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Grønn Byggallianse har vokst 
med over 17% medlemmer i år

Våre 285 medlemmer er:

• Byggeiere

• Arkitekter

• Rådgivende ingeniører

• Entreprenører

• Produsenter

• Kommuner

• Universitet/høyskoler



Grønn Byggallianses mål

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

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

• Et klimanøytralt Norge 

• Lukkede materialkretsløp 

• Null utslipp av miljøgifter  

• Helsefremmende bygg og områder

• Langsiktig lønnsomhet for næringen og 
samfunnet 



Dette gjør vi gjennom:

• å være en inspirasjons- og kunnskapskilde 

• å tilby nettverk der medlemmer kan hente 

og dele erfaringer 

• å være en interesseorganisasjon for økt 

bærekraft ved utforming av nye 

rammebetingelser 

• å stimulere til innovasjon 

• å utvikle og tilby verktøy og 

sertifiseringsordninger for bærekraft 



Starten på endring



Disse 48 har så langt forpliktet seg til å 
implementere strakstiltakene i veikartet

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)



Byggsektoren har stor klimapåvirkning …

og en stor påvirkningsmulighet på andre sektorer !



Bærum kommune’s egen strategi for bygg



Systematisk tilnærming gir resultater 



Bærekraftsmålene for Grønn Byggallianse

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 



Well CEEQUAL Communities

Om oss og bærekraft – fra ord til handling

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





Merk: BREAM-NOR dekning av kvalitetsprinispp 1 og 7 er delvis dekket på dette bildet. 
Dette er lagt på av Grønn Byggallianse i vår egen vurdering av hvor BRAM-NOR dekker de ti kvalitetsprinsippene



Helhetlig bærekraftig 
prosjektgjennomføring satt i 

system



Bærum kommunes BREEAM-prosjekter

Bekkestua er ferdig sertifisert = Very Good


