremme en miljømessig forsvarlig ledelse og drift 
av byggeplasser, når det gjelder ressursbruk, energiforbruk og 
forurensning. 

1 1 1 2 
Man 4 – Brukerveileder 
 

Å gi brukere av bygget veiledning, slik at de kan bruke og drifte 
bygget på en effektiv måte, uten å 
måtte ha teknisk kunnskap. 

2 2 2 2 
Man 12 – Analyse av 
levetidskostnader (LCC) 

Å gjenkjenne og fremme egnet analysemodell som utreder 
konsekvensene av nødvendige valg for å 
forbedre design, spesifikasjoner og FDV i et livsløp, ved å 
synliggjøre LCC-konsekvensene. 

3 3 3 3 
Man 13 – Kombinert (Man 
5 – Man 11) 

Å redusere miljøbelastninger gjennom effektiv ledelse ved å 
gjenkjenne og fremme ulike emner, som i sum gir direkte 
og/eller indirekte reduksjoner i miljøbelastningene. 

1 1 1 1 
Man 13.5 – Stedsanalyse Å gjenkjenne og fremme detaljert analyse av området for at 

bygget skal tilpasse seg området og omgivelsene ut over de krav 
som gjelder for plan og byggesaksbehandling 

2 2 2 2 
Man 13.6 – Konsultasjon Å involvere relevante interessenter (herunder bygningens 

brukere, næringsliv, beboere og lokale myndigheter) i utvikling 
av bygget tilpasset formålet, og for å øke lokalt ”eierskap”. 

2 2 2 2 
Man 13.7 – Delt bruk Å gjenkjenne og fremme aksept for fleksibelt bygningsdesign 

som legger til rette for, og øker muligheten for delt og/eller 
endret bruk, uten kostnad. 

1 1 1 1 
Man 13.8 – Sikkerhet Å gjenkjenne og fremme effektive tiltak som bedrer sikkerheten 

og forebygger kriminalitet ved utforming av bygget. 

1 1 1 1 
Man 13.9 – 
Informasjonsspredning 

Å gjenkjenne og fremme spredning av informasjon om 
prosjektering og innkjøp, relatert til forhold som reduserer den 
totale miljøbelastningen av bygningen. 

1 1 1 1 
Man 13.10 – Bygget som 
læringsressurs 

Å gjenkjenne og fremme bruk av bygning og utbyggingsområdet 
som en læringsressurs for å øke miljøbevisstheten. 

1 1 1 1 
Man 13.11 – 
Vedlikeholdsvennlighet 

Å gjenkjenne og fremme til spesifikasjon av bygget og tilhørende 
tjenester som vil være lett 
opprettholde gjennom hele livssyklusen. 
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3 3 3 3 
Man 14 – BREEAMNOR 
Akkreditert Profesjonell 
(AP) 

Fremme en praksis som utvikler bygg BREEAMNOR kvaliteter på 
en rasjonell og kostnadseffektiv måte. 

Helse og innemiljø 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

1 1 1 1 Hea 1 – Dagslys Å gi brukerne av bygget tilstrekkelig tilgang til dagslys 

1 1 1 1 Hea 2 – Utsyn At brukerne skal kunne få omstille synet etter arbeid på nært 
hold og glede seg over å kunne se ut og følge med på endringer i 
værforhold og dagslys gjennom dagen, for å redusere 
belastningen på øynene og bryte monotonien i innemiljøet. 

1 1 1 1 Hea 3 – 
Blendingskontroll 

Å redusere blandingsproblemene i arealer som er i bruk, ved 
hjelp av adekvate blendingskontrollsystemer 

1 1 1 1 Hea 4 – Høyfrekvent 
belysning 

Å redusere risikoen for helseproblemer som skyldes flimmer fra 
lyskilder 

1 1 1 1 Hea 5 – Interne og 
eksterne lysnivåer 

Å sikre at belysningen blir designet i tråd med beste praksis for 
synsytelse og komfort. 

1 1 1 1 Hea 6 – Lyssoner og 
lysstyring 

Å sørge for at brukerne har en enkel og tilgjengelig kontroll over 
belysningen i relevant område av bygget. 

1 1 1 1 Hea 7 – Potensial for 
naturlig ventilasjon 

Å fremme tilstrekkelig gjennomstrømning av luft i naturlig 
ventilerte bygg av naturlig ventilasjon i mekanisk ventilerte bygg, 
når utendørs klima tillater dette 

2 2 2 2 Hea 8 – 
Ventilasjonsløsning for å 
sikre innendørs 
luftkvalitet 

Å redusere helserisikoen forbundet med dårlig luftkvalitet 
innendørs som skyldes ikke tilfredsstillende ventilasjonsløsning 

2 2 2 2 Hea 9 – Forurensning i 
innemiljø 

Å redusere forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske 
forbindelser) gjennom krav til dokumentert godt byggerenhold 
og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp 
av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske 
signalsubstanser/forbindelser. 

2 2 2 2 Hea 10 – Teknisk 
komfort 

Å sikre, ved hjelp av designverktøy, at man oppnår 
hensiktsmessige termiske komfortnivåer for arealer i aktiv bruk. 

1 1 1 1 Hea 11 – Termisk soning Å fremme brukerkontroller som lar brukerne justere varme-
/kjølesystemene i bygget selv. 

1 1 1 1 Hea 12 – Mikrobiell 
forurensning 

Å sikre at de tekniske bygginstallasjonene designes på en slik 
måte at det ikke oppstår legionærsyke under driften. 

1 1 - 1 Hea 13 – Akustisk ytelse Å sikre at byggets akustiske ytelse tilfredsstiller de 
hensiktsmessige standardene for sitt formål. 

2 - 2 - Hea 14 – Kontorarealer Å fremme et godt arbeidsmiljø i mindre kontorer innenfor 
byggeprosjektet. 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 62 av 104 
 

3 3 3 3 Hea 20 Fuktsikring Redusere risiko for å bygge inn uønsket fukt og bidra til å hindre 
fukt- og muggsopp problemer i norske bygg gjennom 
hensiktsmessig prosjektering og måling i byggefasen. 

Energi 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

13 13 13 13 
Ene 1 – Energieffektivitet Å stimulere og fremme en koordinert og helhetlig driftsstart av 

ferdig bygg. Bygget skal forberedes for driftsfasen med en 
kvalitet som sikrer optimal ytelse under faktiske leieforhold, og 
som også samsvarer med nasjonale retningslinjer og beste 
praksis. 

1 1 1 1 
Ene 2 – Delmåling av 
betydelig energibruk 

Å gjenkjenne og fremme til byggeplasser som blir ledet på en 
miljømessig og sosialt sett hensynsfull og ansvarlig måte. 

1 1 1 1 
Ene 3 – Delmåling av høy 
energibelastning og 
utleiearealer 

Å gjenkjenne og fremme en miljømessig forsvarlig ledelse og 
drift av byggeplasser, når det gjelder ressursbruk, 
energiforbruk og forurensning. 

1 1 1 1 
Ene 4 – Utebelysning  Å gi brukere av bygget veiledning, slik at de kan bruke og drifte 

bygget på en effektiv måte, uten å 
måtte ha teknisk kunnskap. 

3 3 3 3 
Ene 5 – Energiforsyning 
med lavt klimagassutslipp 

Å gjenkjenne og fremme egnet analysemodell som utreder 
konsekvensene av nødvendige valg for å 
forbedre design, spesifikasjoner og FDV i et livsløp, ved å 
synliggjøre LCC-konsekvensene. 

1 - 1 1 
Ene 6 – 
Bygningskonstruksjonens 
ytelse og hindring av 
luftinfiltrasjon ved 
varemottak og leveranser 

Å redusere miljøbelastninger gjennom effektiv ledelse ved å 
gjenkjenne og fremme ulike emner, som i sum gir direkte 
og/eller indirekte reduksjoner i miljøbelastningene. 

3 - 3 3 
Ene 7 – Kjølelager Å gjenkjenne og fremme detaljert analyse av området for at 

bygget skal tilpasse seg området og omgivelsene ut over de 
krav som gjelder for plan og byggesaksbehandling 

2 2 2 2 
Ene 8 – Heiser Å involvere relevante interessenter (herunder bygningens 

brukere, næringsliv, beboere og lokale myndigheter) i utvikling 
av bygget tilpasset formålet, og for å øke lokalt ”eierskap”. 

1 1 - - 
Ene 9 – Rulletrapper og 
rullefortau 

Å gjenkjenne og fremme aksept for fleksibelt bygningsdesign 
som legger til rette for, og øker muligheten for delt og/eller 
endret bruk, uten kostnad. 

- - - 1 
Ene 11 – Energieffektive 
avtrekksskap 

Å gjenkjenne og fremme effektive tiltak som bedrer 
sikkerheten og forebygger kriminalitet ved utforming av 
bygget. 

- - - 1 
Ene 12 – Varmetap og 
ventilasjon i 
svømmehaller 

Å gjenkjenne og fremme spredning av informasjon om 
prosjektering og innkjøp, relatert til forhold som reduserer den 
totale miljøbelastningen av bygningen. 

- - - 1 
Ene 19 – Energieffektive 
laboratorier 

Å gjenkjenne og fremme bruk av bygning og 
utbyggingsområdet som en læringsressurs for å øke 
miljøbevisstheten. 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 63 av 104 
 

- - - 1 
Ene 20 – Energieffektive 
IT-løsninger 

Å gjenkjenne og fremme til spesifikasjon av bygget og 
tilhørende tjenester som vil være lett 
opprettholde gjennom hele livssyklusen. 

2 2 2 2 
Ene 23 – 
Bygningskonstruksjonens 
energiytelse 

Fremme en praksis som utvikler bygg BREEAMNOR kvaliteter 
på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. 

Transport 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

4 2 2 4 
Tra 1 – 
Kollektivtransporttilbud 

Å fremme utbygginger i nærheten av godt utbygde 
kollektivtransportknutepunkt, for på den måten å bidra til å 
redusere transportrelaterte utslipp og kødannelse. 

1 1 1 1 
Tra 2 – Avstand til lokalt 
service- og 
tjenestetilbud 

Å stimulere til og fremme en lokalisering av bygg i nærheten av 
lokalt service- og tjenestetilbud, og dermed redusere behovet for 
lengre og flere reiser 

2 2 2 2 
Tra 3 – Alternative 
transportformer 

Å anerkjenne at det finnes hensiktsmessige fasiliteter på stedet 
slik at brukerne av bygget kan benytte alternative 
transportformer for å reise til og fra bygget. 

2 1 1 1 
Tra 4 – Sikkerhet for 
gående og syklister 

Å fremme tilrettelegging av trygge og sikre gangveier og 
sykkelveier til utbyggingen. 

1 1 1 1 
Tra 5 – Mobilitetsplan Å fremme innsats som blir gjort for å tilby byggets brukere flere 

reisealternativer, for å unngå at brukerne blir avhengige av 
reisemåter med størst miljøbelastning 

- 2 2 21 
Tra 6 – Maksimal 
bilparkeringskapasitet 

Å oppmuntre til bruk av andre transportmidler til bygget enn 
privatbil, for dermed å bidra til en reduksjon i transportrelaterte 
utslipp og kødannelse 

1 - - 1 
Tra 7 – 
Reiseinformasjonspunkt 

Å sikre at bygget gir brukerne oppdatert informasjon om lokal 
kollektivtrafikk og rutetabeller 

1 - 1 1 
Tra 8 – Varelevering og 
manøvrering 

Å sikre at sikkerheten opprettholdes og at forsinkelser som 
skyldes leveringskjøretøy minimeres gjennom godt planlagt 
utforming av og adkomst til området. 

Vann 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

3 3 3 3 
Wat 1 – Vannforbruk Begrense forbruket av drikkevann til sanitærformål til et 

minimum ved å stimulere til bruk av vannbesparende utstyr. 

1 1 1 1 
Wat 2 – Vannmåler Sikre at vannforbruket kan overvåkes og administreres, og på 

denne måten stimulere til lavere vannforbruk. 
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1 1 1 1 
Wat 3 – 
Lekkasjedeteksjon 

Redusere konsekvensene av større vannlekkasjer, som ellers vil 
forbli uoppdaget 

1 1 1 1 
Wat 4 – Avstenging av 
sanitær tilførsel  

Redusere risikoen for mindre lekkasjer i toalettfasiliteter 

1 1 1 1 
Wat 6 – 
Vanningssystemer 

Redusere forbruket av drikkevann til vanning av prydplanter og 
uteanlegg. 

1 - - - 
Wat 7 – Bilvask Redusere mengden drikkevann som brukes i bilvaskanlegg. 

2 2 2 2 
Wat 8 – Bærekraftig 
vannbehandling på stedet 

Stimulere til behandling og gjenbruk av gråvann på stedet, slik at 
man kan redusere behovet for miljøskadelige sentraliserte 
vannbehandlingssystemer. 

Materialer 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

7 7 7 7 

Mat 1 – 
Materialspesifikasjon 

Fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på 
miljøet i løpet av hele bygningens livssyklus. 

1 1 1 1 

Mat 3 – Gjenbruk av 
fasader 

Fremme gjenbruk av eksisterende bygningsfasader på stedet. 

1 1 1 1 

Mat 4 – Gjenbruk av 
eksisterende 
bærekonstruksjoner 

Fremme gjenbruk av eksisterende konstruksjon på stedet. 

2 2 2 2 

Mat 5 – Ansvarlig 
innkjøp av materialer 

Fremme spesifikasjon av ansvarlig innkjøpt bygningsprodukt for 
viktige bygningselementer 

1 1 1 1 

Mat 7 – Robust 
konstruksjon 

Fremme tilfredsstillende beskyttelse og robusthet av utsatte 
deler av bygningen og landskapet, og dermed begrense bruk av 
utskiftningsmaterialer til et minimum. 

Avfall 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

3 3 3 3 
Wst 1 – Avfallshåndtering 
på byggeplass 

Effektivisere ressursbruken og sikre god håndtering av avfall på 
byggeplass. 

1 1 1 1 
Wst 2 – Resirkulere tilslag Stimulere til bruk av resirkulerte tilslag i utbyggingen, for å 

redusere bruken av nye materialer. 

1 1 1 2 
Wst 3 – Lagring av 
gjenvinnbart avfall 

Legge til rette for at mest mulig av bygningens driftsrelaterte 
avfallsstrømmer går til gjenvinning, slik at dette ikke blandes 
med evt. deponerings- eller forbrenningsavfall. 

1 - 1 1 
Wst 4 – 
Komprimator/presse 

Effektiv og hygienisk sortering og lagring av avfall. 
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1 1 1 1 
Wst 5 – Kompostering Stimulere til økt kildesortering og kompostering av organisk 

avfall. 

- 1 - - 
Wst 6 – Gulvbelegg Fremme bruk av gulvbelegg valgt av bruker/leietaker, for å 

unngå sløsing med materialer. 

Arealbruk og økologi 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

1 1 1 1 
LE 1 – Gjenbruk av areal Stimulere til gjenbruk av areal som tidligere har vært utbygd, og 

motvirke at tidligere ubebygd areal brukes til utbygging 

1 1 1 1 
LE 2 – Forurenset areal Stimulere til positive tiltak slik at man bruker forurenset areal 

som ellers ikke ville ha blitt sanert og utbygd. 

1 1 1 1 
LE 3 – Økologisk verdi og 
vern av økologi på 
stedet 

Stimulere til utbygging på områder som allerede har begrenset 
verdi for dyreliv, og beskytte den eksisterende økologien mot 
betydelig skade under forberedelse av byggeplassen og 
gjennomføring av byggearbeidet. 

5 5 5 5 
LE 4 – Redusere 
konsekvenser for 
eksisterende økologi 

Begrense et byggeprosjekts påvirkning på eksisterende økologi. 

2 2 2 2 
LE 6 – Langsiktig 
påvirkning på 
artsmangfold 

Begrense utbyggingens langsiktige påvirkning på tomtens og de 
omkringliggende områdenes artsmangfold. 

- - - 1 
LE 7 – Involvering av 
studenter og ansatte 

Å stimulere design-/prosjektteamet til å inkludere elever og 
ansatte i design av skoleområdet. 

Forurensning 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

1 1 1 1 
Pol 1 – Kuldemedium 
GWP – 
Bygningstjenester 

Redusere bidraget til klimaforandringer som skyldes utslipp fra 
kuldemedier som har et stort globalt oppvarmingspotensial. 

2 2 1 1 
Pol 2 – Forebygge 
lekkasjer fra 
kuldemedier 

Redusere utslipp av kuldemedier til atmosfæren som følge av 
lekkasjer i kjøleanlegg. 

1 - 1 1 
Pol 3 – Kuldemedium 
GWP – Kjølelager 

Redusere bidraget til klimaforandringer som skyldes utslipp fra 
kuldemedier som har et stort globalt oppvarmingspotensial. 

3 3 2 3 
Pol 4 - NOₓ-utslipp fra 
varmekilde 

Begrense NOₓ-utslipp fra byggets oppvarmingssystemer. 
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3 3 3 3 
Pol 5 – Flomrisiko Stimulere til utbygging i områder med lav flomrisiko, eller til å 

innføre tiltak for å redusere konsekvensene av flom for 
bygninger som ligger i områder med middels til høy risiko for 
flom. 

1 1 1 1 
Pol 6 – Redusere 
forurensning av 
vassdrag 

Hindre slam, tungmetaller, kjemikalier eller olje å forurense, som 
følge av avrenning fra bygninger og harde overflater 

1 1 1 1 
Pol 7 – Begrense 
lysforurensning om 
natten 

Sikre at utvendig belysning er konstruert i de egnede områdene, 
og at belysning oppover begrenses til et minimum, slik at man 
reduserer unødvendig lysforurensning, energibruk og ulempe for 
naboeiendommer. 

1 1 1 1 
Pol 8 – Støydemping Unngå å sjenere støysensitive områder 

Innovasjon 
Ant. poeng tilgj.   

V
ar

eh
. 

K
o

n
to

r 

In
d

u
st

ri
 

U
td

an
n

in
g Emne Formål 

10 10 10 10 

Inn 1 – Innovasjon Anerkjenne innkjøpsstrategier, konstruksjonsegenskaper, 
forvaltningsprosesser eller teknologisk utvikling som er 
nyskapende når det gjelder bærekraftighet, og som ligger over 
og ett skritt foran det som per i dag anerkjennes og belønnes 
innenfor standard BREEAM-områder. 
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11.2. Vedlegg  2: Svanemerket sjekkliste 
Kriterier:  

(= obligatoriske krav,  = mulige krav) 

Overordnede krav til lisenssøker 

 Generell beskrivelse av bygningen 

 Ansvar for byggeprosessen 

Energi og innemiljø 

Energi 

 Luftetthet 

 Energieffektivitet 

 Bedre energieffektivitet enn obligatorisk 

 Energitilskudd fra lokal energikilde eller – gjenvinning 

 Faste lyskilder 

 Energimerkete hvitevarer 

 Sparedusjer og blandebatterier 

 Individuell måling av energi 

Inneklima 

 Ventilasjon 

 Støy (kravet gjelder kun småhus og leilighetsbygg) 

 Støy (kravet gjelder kun for barnehagebygg) 

 Dagslysfaktor (kravet gjelder kun for barnehagebygg) 

 Belysningsstyrke (kravet gjelder kun for barnehagebygg) 

 Behovsstyring av belysning (kravet gjelder kun for barnehagebygg) 

Materialkrav 

 Liste over produkter/material 

 Anvendelse av miljømerkete byggevarer 

Krav til kjemiske byggevarer 

 Kjemiske byggevarer, sikkerhetsblad (HMS-datablad) 

 Kjemiske byggevarer, klassifisering 

 CMR stoffer i kjemiske byggevarer (kategori 1, 2 og 3) 

 Stoffer som ikke skal inngå i kjemiske byggevarer 

 Stoffer med langtidsvirkning i kjemiske byggevarer 

 Nanopartikler i kjemiske byggevarer 

 Håndtering av kjemiske byggevarer 

Krav til kjemiske stoffer i faste byggevarer 

 Uønskede kjemiske stoffer 

 Klorfrie plastprodukter 

 Nanopartikler i faste byggevarer og hvitevarer 

Krav til trevirke og andre materialer basert på fiber 

 Sikring av at tre- og bambusråvarer kommer fra bærekraftige områder 

 Kontrollert tre og bambus 

 Virke fra sertifisert skogbruk 

 Høyere andel virke fra sertifisert skogbruk 

 Trykkimpregnert virke 

 Emisjoner av formaldehyd 
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Andre krav til byggevarer, materialer og interiør 

 Fasade og takbekledning 

 Plastbelegg på innvendig gulv-, tak- og veggbekledning 

 Vinduer og ytterdører 

 Vannbesparende toaletter 

 Kildesortering for husholdningsavfall 

 Kildesortering for leilighetsbygg, rekkehus og barnehagebygg 

Kvalitetsledelse og kontroll av byggeprosessen 

Rutinekrav for byggeprosessen 

 Radon 

 Materialkrav 

 Avfallshåndtering i byggeprosessen 

 Mengdemåling av avfallsfraksjoner 

 Fuktsikring 

 Sikker utførsel av vanninstallasjon 

 Kontroll i løpet av byggefasen 

 Besiktigelse av den ferdige bygningen 

 Kontroll av kvalitet 

Summering av poeng 

 Oppnådde poeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsledelse 

 Informasjon til involverte i byggeprosessen 

 Lover og regler 

 Organisasjon og ansvar 

 Endringer og avvik 

 Reklamasjoner 

 Dokumentasjon av bygninger 

Tabell 11.1 Oversikt over mulige poeng 
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 Arkivering av søknaden 

 Markedsføring 

Instruksjoner for beboere/forvaltere 

 Generell informasjon og vedlikeholdsplan 
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11.3. Vedlegg 3: LEED sjekkliste 
LEED 2009 for nybygg og store renoveringer: 

Hvordan sertifiserer man bygningen?  

Videre blir det nå forklart for hver kategori hvor mange poeng man kan få og hva hensikten er. 

Bærekraftig plassering        26 mulige poeng 

 Forutsetning: Forhindre forurensing fra byggeaktiviteten 

Obligatorisk 

Hensikt 

Redusere forurensning fra anleggsvirksomhet ved å kontrollere jorderosjon, vassdrag og 

støvdannelsen. 

 Kreditt 1: byggets plassering 

1 poeng 

Hensikt 

Unngå utviklingen av bygninger på upassende steder og redusere miljøpåvirkningen bygningen vil 

ha på naturen      

 Kreditt 2: fortetting og samfunnsforbindelse 

5 poeng 

Hensikt 

Utvikling av urbane områder hvor det er eksisterende infrastruktur, slik at man beskytter grønt 

områder, og bevarer tilholdssted for truede dyrearter og natur ressurser. 

 Kreditt 3: gjenbruk av industriområder  

1 poeng 

Hensikt 

Å rehabilitere ødelagte steder, hvor utvikling kan være vanskelig på grunn av forurensing og for å 

redusere utbygging av landbruks- og skogsarealer.   

 Kreditt 4.1: alternativ transport – kollektivtrafikk   

6 poeng 

Hensikt 

For å redusere forurensing og utvikling av nye områder på grunn av bilbruk 

 Kreditt 4.2: alternativ transport – sykkelstativ og omklednings rom 

1 poeng 

Hensikt 

For å redusere forurensing og utvikling av nye områder på grunn av bilbruk.  

 Kreditt 4.3: alternativ transport – lavutslipp og bensineffektive biler  

3 poeng 

Hensikt 

For å redusere forurensing og utvikling av nye områder på grunn av bilbruk.  

 Kreditt 4.4: alternativ transport – alternativ transport parkeringskapasitet 

2 poeng 

Hensikt 

For å redusere forurensing og utvikling av nye områder på grunn av bilbruk.  

 Kreditt 5.1: Områdesutvikling – beskytte eller gjenopprette naturområder 

1 poeng 

Hensikt 
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Å bevare eksisterende natur og gjenopprette ødelagte arealer, slik at man sørger for et godt 

voksested for dyr og biologisk mangfold. 

 Kreditt 5.2: Områdeutvikling – maksimer åpne flater 

1 poeng 

Hensikt 

Å fremme biologisk mangfold ved å minimere bygningens grunnflate i forhold til åpne flater rundt 

den.   

 Kreditt 6.1: Flom og ekstremnedbør – antall kontroll 

1 poeng 

Hensikt 

Å begrense overflate vann ved å redusere ugjennomtrengelige flater, øke infiltrasjon, redusere 

eller fjerne forurensing av overflate vann.     

 Kreditt 6.2: Flom og ekstremnedbør – kvalitets kontroll  

1 poeng 

Hensikt 

Å begrense forstyrrelser og forurensing av naturlige vannstryk ved å styre stormvanns avrenning 

 Kreditt 7.1: Global oppvarming – ingen tak 

1 poeng 

Hensikt 

Å redusere global oppvarming for å minimere påvirkninger på naturen og klima 

 Kreditt 7.2: Global oppvarming – tak  

1 poeng 

Hensikt 

Å redusere global oppvarming for å minimere påvirkninger på naturen og klimaet. 

 Kreditt 8: Reduksjon av lys forurensning 

1 poeng 

Hensikt 

For å minimere lysovertredelse fra bygningen og området, redusere lysglød for å øke 

nattehimmelens tilgang. Bedre nattesikten eller mørket gjennom å redusere påvirkning av lys på 

nattlige miljøer. 

      

 

Vanneffektivitet          10 mulige poeng 

 Forutsetning: reduksjon av vannbruk 

Obligatorisk 

Hensikt 

Redusere belastningen på det kommunale vannforsyning og avløpssystemet ved å øke 

vanneffektiviteten i bygninger 

 Kreditt 1: vanneffektiv landskapsplanlegging 

2-4 poeng 

Hensikt 

For å begrense eller elimnere bruken av drikkevann og andre vannressurser som er tilgjengelig på 

eller nær prosjekt området 

 Kreditt 2: innovative spillvannsteknologier 

2 poeng 
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Hensikt 

Redusere drikkevannsbehov og avløpsvann, og samtidig øke grunnvannsmagasin 

 Kreditt 3: reduksjon av vannforbruk 

2-4 poeng 

Hensikt  

For å ytterligere øke vanneffektiviteten i bygninger for å redusere belastningen på det 

kommunale vannforsyning og avløpssystemet 

 

Energi og atmosfære          35 mulige poeng 

 Forutsetning 1: Grunnlegende styring av bygningens energisystemer 

Obligatorisk 

Hensikt 

Å kontrollere at prosjektets energirelaterte systemer er installert, og kalibrert for å kunne utføre i 

henhold til eierens prosjekt krav. Fordeler med ferdigstilling inkluderer redusert energibruk, 

lavere driftskostnader, bedre dokumentasjon. 

 Forutsetning 2: Minimum energieffektivitet 

Obligatorisk 

Hensikt 

Etablere minimumsnivå av energieffektivitet for den foreslåtte bygningen og systemet for å 

redusere miljø og økonomiske konsekvenser forbundet med mye bruk av energi 

 Forutsetning 3: Grunnleggende kjølemiddel styring 

Obligatorisk 

Hensikt 

Å redusere nedbryting av ozonlaget 

 Kreditt 1: Optimalisering av energiytelsesevnen 

1-19 poeng 

Hensikt 

Oppnå økende nivåer av energiytelse utover den forutsetning for standard å redusere miljø- og 

økonomiske belastninger knyttet med bruk av mye energi  

 Kreditt 2: Fornybar energi 

1-7 poeng 

Hensikt 

Å oppfordre og anerkjenne bruk av selvforsynt fornybar energi for å redusere miljø- og 

økonomiske konsekvenser knyttet til bruk av fossilt brensel. 

 Kreditt 3: Forbedret ledelse 

2 poeng 

Hensikt 

Starte med klargjøringsprosessen tidlig i designprosessen og utføre flere aktivieter etter at ytelsen 

på systemet har blitt kontrollert. 

 Kreditt 4: Forbedret kjølemiddel styring 

2 poeng 

Hensikt 

 Redusere nedbryting av ozonlaget og støtte tidlig samsvar med ’Montreal Protocol’, og samtidig 

minimere bidrag til klimaendringer 
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 Kreditt 5: Mål og kontroll 

3 poeng 

Hensikt 

Å sørge for at det blir gjennomført mål og kontroll av bygningen, og om det ikke oppnår målet til 

kravet til energiforbruket så må det utarbeides tiltak. 

 Kreditt 6: Grønn energi 

2 poeng 

Hensikt 

Å fremme utvikling og bruk av fornyebare energiteknologier på en netto null forurensning basis. 

 

Materialer og ressurser        14 mulige poeng 

 Forutsetning: Lagring og samling av resirkulerbart materiale 

Obligatorisk 

Hensikt 

Reduksjon av avfall fra beboerne i bygningen 

 Kreditt 1.1: Bygnings gjenbruk Bevar eksisterende vegger, gulv og tak 

1-3 poeng 

Hensikt 

For å forlenge levetiden til eksisterende bygningsmasse, spare ressurser, beholde kulturelle 

ressurser, redusere avfall og redusere miljøkonsekvensene av nye bygninger på grunn av 

materialer og transport 

 Kreditt 1.2: Bygnings gjenbruk Bevar interiør og ikke strukturelle elementer 

1 poeng 

Hensikt 

Samme hensikt som 1.1 

 Kreditt 2: Bygningsavfalls håndtering 

1-2 poeng 

Hensikt 

Oppfordre til gjenbruk av materialer. Unngå at bygnings- og nedrivningsavfall blir kastet og 

forbent, når det kan bli resirkulert 

 Kreditt 3: Material gjenvinning 

1-2 poeng 

Hensikt 

Å gjenbruke bygningsmaterialer og produkter for å redusere etterpørsel etter ny utvinnet 

materialer og redusere avfall, og dermed minke belastningen knyttet til utvinning og foredling av 

ressurser. 

 Kreditt 4: Resirkulert innhold 
1-2 poeng 

Hensikt 

Øke etterpørselen etter materialer og ressurser som inneholder resirkulert innhold, og dermed 

redusere konsekvensene som følge av utvinning og foredling av nye materialer. 

 Kreditt 5: Regionale materialer 
1-2 poeng 
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Hensikt 

Øke etterspørsel etter materialer og ressurser som er utvunnet og produsert i nærheten, for å 

redusere miljøkonsekvensene som følge av transport. 

 Kreditt 6: Hurtige fornybare materialer 
1 poeng 

Hensikt 

Bruke raskt fornybare materialer, for å redusere bruk og uttømming av begrenset råvarer og 

langsyklus fornybar ressurser. 

 Kreditt 7: Sertifisert tre 

1 poeng 

Hensikt 

Å oppfordre til miljømessig forsvalig skogforvaltning. 

 

Inneklima          15 mulige poeng 

 Forutsetning 1: Minimum innendørs luftkvalitet 

Obligatorisk 

Hensikt 

Etablere minimum kvalitet for inneklima for å forbedre inneklima i bygninger, og dermed bidra til 

komfort og trivsel for beboerne 

 Forutsetning 2: Miljø tobakksrøyk styring 

Obligatorisk 

Hensikt 

Hindre at beboerne blir utsatt for tobakks røyk ved å forhindre at det blir røyket i bygningen. 

Hindre at røykluften går gjennom ventilasjonssystemet. 

 Kreditt 1: Utendørsluft til ventilasjon 

1 poeng 

Hensikt 

Ha god overvåking over ventilasjonssytemet for å bidra til å fremme personlig komfort og velvære 

 Kreditt 2: Økt ventilasjon 

1 poeng 

Hensikt 

Gi ekstra uteluft ventilasjon for å forbedre innendørs luftkvalitet og fremme personlig trivsel og 

produktivitet 

 Kreditt 3.1: Forvaltningsplan for inne klima under bygging 

1 poeng 

Hensikt 

Redusere inneklima problemer som følge av bygging eller renovering, og fremme komfortenog 

trivselen for bygningsarbeidere og bygnings beboere. 

 Kreditt 3.2: Forvaltningsplan for inneklima før innflytting 

1 poeng 

Hensikt 

Sammesom 3.1 
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 Kreditt 4.1: Lav-emiterende – materialer lim og fugemasser 

1 poeng 

Hensikt 

Redusere mengden av innendørs luftforurensning som er irriterende og skadelig for komforte og 

velværen av beboere og installatører. 

 Kreditt 4.2: Lav-emiterende – materialer maling og tettingsmidler 

1 poeng 

Hensikt 

Samme som punkt 4.1 

 Kreditt 4.3: Lav-emiterende – materialer gulv belegg 

1 poeng 

Hensikt 

Samme som punkt 4.1 

 Kreditt 4.4: Lav-emiterende – materialer  limtre og agrifiber produkter 

1 poeng 

Hensikt 

Samme som punkt 4.1 

 Kreditt 5: Innendørs kjemiske forurensings kontroll 

1 poeng 

Hensikt 

Minimere eksponering av potensielt farlige partikler og kjemiske forurensninger 

 Kreditt 6.1: Kontrollerbarhet av systemer – Lys  

1 poeng 

Hensikt 

Tilby et høgt nivå av belysning og god kontroll over belysningssystemet slik at beboerne får 

fremmet sin produktivitet, komfort og trivsel 

 Kreditt 6.2: Kontrollerbarhet av systemer – Termisk  komfort  

1 poeng 

Hensikt 

Samme som punkt 6.1 

 Kreditt 7.1: Termisk komfort – design  

1 poeng 

Hensikt 

Gi en komfortabel termisk miljø som fremmer beboerne sin produktivitet og trivsel 

 Kreditt 7.2: Termisk komfort – verifisering 

1 poeng 

Hensikt 

Samme som punkt 7.1 

 Kreditt 8.1: Dagslys og utsikt – dagslys  

1 poeng 

Hensikt 

Gi beboerne en forbindelse mellom innendørs områder og utendørs gjennom innføring av dagslys 

og utiskt inn i regelmessig okkuperte områder av bygningen. 
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 Kreditt 8.2: Dagslys og utsikt – utsikt 

1 poeng 

Hensikt 

Samme som punkt 8.1 

 

Innovasjon i design         6 mulige poeng 

 Kreditt 1: Innovasjon i design 

1-5 poeng 

Hensikt 

Gi prosjekter mulighet til å oppnå enestående ytelseevne 

 Kreditt 2: LEED Akkreditert Profesjonell 

1 poeng 

Hensikt 

Å støtte og fremme design som kreves av LEED for å effektivisere anvendelsen og sertifiserings 

prosessen. 

 

Regional prioritering         4 mulige poeng 

 Kreditt 1: Regional prioritering 

1-4 poeng 

Hensikt 

Sørge for initiativ for oppnåelsen av kreditter som skaper geografisk og miljømessige 

prioriteringer. 
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11.4. Vedlegg 4: E-post – Multiconsult  
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11.5. Vedlegg 5: E-post – SKOG22  
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11.6. Vedlegg 6: E-post - Treteknisk 
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11.7. Vedlegg 7: E-post – NTNU   
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11.8. Vedlegg 8: E-post – NGBC  
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11.9. Vedlegg 9: Beregning av laftehus vs passivhus 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 95 av 104 
 

 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 96 av 104 
 

 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 97 av 104 
 

 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 98 av 104 
 

 

  



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 99 av 104 
 

 



Bacheloroppgave 2015 ved Universitetet i Agder – Bærekraftig utvikling mot TEK20                         

Side 100 av 104 
 

11.10. Vedlegg 10: EPD 
 

Epd – miljødeklarasjoner som er benyttet til klimagassberegninger ligger tilgjengelig på www.epd-

norge.no  

NEPD-308-179-NO  Konstruksjonsvirke av gran og furu -  

http://www.epd-norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD-308-179-

NO%20Konstruksjonsvirke%20av%20gran%20og%20furu%20GK.pdf  

NEPD00262E   Leca Isoblokk 35cm 

http://www.epd-

norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00262E%20Leca%20Isoblokk%2035%20cm%20korr

%20GODKJENT.pdf  

NEPD00291E  Weber. Base 261 Fiberpuss, dry powder render mortar 

http://www.epd-norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00291E%20Weberbase-261-

Fiberpuss%20GK.pdf  

NEPD00272N  Betong B30 M60, konsistens <200m/m 

http://www.epd-

norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD00272N%20Betong%20B30%20M60%2C%20konsist

ens%20GODKJENT.pdf  

NEPD-322-185-NO  EPS isolasjon (trykkfasthet 80) 

http://www.epd-norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD-322-185-NO%20EPS-isolasjon--

trykkfasthet-80%20GK.pdf  

NEPD-321-200-EN Ribbed bars made from reinforcement steel, in the form of mesh as well as 

   straight and shaped 

http://www.epd-norge.no/getfile.php/PDF/EPD/Byggevarer/NEPD-321-200-EN%20Ribbed-bars-

made-from-reinforcement-steel-in-the-form-of-mesh-as-well-as-straight-and-shaped-bars%20GK.pdf  
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11.11. Vedlegg 11: Fremdriftsplan 

Aktivitetsnavn Arbeid Varighet Start Slutt 

Finne problemstilling og lage framdriftsplan 288 tmr 96 tmr ma 05.01.15 to 29.01.15 

   Ida 96 tmr 
 

ma 05.01.15 to 29.01.15 

   Jostein 96 tmr 
 

ma 05.01.15 to 29.01.15 

   Vuthdi 96 tmr 
 

ma 05.01.15 to 29.01.15 

Problemstilling og framdriftsplan leveres 0 tmr 
 

ma 02.02.15 
 

Innhenting av bakgrunnsstoff 360 tmr 120 tmr ma 02.02.15 to 05.03.15 

   Ida 120 tmr 
 

ma 02.02.15 to 05.03.15 

   Jostein 120 tmr 
 

ma 02.02.15 to 05.03.15 

   Vuthdi 120 tmr 
 

ma 02.02.15 to 05.03.15 

Case 432 tmr 144 tmr ma 09.03.15 to 16.04.15 

   Ida 144 tmr 
 

ma 09.03.15 to 16.04.15 

   Jostein 144 tmr 
 

ma 09.03.15 to 16.04.15 

   Vuthdi 144 tmr 
 

ma 09.03.15 to 16.04.15 

Arbeid med rapport og A3-post 216 tmr 72 tmr ma 20.04.15 to 07.05.15 

   Ida 72 tmr 
 

ma 20.04.15 to 07.05.15 

   Jostein 72 tmr 
 

ma 20.04.15 to 07.05.15 

   Vuthdi 72 tmr 
 

ma 20.04.15 to 07.05.15 

Ha rapport klar 0 tmr 
 

fr 15.05.15 
 

Innlevering av rapport og A3-poster 0 tmr 
 

ti 19.05.15 
 

Lage PP og øving til framføring 180 tmr 60 tmr ti 19.05.15 on 03.06.15 

   Ida 60 tmr 
 

ti 19.05.15 on 03.06.15 

   Jostein 60 tmr 
 

ti 19.05.15 on 03.06.15 

   Vuthdi 60 tmr 
 

ti 19.05.15 on 03.06.15 

Vere ferdig med PP 0 tmr 
 

to 28.05.15 
 

Framføring av prosjekt 0 tmr 
 

to 04.06.15 
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11.12. Vedlegg 12: Utslippsfaktorer for el-energi, møtereferat 
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11.13. Vedlegg 13: Utslippsfaktorer for el-energi 
 

 


