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SAMMENDRAG
Pre-analysen viser at byggherres ambisjon om BREEAM-NOR 2016 v1.2 klassifiseringsnivå Very Good er oppnåelig. Very
Good krever en poengscore ≥ 55 %. Poengscore for ‘grønne poeng’ er beregnet til 61,4 %, som tilser at
klassifiseringsnivået kan oppnås med god margin.
Prosjektets forutsetninger gir enkelte ‘gratis’ poeng, men det er også noen poeng som ikke lar seg oppnå, eller ikke er
ønskelige; disse er markert med rødt i pre-analysen. For å oppnå ønsket klassifiseringsnivå er det krav om at enkelte
analyser gjennomføres og dokumenteres i Forprosjekt.
Pre-analysen og dette notatet skal legges til grunn for videre arbeid.

1

BREEAM pre-analyse

For å avklare prosjektets BREEAM-potensiale er det i forbindelse med omregulering utarbeidet en BREEAM
2016 v1.2 ledet av BREEAM-NOR AP, med byggherre, planarkitekt og rådgivere for naturressurser, ROSanalyse, trafikk, vei, geoteknikk, VA og energi. Representanter fra Bærum kommunes enhet for
Byggkompetanse og Utvikling har også kommet med innspill til pre-analysen. Dette notatet oppsummerer
resultatet fra pre-analysen og presenterer anbefalinger angående ambisjonsnivå og utredninger som må
foretas i tidligfase.

2

Resultater fra pre-analysen

Byggherres ambisjon er å oppnå BREEAM-klassifiseringen Very Good for Eineåsen ungdomsskole. For å nå
denne klassifiseringen må prosjektet oppnå en poengscore ≥ 55 %. Resultatene i denne fasen fremgår av
tabellen nedenfor. Tabellen er hentet fra vedlegget ‘BREEAM pre-analyse, Omregulering 10215832-01-RIMBER-001’.
Poeng for emner som er markert som grønne er avklart som mulige/ønskelige, mens røde emner er ikke
mulige eller ønskelige. Emner markert som oransje bør vurderes i forprosjekt; dersom disse poengene er
oppnåelige kan det være hensiktsmessig å bytte de ut med noen av de grønne poengene.
Basert på grønne poeng oppnås poengscoren 61,4 % som tilsvarer Very Good med god margin. Det
anbefales i denne fasen å ha en margin på minst 5 %-poeng. I vedlegget ‘BREEAM pre-analyse, Omregulering
10215832-01-RIM-BER-001’ fremgår poengestimatene for hvert enkelt BREEAM-emne, sammen med
prosjektspesifikke kommentarer til emnene.
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3

Tidligfaseutredninger
Følgende tidligfaseanalyser/utredninger må gjennomføres senest i steg 3, Forprosjekt. Dersom disse ikke
gjennomføres til riktig tid vil man miste poeng som ikke lar seg hente inn på et senere tidspunkt.
Emne

Utredning

Ansvar

Man 01

Tredjepartinteressenter identifiseres og høres

BH

Man 01

BREEAM AP ble engasjert for omregulering
(steg 2) og ytelsesmål ble satt til ‘Very Good’.
Ny AP må engasjeres fra Forprosjekt.

BH

Man 05

Utnevne idriftsettelsesansvarlig

BH / TE

Hea 05

Utnevne sakkyndig akustiker

BH / TE

Hea 07

Risikovurdering av naturfarer er utført under
omregulering (steg 2)

-

Hea 09

Bygningsfysiske premisser eller sjekklister for
fuktsikring må utarbeides

RIBfy / ENTR

Ene 04

Forstudie energiforsyningsløsninger er utført
under omregulering (steg 2). Anbefalingene
må videreføres for å oppnå poeng.

RIEn

LE 04

Økolog ble utnevnt under omregulering (steg
2) og gjennomførte en økologisk kartlegging i
mars 2020. Ny økolog må utnevnes i
Forprosjekt for å evt. supplere kartleggingen
senere i vekstsesongen.

Økolog

Tra 05

Dersom prosjektet skal ta poeng for
Mobilitetsplan må denne utarbeides i
Forprosjekt.

RIT
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