
Katharina Th. Bramslev

Daglig leder 

Grønn Byggallianse
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fremtiden 

- for helsa, lommeboka og miljøet?
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Gode bygg og områder
1. stimulerer til kontakt, aktivitet og 

opplevelser
2. gir gode lysforhold og utsyn
3. gir god luftkvalitet og lav 

støybelastning

4. ivaretar sikkerhet
5. ivaretar god tilgjengelighet til og på 

stedet
6. har lang levetid
7. gir smart utnyttelse av arealene
8. utnytter energien godt
9. er bygget med god ressursutnyttelse 

og lave klimagassutslipp

10. gir lave drifts- og 
vedlikeholdskostnader



1. Gode bygg og områder stimulerer 
til kontakt, aktivitet og opplevelser

Nydalen, Avantor Foto:Tom Kolstad Aftenposten 
NTB



9. Gode bygg og områder er bygget med god 
ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp

«Det grønneste bygget er allerede bygget» 
- Carl Elefante (Arkitekt) 



De største utslippene 
kommer fra 
materialbruk

CO2 utslipp fra bygg og anlegg i 
Norge (BNL)





Vi må gjenbruke ressurser, men 
verden er bare 9% «sirkulær».

EU krever 70% 
materialgjenvinningsgrad på 
nasjonalt nivå

Vega scene, Oslo, BREEAM-sertifisert lavkostprosjekt med 
ombruk, gode møteplasser og grønt tak, foto: Gitte Paulsbo





Tipsheftet viser  
gode eksempler

Fra sliten 80-tall skole til passivhus skole

Stasjonsfjellet skole, 

Undervisningsbygg, Oslo



Kilder: Estate Nyheter, Bygg.no



EU taksonomi 

• Gir en ensartet forståelse av 
hva som kan regnes som 
«bærekraftig»

• Gir økt transparens og tillit i 
markedet for bærekraftige 
finansprodukter

• Vil motvirke grønnvasking



Kriterier for ¨taksonomipakke 1 - nybyggaktiviteter:
Begrensning av klimaendringer

• 10 % lavere energibruk enn nasjonal NZEB 

• ha klimagassberegning for byggets livsløp for bygg > 5000 m2

Tilleggskriterier:

• være robust mot forventede klimaendringer

• ha vannbesparende installasjoner

• minst 70 % av bygnings- og riveavfallet må gå til ombruk eller 
materialgjenvinning

• dokumentere  fravær av miljøgifter 

• ha materialer med lav avgassing til inneklima

• kartlegge biologisk mangfold

• ikke bygge i naturvernområde eller på jord med høy jordbruksverdi



Gartnersletta.no – Skanska eiendomsutvikling 



Forutsetninger for handling

Rammer

• Lovverk og tolkning

• Incentiver fra myndigheter 
for grønne bygg

• Finansielle 
rammebetingelser

• Incitamentstruktur i 
selskapene

Kunnskap

• Om nye og kommende 
rammebetingelser

• Om bærekraftige kvaliteter

• Om gode løsninger

• Om gode endringsmodeller

Eksempler

• Bærekraftige bygg og 
områder

• Nye tekniske løsninger

• Nye samarbeidsmodeller

• Nye forretningsmodeller

+ godt samspill 


