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Fra ord til handling – endringsledelse i praksisKultur spiser strategier til frokost



Fakta om oss

Vi er en grønn hub for bygg- og 
eiendomssektoren

Vi ble etablert i 2003

Vi er pr 1.1.20 283 medlemmer

Vi er 15 ansatte

Vi er medlem av 
World Green Building CouncilReal estate

Architects/ Engieering
Contractors
Suppliers/ Producers
Municipalities



Bygg og eiendom står for

16% 
av Norges totale 
klimagassutslipp



Bygg (klimastrategien) er premissgiver for andre 
sektorer

Mobilitet

Bygg

Ressurser (produkter) Ressurser (energi)

Miljøkvalitet; hva må til sett i lys av 
Bærums miljø- og klimastrategi?
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Bygg- og eiendomssektoren har i seg selv lave klimagassutslipp (kun fra byggeplassarbeid og fra fossil oppvarming av bygg). Men den indirekte betydningen er stor. En byggeier kjøper inn produkter fra industrien (for eksempel betong),En byggeier påvirker transportmønsteret og transportutslipp gjennom lokalisering av bygg og tilrettelegging for for eksempel  sykkel og ebilerEn byggeier etterspør energi fra energisektoren og påvirker denne ut fra hvor mye byggene renger, effektbehovet gjennom døgnet og året og hvilke krav byggeiere stiller til for eksempel fjernvarmeleverandører om fornybar energi



Hele 
bærekraftsperspektivet

må med
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I 201



Verktøy: 

Life Cyle Costing

Life Cycle Assessement

Material Flow Analysis  

Footprinting
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Life Cycle Assessment (LCA) is a method that enables measuring the environmental impacts of a product, a service, or an investment such as a building or an infrastructure project during its entire life-cycle from raw materials to final disposal, or a subset of the life-cycle. Life Cycle Assessment is intended to measure overall environmental performance and avoid burden shifting. This allows improving overall environmental performance, when the essential environmental impacts are identified. Full Life Cycle Assessment takes into account various categories of environmental impact. Simplified LCA can be focused on a single environmental impact category, such as carbon or water footprint. LCA is performed according to ISO 14040 and ISO 14044 standards, as well as optional industry- or country-specific complementary standards such as EN 15804.Carbon footprint means the climate impact of an organisation, product or a service, e.g. the greenhouse gases resulting from their activity. The carbon footprint serves as a measurement and management tool for detecting emission sources and cost saving opportunities. The results can be also used in strategic and operative planning, procurement, personnel management and environmental communication and marketing. Carbon footprint also serves as a value chain efficiency indicator. Carbon footprint also follows above mentioned international standards, as well as optional industry- or country-specific complementary standards, such as NS 3720, PAS 2080, or others.Water footprint tells the amount of water consumed in the activity of an organization or consumed and embedded in the production of a product or a service. Water footprint consists of all water used and embedded in the production of raw materials, such as crops, or in processing such as manufacturing and assembly. Different types of water resources and different geographical regions of water consumption are separated; also any water purification is accounted for. The process commonly follows the ISO 14046 standard.Life Cycle Costing (LCC) is the economical approach to life cycle performance. In Life Cycle Costing all the costs incurred during a life-cycle of a product or a service are identified, accounted and categorized. Life cycle costing can be used in making investment decisions, product development, marketing and in mapping value chain environmental and energy risks. Life Cycle Costing for built assets follows ISO 15686-5 standard as well as EN 16627 standard in the European context. Material flow analysis (MFA), also referred to as substance flow analysis (SFA), is an analytical method to quantify flows and stocks of materials or substances in a well-defined system. MFA is an important tool to study the bio-physical aspects of human activity on different spatial and temporal scales. It is considered a core method of industrial ecology or anthropogenic, urban, social and industrial metabolism. MFA is used to study material, substance, or product flows across different industrial sectors or within ecosystems. MFA can also be applied to a single industrial installation, for example, for tracking nutrient flows through a waste water treatment plant. When combined with an assessment of the costs associated with material flows this business-oriented application of MFA is called material flow cost accounting. MFA is an important tool to study the circular economy and to devise material flow management. Since the 1990s, the number of publications related to material flow analysis has grown steadily. Peer-reviewed journals that publish MFA-related work include the Journal of Industrial Ecology, Ecological Economics, Environmental Science and Technology, and Resources, Conservation, and Recycling.[1] MFA is complementary to the other core industrial ecology methods life cycle assessment (LCA) and input-output (I/O) models. Some overlaps between the different methods exist as they all share the system approach and to some extent the mass balance principle. The methods mainly differ in purpose, scope, and data requirements.MFA studies often cover the entire cycle (mining, production, manufacturing, use, waste handling) of a certain substance within a given geographical boundary and time frame. Material stocks are explicit in MFA, which makes this method suitable for studies involving resource scarcity and recycling from old scrap. The common use of time series (dynamic modelling) and lifetime models makes MFA a suitable tool for assessing long-term trends in material use.Compared to I/O analyses, the number of processes considered in MFA systems is usually much lower. On the other hand, mass balance ensures that flows of by-products or waste are not overlooked in MFA studies, whereas in I/O tables these flows are often not included due to their lack of economic value. Physical I/O models are much less common than economic tables. Material stocks are not covered by IO analysis, only the addition to stock can be included in form of capital accumulation.Life cycle inventories record the demand for many different materials associated with individual products, whereas MFA studies typically focus on a single material used in many different products.Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av en bygningsdel eller et byggverk  - NS 3454Hjelp til å identifisere forutsetninger Gi et bedre beslutningsgrunnlag Verktøy for å følge opp planerMen…  LCC krever tydelige systemgrenser og at resultatene sees i sammenheng med andre analyser som LCA, MFA og carbon footprint 



En ny inngang til hvordan vi tenker fremover..

Fra dette…
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Fysisk, instrumentell, teknisk



Folks behov for gode liv… til lavest mulig kost

Til mer av  dette…

Bilder er lånt fra Asplan Viak
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Viser dette for å poengtere at det er mange der ute som jobber med disse spørsmålene, men med forskjellig inngang. BC er ikke en onse zise – fit’s all. Det er heller ikke komplett dekkende, MEN det er Med på å strukturere både info, analyser i et system. Gjør det enklere for utvikler å få «svar» på om de har gode kvaliteter, kan finne frem i jungelen av info og adressere tema i en tidsplan – prosess!



I kombinasjon med disse

Grønne 
bygg  og 
områder 
kan påvirke 
folks helse 
og velvære

Grønne 
bygg  og 
områder 
kan bruke 
fornybar 
energi som 
er 
rimeligere 
å drifte og 
gir lavere 
utslipp

Å bygge 
grønn 
infrastruktur 
bidrar til 
nytenkning,  
nye løsninger 
og produkter 
– som skaper 
jobber og 
økonomi 

Kunnskap om 
design og 
konsekvens 
av å bygge 
grønt kan 
trigge 
innovasjon 
og bidra til 
mer robust 
infrastruktur  

Grønne bygg  
og områder 
bruker 
sirkulære 
prinsipper, 
der ressurser 
ikke kommer 
på 
avveie/kastes

Grønne bygg  
og områder 
produserer 
lavere 
utslipp, som 
bidrar til å 
nå 
klimamålene

Grønne bygg  
og områder 
kan forbedre 
biodiversitet
og bringe 
naturen 
tilbake til 
byen

Utvikling av 
grønne bygg 
og områder 
skapes 
gjennom 
gode 
nettverk -
sterke 
allianser som 
kan endre 
raskere

Grønne bygg  
og områder 
kan kun rent 
vann til rett 
forbruk og 
benytte 
miljøvennlige 
materialer 
som 
reduserer 
risiko for 
forgiftning av 
vann.

Grønne bygg  
og områder 
kan redusere 
avfall 
gjennom 
bedre 
planlegging 
og drift som 
vil redusere 
forurensning 
til vann

1,2,3,4,5 Kvalitets-
prinsipp 7,10 Alle 5,8,9Alle 6,9 9 Alle99,10 
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6: ved å  redusere forurensning til vann og ved rett bruk av miljøvennlige materialer og riktig vannbehandling 



Well CEEQUAL Communities

Fra globale mål til prosjekt
COP21 -

Parisavtalen

Nasjonale regler og planer

Lover og forskrifter Klimaforliket Energimeldingen

Lokale regler og planer
Kommuneplan Reguleringsplan Skolebruksplan Klima- og 

energiplan Grøntmiljøplan Hovedplan for avløp og vannmiljø

Prosjekt
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De store sammenhengene fra Norges avtale med Paris COP21 og ned til dere. Vi skal sikre at disse sammenhengene blir klarere samt å vise at det å tenke bærekraft i alt man gjør er nyttig for milj, lommeboka og for folk



Lederskap



WE WANT CHANGES …
BUT WE DO NOT WANT TO CHANGE





http://pureconsulting.no/wp-content/uploads/2019/10/De-vanskeligste-barrierene_Lederskap-og-bærekraft.pdf

Dere bør/må/skal bidra til at kommunen (og innbyggerne) 
kommer over barrierer for å få til endring

http://pureconsulting.no/wp-content/uploads/2019/10/De-vanskeligste-barrierene_Lederskap-og-b%C3%A6rekraft.pdf


Grønn-vekst trappen – Hvilket nivå er Bærum 
kommune på ? Deres kunder? Markedet? 

Fra Per Espen Stoknes,  
Senter for Grønn Vekst, BI

“Mindre dårlig” 

“Mer bra” 
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BREEAM – og SIRKULÆR ØKONOMI – plasser inn Utvendig: de handlinger som foregår i bedriftens yttergrenser og utenfor hverdagens drift, slik som deltakelse og samarbeid i handelskammer, næringsforum, miljøorganisasjoner, kvotekjøp, bransjeorganisasjoner, nabolag, velforeninger, idrettslag etc. Husrengjøring betyr at bedriften rydder opp og feier for egen dør, slik som dens bygninger, arbeidsplasser og eiendeler ved å innføre miljøledelses-systemer, avfallshåndtering, energi-effektivisering eller sol-paneler på taket etc.Leverandørkrav omfatter alt bedriften kan gjøre ved å ta i bruk sin innkjøpsmakt til å kjøpe mindre innsatsfaktorer, kjøpe bedre og mer langvarige produkter, samt bare kjøpe fra de mest bærekraftige leverandørene.Drift handler om å legge om hvordan man selv produserer og leverer produkter og tjenester, helt frem til kundene.Produkt-portefølje er det trinnet hvor man faser ut de gamle, miljøbelastende produktene, og erstatter dem med nye, renere, innovative og opp-sirkulerte produkter og tjenester. Forretningsmodellen utgjør bedriftens «DNA», og definerer hvordan man skaper verdier for sine kunder på mer bærekraftige og unike måter som gir sterkere konkurransefordeler. 



Hva skal til?

Klimakur
– over hele linja



Vår klimakur – veikart og strakstiltak

Private 
eiendomsselskap 
Storebrand

Avantor

Ticon Eiendom

Entra

Aspelin Ramm

Oslo Areal

Oslo S Utvikling

Anthon B Nilsen

Mustad Eiendom

Bane NOR Eiendom

Höegh Eiendom

Aberdeen Investment

Bache Prosjekt

OBOS
NCC Property Development
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Nordea Liv
Selvaag Eiendom
Hundholmen Byutvikling
Braathen Eiendom
Værste
Ferd Eiendom
J.B Ugland Eiendom
KLP
DNB Næringseiendom
Fram
Fabritius
Neptune eiendom

Forvaltere
Malling & Co
Newsec Basale

Offentlige 
eiendomsselskap
Undervisningsbygg

Omsorgsbygg

Kultur- og Idrettsbygg

Bærum kommune eiendom

Statsbygg

Forsvarsbygg

Universitetet i Oslo Eiendom

Boligutviklere
OBOS Nye hjem (bolig)

Stor-Oslo Eiendom (bolig)

Veidekke Eiendom (bolig)

Ticon Eiendom (bolig) 

Urbanium (bolig)

Avantor (bolig)

Skanska (bolig 

Diakonhjemmet (bolig)

USBL (bolig) 

Ferd Eiendom (bolig)

Fredensborg Bolig (bolig)



Veikartet viser veien fremover

Hvilke beslutninger ble fattet i tiden 2016-2050 slik at vi fikk det til?



Omstille; Fra forbruk til ombruk
Fra 50 – 15 kg/m2

Fra 20 – 6.000 kr/m2

Fra 50 – 10.000.000 leietakere
Fra bil til gange, sykle, kollektiv
Fra intensjon og ambisjon til reelle resultater

Fordi..

Men kuren må være enda mer bredspektret 
- må man tenke nytt
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Behovet for å endre seg 



Dette var så 2017..

Er ikke tydelig nok og spises for opp av kulturen og viljen mot å endre seg



Dette er så 2020 - sterk medisin 
for alle
EU New Green Deal – klimalov innen 2020 ?!

• Vil forankre målet om klimanøytralitet i 2050 i 
lovgivningen

• Byggenæringen adresseres særlig innen
• tradisjonell renovering for å få ned energibruk 
• å inkludere utslipp fra bygninger i det 

europeiske utslippshandelen
• krav om sirkulær økonomi og 

klimadokumentering av bygninger
• presset på at behovet for endring og nye måter å 

tenke byggeri på tvinge seg frem – raskt!

EU har krav om 70% materialgjenvinningsgrad av byggavfall
innen 2020

EUs taksonomi foreslår krav om 80% materialgjenvinning 
innen 2023
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Her er vår visjon for 2050, basert på Klimameldingen fra 2012, Parisavtalen og EUS pakke om sirkulær økonomi. Dette er visjonen som Eiendomssektorens veikart mot 2050 bygger på at vi skal nå.



Fra ord til handling –
bruk det som finnes



Hvordan kan 
kvalitetsprinsippene brukes?

• Grunnlag for Kvalitetsprogram i bygge-
og områdeprosjekter

• Sjekkliste og inspirasjon for 
kommunale saksbehandlerefor 
bestemmelser i reguleringsplaner og 
ved vurdering av prosjekter

• Kunnskapsgrunnlag for hele næringen 
om bærekraftige kvaliteter

• Kriterier for priser og konkurranser



In-Use

Communities

Mange verktøy ti l  f lere formål

Norske énfaglige verktøy

Blågrønn 
Faktor

NS 3700/3701

Nær nullenergi 
og plusshus

PH plusshus

Klimagassverktøy

ZEB-senteret

Norske helhetlige 
verktøy

Utenlandske 
helhetlige verktøy

Andre kompletterende 
verktøy

Kun utearealer

Helse og komfort i 
bygg



Bærekraftig 
prosjektgjennomføring 

satt i system
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So here are the 9 environmental categories that go into making up the New Construction scheme and you can see Energy and Health and Wellbeing, Materialised, Management etc. and all of these combined to give one overall BREEAM score for a project. Under hvert kapittel finnes ulike emner. 



https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/

Veiledere for ikke å tråkke feil
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Verktøy for å finne bygningsmaterialer med lave klimagassutslipp - Grønn MaterialguideLenke til vår veilederVerktøy for beregning av klimagassregnskap – lenke tilwww.klimagassregnskap.no�Verktøy for å stille funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter – lenke til Veileder for anskaffelse av miljøvennlige bygningsmaterialer og Hvorfor trenger vi en EPDhttp://ngbc.no/publikasjoner/#tab-034727ad05dbab641f2

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/


Systematisk tilnærming gir resultater 
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Jeg skal kommentere litt på dette for så og vise til noen eksempler innen noen av de 10 strakstiltakene. I veikartet sier vi at ett av tiltakene er å premiere innovasjon. Og det er ikke annerledes enn noe annet..NESTE SLIDE
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