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GRIP har vært vertskap for ØkoBygg i programperioden
1998-2002. GRIP har som sitt mandat å skrive en opp-
summerende rapport ved programmets avslutning. 

Rapporten er ingen evaluering av programmet, men en
oppsummering av resultater og en anbefaling om videre
arbeid basert på programmets erfaringer. Oppbyg-
ningen av rapporten har vært diskutert og godkjent av

bidragsytende myndigheter i forkant, samt av GRIPs og ØkoByggs styre. Begge
disse styrene har godkjent den ferdige rapporten i styremøter henholdsvis 12. og
19. februar 2003.

Rapporten er forfattet av rådgiverteamet i ØkoBygg; Katharina Th. Bramslev,
GRIP/hambra, Tom Rellsve, RIF, Ole-Gunnar Søgnen, Enova, Unni Larsen,
BE/OPAK, Erik A. Hammer, ØkoBygg/hambra og Stig Fossum, Schjærven PR.
Prosjektlederne i de ulike satsningsområdene, styrerepresentanter og prosjek-
tledere for ulike ØkoBygg-prosjekter har også kommet med verdifulle bidrag og
innspill. Katharina Th. Bramslev har vært ansvarlig for å sy de ulike bidragene
sammen og å skrive en endelig rapport. 

Målgruppen er i hovedsak de som har bidratt med finansiering til programmet,
men rapporten er skrevet med en bredere målgruppe for øye. Dels kan det være
interessant for andre lands myndigheter og byggenæringer, som har vist stor inte-
resse for måten programmet er organisert og gjennomført på. Rapporten bør
også ha interesse for ulike aktører i næringen som ønsker en samlet presentasjon
av prosjektresultatene. Det er derfor lagt vekt på å henvise til nettsteder og andre
kontaktsteder for utdypende informasjon om prosjektene som er presentert. 

Det har vært drøftet hvorvidt rapporten skulle inneholde en ekstern revisjon av
programmet, utover den økonomiske revisjon som Riksrevisjonen har stått for.
Det har ikke fremkommet noen ønsker om en ekstern revisjon av måloppnåelse
og faglige resultater som en del av denne rapporten. Miljøverndepartementet er
imidlertid i gang med en ekstern revisjon av GRIP som stiftelse, og i denne
forbindelse har departementet valgt å sette søkelyset på blant annet ØkoBygg-
programmet. Evalueringsrapporten skal foreligge våren 2003.

01.04.2003

Erik A. Hammer, program-
leder medio 2001-2002
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I 1998 tok byggenæringen selv initiativet til et omstillingsprogram for økt miljø-
effektivitet. GRIP, en uavhengig stiftelse etablert av Miljøverndepartementet, grep
fatt i initiativet og førte myndigheter og næring sammen. ØkoBygg-programmet
ble etablert som et fem-årig program, med GRIP som vertskap. Organiseringen
karakteriseres ved et nært samarbeid mellom næring og myndigheter og ved en
bred deltagelse fra både næring og myndigheter. Styret har bestått av minst en
representant fra hver aktør i verdikjeden i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen og
fire departementer har vært representert på ulike nivåer i organisasjonen. En god
forankring i næringen har vært en viktig suksessfaktor for programmet. Styre-
representantene har hatt en stor gjennomslagskraft i næringen, bransjeforening-
ene har vært aktivt involvert og rådgiverne i administrasjonen har også vært hen-
tet fra næringen. 

Styret definerte ambisiøse miljømål for seg selv. Det innbefattet mål for økt energi-
effektivitet og materialeffektivitet, mindre bruk av helse- og miljøfarlige stoffer,
bevaring av biologisk mangfold og redusert utslipp av klimagasser. Målene skulle
nås gjennom fokus på samarbeid, praktiske løsninger og egennytte. Disse tre siste
stikkordene har vært meget viktige i strategien gjennom hele programmet.
ØkoByggs filosofi har vært å ta utgangspunkt i egennyttige tiltak innenfor miljø-
effektive løsninger for å omsette disse til størst mulig miljøeffekt.

ØkoByggs budsjett har vært på nær 160 millioner kroner fordelt over fem år.
40% av disse midlene har kommet fra myndighetene, 60% fra næringen. Program-
met har lagt vekt på kunnskapsformidling og ta-i-bruk-prosjekter fremfor forsk-
ning. I alt er det gjennomført 120 prosjekter over hele landet (se kap. 1.6). I til-
legg kommer all formidlingsaktivitet som administrasjonen har stått for, med
blant annet 13 konferanser, 500 foredrag og innlegg og 13 veiledere og andre
verktøy.

Programmet har vært delt inn i seks satsningsområder; bolig, energi, avfall, helse-
og miljøfarlige stoffer, metoder og formidling. Valget av disse områdene har vel
så mye skyldtes intern organisering av programmet som en logisk faglig inndeling.
For de fleste av satsningsområdene ble det inngått en samarbeidsavtale med sen-
trale aktører i næringen. Valg av samarbeidspartner viste seg å ha avgjørende
betydning for forankring og gjennomføring av prosjektene. Samarbeid med
Boligprodusentenes Forening i boligsatsningen og Byggenæringens Landsforening
i avfallsatsningen er eksempler på vellykkede allianser. 

Sammendrag



Det er ennå for tidlig å si hvilken betydning ØkoBygg-programmet har hatt for
økt miljøeffektivitet i byggenæringen. Tilgjengelig statistikk viser at fastsatte miljø-
mål ennå ikke er nådd, men at næringen beveger seg i riktig retning. Arkitektene
kunne i sterkere grad ha vært dratt inn i programmet. Det er ikke desto mindre
viktig å arbeide for økt fokus på miljøeffektivitet i denne faggruppen i framtiden.
Kommunale saksbehandler og byggherrer og investorer er andre faggrupper som
er meget viktig å arbeide med da disse er viktige premissgivere i BAE-næringens
verdikjede. 

ØØkkooBByygggg  ii  ttaallll
• Programperiode 1998-2002
• Budsjett 160 millioner 
• Myndigheter har bidratt med 40%, næringen med 60% av budsjettet
• 120 prosjekter over hele landet
• 13 seminarer og konferanser i egen regi
• 13 veiledere og andre verktøy
• 500 foredrag og innlegg holdt av programadministrasjonen
• 6 ØkoBygg magasiner gitt ut i opplag på 10 000
• 20 ØkoBygg-nytt distribuert gjennom Byggeindustrien og 3000 DM



Organisering og
økonomi

1.1 Utgangspunktet for satsingen
Utgangspunktet for å gripe fatt i miljøutfordringene, var at bygg-, anlegg- og eien-
domssektoren var en betydningsfull sektor i miljøsammenheng. Den er populært
og forenklet blitt kalt «40%-næringen», da omlag 40% av de materialene som vi
bruker i samfunnet, brukes av bygge- og anleggsnæringen, omlag 40% av alt avfall
til deponi tradisjonelt har kommet fra sektoren, og sektoren bruker omlag 40%
av energien i samfunnet. 

Næringen har hatt liten tradisjon for å jobbe med miljø og var ikke trent i den
helhetstilnærmingen som kreves for å utnytte mulighetene i å tenke miljøeffekti-
vitet. Kunnskapsnivået var generelt lavt når det gjaldt miljøutfordringer og hvilke
løsninger som gir økt miljøeffektivitet. Det manglet forståelse for at miljøutfor-
dringene kan løses med stor egennytte. Miljøtiltak ble sett på som noe påtvunget
og kostnadsdrivende.

Mangel på tradisjon for å jobbe med miljøeffektivitet medvirket til begrenset til-
gang til fakta. Det manglet gode indikatorer for å måle status og utvikling.

Teknologi for å løse miljøutfordringene var langt på vei utviklet, men den ble i
liten grad brukt. Viktige årsaker til dette var:

• vi hadde manglende dokumenterte norske referanser
• næringen hadde en sterk prosessorientert kultur
• tradisjonelle byggemetoder hindret nye og alternative løsninger
• bygg- og anleggsnæringen var konservativ (ut fra sin kompleksitet)
• mulighetene for å finansiere introduksjonskostnader var begrenset i en

fragmentert bransje med mange små og mellomstore bedrifter
• markedet var konservativt
• eksisterende leverandører og fagmiljøer ville beskytte posisjoner

For myndighetene var det viktig at bygg-, anleggs-, og eiendomsnæringen løste
egne miljøutfordringer. Bedriftene og myndighetene hadde felles interesse i at
bransjen kom i forkant av offentlige krav og reguleringer.

1.2 Organisering av programmet
I 1998 ble ØkoBygg etablert som bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens utvik-
lingsprogram for økt miljøeffektivitet. Formålet med programmet var å samle en
av landets største næringer i en felles innsats for nødvendige reduksjoner i miljø-
belastning.

Næringen tok selv initiativ til å etablere programmet. Bakgrunnen for initiativet
var dels en erkjennelse av de miljøutfordringer som næringen representerer, dels
et behov for å samkjøre aktivitetene på miljøområdet og dels et ønske om å ha
et nært samarbeid med myndighetene om utforming av rammebetingelser. Adm.



dir. i Byggenæringens Landsforening Sverre A. Larssen, oppsummerte senere
bakgrunnen som at «Samarbeidet i ØkoBygg medførte at næringen tok ansvar for
oppgaver som ingen enkeltaktør ville ha mulighet for å løse alene.»

GRIP, et stiftelse opprettet av Miljøverndepartementet, grep fatt i næringens ini-
tiativ og arbeidet aktivt for å få til et tett samarbeid mellom myndighetene og
næringen. I 1998 ble så ØkoBygg etablert som fem-årig program, og aktivitene
skulle i utgangspunktet finansieres 50/50 mellom myndigheter og næring.
Programmet ble administrativt lagt til GRIP og styrt av et bransjerepresentativt
programstyre. GRIP var juridisk ansvarlig for programmet og bisto med midler
og ressurser til drift av programmets sekretariat.

GRIP-styret ga mandat til ØkoBygg og har vært organisasjonens generalforsamling.

Myndighetsgruppen samordnet myndighetenes interesser og bidro med statlig
finansiering av programmet. Myndighetsgruppen har bestått av Kommunal- og
regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Arbeids- og administrasjonsde-
partementet, Statsbygg, samt Olje- og energidepartementet, representert ved
NVE. 

Representant for Kommunal- og regionaldepartementet, som er myndighetens
ansvarlige for byggsektoren, har ledet gruppen.

ØkoByggs styre definerte mål og strategi for programmet og har disponert pro-
grammets midler gjennom programperioden. Styret har bestått av sentrale per-
soner fra hele næringen.

• adm.dir. Per-Håvard Linqvist, Linstow Eiendom ASA 
(styreleder) (1998-2002)

• FOU-dir. Stein Rognlien, Statsbygg (1998-1999)
• adm. dir. Halvor Stormoen, Statsbygg (1999-2001)
• adm. dir. Øivind Christoffersen, Statsbygg (2001-2002)
• dir. Sverre Tiltnes, Forsvarsbygg (2001-2002)
• dir. Martin Mæland, OBOS (2001-2002)
• daglig leder Henriette Salvesen, DivA Arkitekter AS (1998-2002)
• dir. Ida Hjartøy, Ing. Hjartøy AS, (1998-1999)
• adm. dir Harald Strand, Multiconsult AS (1999-2002)
• adm. dir. Svein Vormedal, Simex AS (1998-2002)
• konsernsjef Sigmund Bjørgum, Selmer ASA (1998 – 2001)
• adm. dir. Sverre A. Larssen, Byggenæringens landsforening (2000-2002)
• dir. Bjørn Agner, Åke Larson Construction AS/Selmer 

Skanska ASA (1998-2002)
• forbundsleder Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet (2000-2002)
• adm. dir. Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold Vækerøe AS (1998-2001)

GRIP ved styret

ØkoBygg 
styre

Programleder

Rådgiverstab

Myndighetsgruppe for
ØkoBygg

Bransjeråd

Kontaktforum

Sekretær

Informasjonsstab

Organisasjonskartet gjenspeiler det
nære samarbeidet mellom næringen
og myndighetene.

Per-Håvard Lindqvist,
styreleder



• seksjonsjef Birger Bergersen, Norges vassdrags- og 
energidirektorat (1998-2001)

• adm.dir. Frank Henning Holm, Norges Byggforskningsinstitutt (1998-2002)
• avd.dir. Per Nygaard, Kommunal- og regionaldepartementet 

(observatør) (1999-2002)
• adm.dir. Lars Wilhelmsen, Husbanken (observatør) (2000-2001)
• dir. Anne Ruden, Husbanken (observatør) (2001-2002)
• dir. Eva-Britt Isager, GRIP (observatør) (1999-2002)
• dir. Martin Standley, GRIP (observartør) (1998)

Bransjerådet har bestått av et representativt utvalg på 35 sentrale personer i
næringen, etablert for strategisk veiledning til styret.

Kontaktutvalget har inkludert de daglige lederene i Byggenæringens landsforening,
Tekniske entreprenørers landsforening, Foreningen norsk eiendom, RIF Orga-
nisasjonen for rådgivere (Tidligere Rådgivende ingeniørers forening), Norske
arkitekters landsforbund og programledere for ØkoBygg og BA-programmet i
Norges Forskningsråd.

Programleder Sverre Tiltnes var programleder fra 1998 – medio 2001. Fra medio
2001 og ut programperioden har Erik A. Hammer vært programleder.

Rådgiverstaben har bestått av fagpersoner med lang erfaring fra byggenæringen.
Statens Bygningstekniske etat (BE), RIF, NVEs byggoperatør, NVE (ENOVA) og
GRIP har medvirket med medarbeidere i rådgiverstaben. Dette har bidratt til en
gjensidig god kommunikasjon mellom programmet og næringen.

Sentrale rådgivere har vært Ole-Gunnar Søgnen, NVE/Enova, Tom Rellsve, RIF,
Unni Larsen, BE og Katharina Th. Bramslev, GRIP. Prosjektlederne for de ulike
satsninsgområdene har også vært sentrale fagressurser. Disse har vært Svein
Gloslie, Boligprodusentenes Forening, Annett Lundsgaard, TELFO, Lisbeth Stokke
Fjeldly og Olav Rønningen, BNL.

Programmets sekretærer har vært Connie Wibe, Gry Lunder og Synnøve Brekke.

Informasjonsstaben har bestått av Stig Fossum som informasjonsleder og Andreas
Thue som web-ansvarlig. Begge fra Schjærven PR. AS. Anne Johannesen, Com-
municare var engasjert som informasjonsansvarlig i begynnelsen av programmet.

1.3 Mål
Med bakgrunn i en forprosjektrapport for ØkoBygg og en analyse av bransjens
miljøutfordringer gjort i en case-studie for Nordisk minsterråd, ble målene
beskrevet nedenunder satt for programmet. Næringen viste med disse målene at
den på flere områder var mer ambisiøs på egne vegne enn myndighetene var på
deres vegne. 

ØkoByggs mål
Målene slik de ble beskrevet i programbeskrivelsen:

Energi
• ØkoBygg skal stimulere til bruk av løsninger som minsker det totale energi-

behovet i bygg- og anleggssektoren. 

• ØkoBygg skal bidra til at energifleksible systemer og nye fornybare energi-
kilder blir mer utbredt. 

• ØkoBygg skal bidra til at bevisstheten om energibruk blir større blant
eierne og forvalterne. 

Sverre Tiltnes, program-
leder 1998 – medio 2001



Materialer 
• ØkoBygg skal bidra til større materialeffektivitet. 

• Bruken av restprodukter skal økes. Målet er å minske avfallet til depo-
niene med 70 prosent. 

• ØkoBygg skal medvirke til at det blir tatt mer hensyn til fornybarhet,
råstoffreserver og/eller mulighetene for resirkulering når det velges mate-
rialer. 

Helse- og miljøskadelige stoffer
• ØkoBygg skal bidra til å oppfylle Stortingsmelding 58, hvor det er spesifi-

sert stans eller reduksjon av en rekke navngitte miljøgifter.

• ØkoBygg skal bidra til at bygningene ikke inneholder produkter som har
negative virkninger for folks helse, eller skader miljøet.

• ØkoBygg skal utvikle indikatorer for å følge opp bransjens prestasjoner.
Indikatorene skal være lette å vedlikeholde. Indikatorene vil i øvrig også
gjelde energi- og materialressurser.

Biologisk mangfold
• ØkoBygg skal fremme planlegging og bygging av bygninger og bygningsmil-

jøer som tar hensyn til helse, miljø og biologisk mangfold, og bidra til at
dette gir fortrinn.

Utslipp av klimagasser
• ØkoBygg skal utvikle miljøregnskapssystemer for å følge opp kravene til

mindre utslipp av klimagasser.

De langsiktige prosessene
I løpet av de fem årene som kommer, skal ØkoBygg sette i gang langsiktige
endringsprosesser. De langsiktige målene (30-50 år) er:

• Redusert uttak av nye råstoffer med en faktor på 10, ved hjelp av gjen-
bruk, arealeffektivisering og økt levetid for bygninger og materialer.

• Redusert miljøbelastning knyttet til energibruk med en faktor på 10, ved
hjelp av redusert energiforbruk og utnyttelse av nye, fornybare energi-
kilder. 

• Ingen bruk av produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier 

Underliggende mål
• ØkoBygg har et underliggende mål om at miljøeffektivisering skal bli et

pluss for bygg- og anleggsbransjen. Miljøkompetanse betyr mer og mer for
konkurransedyktigheten internasjonalt. ØkoBygg ønsker at den økende
kompetansen på hjemmemarkedet skal styrke eksportmulighetene.

• Bransjens kunnskapsbedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner må
settes i stand til å møte bransjens behov for spisskompetanse.

• Bygg- og anleggsbransjen har i mange år slitt med å få rekruttert nok ung-
dom til byggfagene. ØkoBygg vil arbeide for at bransjens miljøfokus skal
fenge ungdom og andre arbeidssøkende. 

Programbeskrivelsen i sin helhet er lagt som vedlegg til rapporten (vedlegg A).



1.4 Filosofi og strategi

ØkoByggs filosofi har vært å ta utgangspunkt i egennyttige tiltak innenfor miljø-
effektive løsninger for å omsette disse til størst mulig miljøeffekt.

ØkoByggs filosofi tydeliggjøres ytterligere gjennom slagordene til venstre. Teksten
ble laget til et lysark som har blitt flittig brukt gjennom programperioden, for å
illustrere programmets særpreg.

Det har vært avgjørende for suksess at næringen så på ØkoByggs aktiviteter som
sin egen satsning. Programmets har derfor lagt vekt på å jobbe gjennom næringen
og gjennom prosjektene. Et suksesskriterium for ØkoBygg var at en næringsak-
tør stolt ville profilere prosjektresultater som sine egne. Det gir den beste forut-
setningen for at næringens aktører vil følge opp prosjektene etter ØkoByggs
slutt.

For å oppnå sine mål, valgte ØkoBygg å arbeide med virkemidlene:
1. Initiativ og samarbeid 
2. Veiledning og kunnskapsformidling 
3. Prosjekttilskudd

Dette gjenspeiles i prosjektporteføljen på 120 prosjekter, som dekker såvel for-
midling og utvikling av verktøy som pilotprosjekter. Det er lagt vekt på ta-i-bruk-
prosjekter fremfor forskningsprosjekter. Dels fordi man mente at behovet var
størst på aktiv handling, dels fordi det fantes andre programmer for næringen
som konsentrerte seg om forskning. 

Samtlige av prosjektene i programmet er presentert i en egen prosjektkatalog.
De viktigste resultatene er imidlertid omtalt i denne rapporten.

Et av de mest vellykkede strategiske grepene i programmet var å samle de vik-
tigste aktørene i utvalgte satsingsområder. Styret anså at den viktigste forutset-
ningen for omstilling i næringen var å etablere forpliktende samarbeid med alli-
erte som representerer «største kraft» i næringen. Satsningsområdene og orga-
niseringen av disse er presentert i eget kapittel.

1.5 Økonomi 
Totalbudsjettet for ØkoBygg ble nær 160 millioner kroner fordelt på fem år.
Fordeling mellom myndigheter og næring ble 40/60.

Det har vært satset betydelig på programmet både fra myndighetenes og næring-
ens side. Myndighetenes engasjement i programmet må fremfor alt tilskrives et
sterkt engasjement fra sentrale medarbeidere i Kommunal- og regionaldeparte-
mentet og Miljøverndepartementet. Uten støtte og iherdig innsats herfra ville det
trolig vært umulig å få til den bevilgede økonomiske støtten og det faglig samar-
beidet med myndighetene. 

ØkoByggs særpreg

Egennytte viktigere enn
Offer

Fakta viktigere enn Skjønn

Egne løsninger viktigere
enn Unødige lovpålegg

Samarbeid viktigere enn
Konflikt

Viktige miljøeffekter vikti-
gere enn Sære grønne løs-
ninger

Reelle endringer viktigere
enn Gode råd

Fordeling mellom finansiører 
i 1000 kroner. Diagrammet viser
myndighetenes bidrag 

Finansiering av ØkoBygg i programperioden 1998 – 2002



Det er imidlertid uvanlig å finansiere et program fra så mange departementer
uten at det foreligger øremerkede midler i budsjettet. Programmet har ikke
utgjort noen egen budsjettpost, men har som regel fått midler fra ulike underlig-
gende enheter (Statsbygg, NVE, Husbanken). Samarbeidet om finansiering har
brakt departementene sammen i et fruktbart faglig samarbeid, men den valgte
finansieringsmodellen ble en stor utfordring for programadministrasjonen og
prosjektene. Modellen har gitt uforutsigbare rammer, og den endelige årlige
bevilgningen ble først tildelt langt ut i budsjettåret. Finansiering gjennom ulike
underliggende enheter har også gitt mye byråkrati med mange involverte saks-
behandlere. En betydelig del av programleders ressurser har gått med til å sikre
finansieringen av programmet, ressurser som med hell kunne vært utnyttet bedre
til programmets formål. 

Usikkerheten og uforutsigbarheten rundt budsjettet har også forplantet seg til
prosjektene. De har som regel måttet starte opp på egen risiko, med forbehold
om bevilget finansiering. En rekke gode prosjekter har også måttet stoppes på
grunn av manglende finansiering, i sær i siste del av programmet. Det har særlig
gått ut over sprednings- og dokumentasjonsdelen av prosjektene, som er en
meget viktig fase.

Pilotprosjektene er valgt ut slik at de har størst mulig relevans for hele bygg-,
anlegg- og eiendomsnæringen. Løsningen av prosjektene har foregått nær til-
knyttet til større firmaer, organisasjoner og forskningsinstitusjoner, mens de
konkrete eksemplene i pilotprosjektene er hentet fra hele landet. I vår fore-
dragsvirksomhet og formidling har vi søkt å dekke hele Norge.

Fordeling på satsingsområder i 1000
kroner

Fordeling av bevilgningene i programperioden 1998 – 2002



Resultater

2.1 Bolig

2.1.1 Etablering av ØkoBolig 
Boligbygging har vært ett av ØkoByggs viktige satsingsområder. I februar 2000
inngikk ØkoBygg en samarbeidsavtale med Boligprodusentenes Forening om fel-
les satsing for miljøeffektiv boligbygging. Satsingen fikk navnet ØkoBolig. Bolig-
produsentenes Forening har ca. 80 direkte medlemsbedrifter, herav de fleste fer-
dighusleverandørene. Tar man med kjedetilknyttede medlemmer, kommer man
opp i om lag 600 byggebedrifter. Medlemsmassen representerer med dette ca.
60% av alle nye boliger som bygges.

ØkoBolig har hatt en egen prosjektleder plassert i Boligprodusentenes Forening
og et eget styre. I tillegg til direktørene for de største medlemsbedriftene, har
Husbanken hatt en representant i styret. Dette sikret en god forankring av sats-
ningen. Direktøren i Boligprodusentenes Forening har vært styreleder i
ØkoBolig. ØkoBolig-styret har anbefalt prosjekter overfor ØkoBygg-styret, og
har bidratt til aktiv oppfølging av igangsatte prosjekter og spredning av prosjekt-
resultater. Det har også bidratt til koordinering av Husbankens og ØkoByggs
arbeid, og noen av ØkoBolig-prosjektene er finansiert direkte av Husbanken
etter anbefaling fra ØkoBygg.

2.1.2 Kunnskapsformidling
ØkoBolig har primært satset på «ta i bruk»-prosjekter knyttet til miljøeffektiv
adferd og kompetanse, både hos boligprodusenter, boligkjøpere og brukere. 

Grip initierte og ledet utviklingen av en energi- og miljøevalueringsmetode, kalt
Økoprofil, lansert 1996. Økoprofil ble opprinnelig utviklet for næringsbygg (se
under 2.4 Metoder). Under satsningen ØkoBolig, ble det utviklet en metode for
miljø- og energiplanlegging av nye og eksisterende boliger, Økoprofil for boliger.

Miljøpraksis hos boligprodusentene er et praktisk verktøy for byggeplassene. Den
vil bli utgitt av Boligprodusentene og inneholder «kjøreregler» for byggeplasser,
slik at disse kan drives sikrere og i henhold til internkontrollforskriften.
Trykksaken er ikke ferdig, men innholdet foreligger og produktet forventes fer-
digstilt snart.

ØØkkoopprrooffiill  ffoorr  bboolliiggeerr
Økoprofilmetoden ble tilpasset for bolig med støtte fra Husbanken og i sam-
arbeid med Boligprodusentenes Forening. Som ledd i utviklingen, ble det
også utviklet et prosjekteringsverktøy. Økoprofil for bolig er forankret i
Byggsertifisering, en metode for kvalitetsdokumentasjon av eiendom (mer
om denne under kap 2.4 Metoder, Økoprofil for næringsbygg). Økoprofil for
boliger har ikke fått markedsmessig gjennomslag ennå. Dette skyldes trolig
at ordningen, og de kravene som stilles til operatør, oppfattes å være for
omfattende og kostbare for enkeltboliger. Det er behov for forbedring og
trolig en forenkling av metoden. Det er også behov for en tilpasning til eksis-
terende boliger. En faglig evaluering av metoden har anbefalt en rekke kon-
krete forbedringstiltak. Informasjon om metoden kan fås hos Trine Dyrstad
Pettersen, Byggforsk.

Katharina Th. Bramslev,
rådgiver Bolig

Svein Gloslie, prosjektleder
ØkoBolig



BBrruukkssaannvviissnniinngg  oogg  ddookkuummeennttaassjjoonn  aavv  bboolliiggeerr  
er et ferdigutviklet informasjonssystem for forbrukeren. Med en bruksanvis-
ning for boligen kan huseieren for eksempel lettere bruke og vedlikeholde
teknisk utstyr riktig, forhindre fuktskader og spare energi. Erfaring viser at
dårlig innemiljø og høyt energiforbruk ofte skyldes dårlige vaner og feil eller
manglende vedlikehold.

Flere boligprodusenter har deltatt i utviklingsarbeidet og bidratt med erfa-
ringer, ideer til utforming og konkrete innholdsdeler. Man har også hatt et
godt og konstruktivt samarbeid med Norsk Byggtjeneste, Forbrukerrådet og
Husbanken om prosjektet. Bruksanvisningen, tilpasset hvert enkelt hus, og
en rekke andre dokumenter knyttet til
boligen, følger nå med ved overlevering
av nye boliger fra stadig flere av Bolig-
produsentenes medlemsbedrifter. Fore-
løpig er det levert 2000 bruksanvisninger,
men flere bestillinger er inne. 

Andre interesserte boligeiere kan kjøpe
en generell versjon av bruksanvisningen
hos Norsk Byggtjeneste for kr 400 ekskl.
mva. Det er også laget en enkel brosjyre,
«Gode råd for bruk av boligen din», som
man kan få ved henvendelse til Bolig-
produsentene.

Boligprodusentene vil også snart kunne tilby sine kunder en Leveransebeskrivelse
for huset. Denne skal synliggjøre de valgene kunden står overfor i kjøpsfasen,
blant annet beskrivelse av miljø- og energiforhold. Prosjektet ble stoppet på
grunn av ØkoByggs nedskjæringer i 2002, men det er lite som gjenstår og bolig-
produsentene planlegger likevel å sluttføre prosjektet første halvår 2003 med
andre midler. Leveransebeskrivelsen vil legges ut som en web-basert mal, til-
gjengelig for medlemmer i Boligprodusentenes Forening. Den enkelte produsent
vil så skreddersy beskrivelsen etter sine kvaliteter og produkter.

Bolig ABC er et undervisningsmateriell utviklet for 8. – 10. klassetrinn. Under-
visningsopplegget tar for seg rent byggtekniske spørsmål, med fokus på energi-
bruk, inneklima og økologi. Ideen bak opplegget er å få ungdom engasjert i miljø-
spørsmål, både som fremtidige boligeiere eller som mulig profesjonelle innen
byggenæringen. Det har også vært en uttalt målsetning å rekruttere flere ungdom
til næringen gjennom denne satsningen. Lærerplanen krever samarbeid med
offentlige myndigheter og næringslivet, og dette prosjektet legger opp til et sam-
arbeid med lokale bygningsmyndigheter og lokal byggenæring. 

Undervisningsmaterialet ligger på nett (www.boligabc.no). Boligprodusentene
markedsfører dette aktivt til både lærere og bedrifter, og de rapporterer om
meget stor interesse for materialet. 

Som ledd i ØkoBolig-satsingen, har Boligprodusentenes Forening holdt en rekke
foredrag og seminarer hos medlemsbedriftene. I juni 2001 og på samme tid i
2002 ble det i samarbeid med Husbanken avholdt to dagsseminar ved NTNU.
(Tittel: Varme- og ventilasjonssystemer for boliger. Ca. 100 deltakere hver gang))

2.1.3 Pilotprosjekter
For å innhente praktisk erfaring, har ØkoBolig også støttet et utvalg pilotpro-
sjekter i miljøeffektiv boligbygging. Det har vært en målsetning å støtte piloter i
ulike deler av landet. Prosjektene har bidratt til å avdekke praktiske barrierer for
å realisere denne typen boliger, men har også fungert som illustrasjoner og inspi-
rasjon utad på attraktive løsninger. 



DDeett  nnoorrsskkee  hhuuss,,  MMaallmmøø
ØkoBygg var med som arrangør og jurymedlem i arkitektkonkurransen om
Det norske hus, Norges bidrag til den «europeiske by» i boligutstillingen
BO01, i Malmø 2001. Det kom inn 28 bidrag. I den norske arkitektkonkur-
ransen ble det lagt stor vekt på bidragenes miljøeffektivitet. Arkitekt mnal
Bjørn Larsen vant arkitektkonkurransen og Selmer Bolig ble valgt som utbyg-
ger av boligen i en lukket anbudskonkurranse. Huset sto ferdig til åpningen
av BO01 i mai 2001. 

Vinnerbidraget baserte seg på bruk av demonterbare massivtreelementer
som har mange miljømessige fordeler. Det er blant annet ressurseffektivt da
det utnytter lavkvalitetsvirke som ellers ikke er brukbart som byggemateriale.
Boligen hadde en fleksibel romløsning som kan endres i takt med ulike livs-
situasjoner. Langs sydveggen lå en uoppvarmet glasskledd svalgang som fang-
er solenergi og fungerer som varmelager. Årlig energiforbruk er beregnet
som lavt på grunn av utnyttelse av passiv og aktiv solvarme, ventilasjons-
system med varmegjenvinner og den massive trekonstruksjonen som lagrer
varme og dermed stabiliserer temperaturen gjennom døgnet.

Arkitekten hadde mange forslag til miljøeffektive tiltak og det var en nyttig
erfaring å få testet ut disse ideene i møte med en kommersiell utbygger.
Selmer Bolig hadde selv høye miljøambisjoner, og som økonomisk ansvarlig
for prosjektet var det deres oppgave å finne fram til løsninger som både var
miljø- og kostnadseffektive.
Erfaringen viste at flere miljø-
effektive løsninger forsatt gir
høye byggekostnader - trolig for
høye i dagens marked. Det er
viktig å beregne driftskostnader
for alternative løsninger, slik at
man kan legge årskostnader til
grunn for valg og ikke bare byg-
gekostnader.

• • • •

ØØkkoollooggiisskk  bboolliiggffeelltt  ppåå  PPrreesstthheeiiaa,,  KKrriissttiiaannssaanndd
Kristiansand og Omegn Boligbyggerlag (KOBB) fikk støtte av både ØkoBygg
og Husbanken til planlegging av et boligfelt med høye miljøambisjoner i
Kristiansand. Prosjektet, som kom i gang i 1999, har vært igjennom mange
turbulente faser og har gitt verdifulle erfaringer. KOBB hadde sterke disku-
sjoner med sin første arkitekt om hvilke tiltak som var gjennomførbare øko-
nomisk og markedsmessig. KOBB og den valgte entreprenøren mente at
arkitektens idegrunnlag ikke var realistisk og økonomisk forsvarlig, mens
arkitekten mente at skisserte tiltak var nødvendige for at prosjektet kunne
kalles et miljøprosjekt. 

Uenigheten førte til brudd i samarbeidet med arkitekten, og prosjektet så en
stund ut til å stoppe helt opp. ØkoBygg, konsulentfirmaet Rembra AS og arki-
tekt Erlend Løvstakken bidro imidlertid til å gjenreise tiltroen til prosjektet
hos KOBB og Kristiansand kommune. Prosjektet ble totalt omarbeidet av
Rembra AS og Løvstakken. I dagens prosjekt er det nå er lagt vekt på tiltak
som på samme tid er miljøriktige, driftsvennlige, økonomiske og salgbare. 

I det omarbeidde prosjektet har man først og fremst satset på:
• høy arealeffektivitet (leilighetene er fra 82 til 99 m2)
• stor fleksibilitet (leilighetene kan deles og slås sammen etter behov)
• store fellesarealer til lek og opphold (bilene er plassert i parkeringskjeller)
• lavt energiforbruk (120 kWh/år/m2)
• miljøvennlige materialer
• vannbesparende installasjoner
• bruksanvisning for boligene til hver enkelt kjøper (basert på et annet

ØkoBygg-prosjekt)
Boligfeltet består nå av 24 rekkehusleiligheter og de forventes klare for over-
levering nov/des 2003. 



En viktig lærdom har vært å ha klart formulerte målsetninger før man går i
gang med prosjekteringen, slik at byggherre, arkitekt og konsulenter har
samme oppfatning om hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på. Man har
også erfart at en rekke miljøriktige tiltak ikke er kommersielt gjennomfør-
bare pr. i dag. Noen tiltak representerer bruk av ny teknologi, som igjen
representerer en teknisk og økonomisk risiko som få entreprenører og
byggherrer kan eller vil påta seg. Andre tiltak fører til kvaliteter som ikke er
målbare med vanlige verktøy (fremfor alt økonomiske lønnsomhetsbereg-
ninger) og er dermed vanskelige å selge i dagens boligmarked. 

Man erfarte at boligbyggere og kjøpere er
verken kjente med eller er opptatte av
årskostnader. Det gjør at investeringer
som faktisk er privatøkonomisk fornuftige,
blir vurdert som ulønnsomme. Hadde man
hatt et enkelt beregningsprogram for års-
kostnadsanalyser, ville dette forholdet
muligvis kunne endre seg.

ØkoBygg fikk flere søknader fra aktører som ønsket å bygge «økolandsbyer»
som ikke var tilknyttet kommunale vann- og avløpsnett, og som langt på vei var
selvforsynte med energi. Programmet mente at dette kunne være særlig interes-
sant for spredt bebygde områder, der det ikke er bygget kommunal infrastruk-
tur og der det vil kreve store naturinngrep og ressurser å etablere infrastruktu-
ren. Det er også interessant der den eksisterende infrastrukturen (vann- og klo-
akk) er overbelastet. Lokal energitilførsel basert på fornybar energi er imidlertid
alltid interessant, særlig der de lokale energikildene kan kobles opp mot nettet
og bidra til utjevning av effekttopper.

Ett av denne typen prosjekter som ble støttet, var et økosamfunn på Nesodden.
En viktig begrunnelse for å støtte dette prosjektet, på tross av at Nesodden
neppe er et grissgrendt strøk, var at prosjektteamet representerte høy faglig
kompetanse som kunne gi verdifull erfaring til lignende prosjekter. Prosjektet ble
imidlertid lagt på is, da kommunestyret avviste å behandle reguleringsplanen. Den
utarbeidde reguleringsplanen og prosjektideen er imidlertid dokumentert og
overførbar til andre økolandsbyer. Prosessen med kommunen er også godt
dokumentert og nyttig lærdom for såvel myndigheter som andre som ønsker å
gjennomføre lignende prosjekter.

ØØkkoossaammffuunnnn  TTooppppeenn  ggåårrdd,,  NNeessooddddeenn
Stiftelsen Kilden Økosamfunn (SKØ) inn-
gikk i 2000 en intensjonsavtale om utvikling
av Toppen Gård på Nesodden til et miljø-
vennlig bolig-, dyrknings- og rekreasjons-
område. Formålet var å lage et demonstra-
sjonsprosjekt for økologisk bygging og plan-
legging med bakgrunn i målsetningene fra Lokal Agenda 21. Det var planlagt
å bygge 30 boliger på ikke-dyrkbar del av tomten, mens dyrkbar mark fort-
satt skulle drives som økologisk jordbruk (slik det har vært gjort der allerede
i 23 år) av beboerne i fellesskap. I tillegg til boliger var det planlagt bl.a. kurs-
senter, arbeidslokaler og barnehage. 30 husstander forpliktet seg til prosjek-
tet ved å betale et risikotilskudd til prosjektutviklingen. Disse fremtidige
beboerne var aktivt med i planleggingsprosessen.

Prosjektet stilte høye miljøkrav på områder som vann- og avløpsløsninger,
energi, utslipp til ytre miljø, materialbruk, inneklima og avfallshåndtering.
Som et overordnet prinsipp skulle vann og avløp løses som lokale anlegg
(lokal rensing av gråvann, kompostering av avløp fra toalett, lokal vannbrønn,
gjenbruk av regnvann m.m.) . Prosjektet engasjerte fagekspertise fra Ås-NLH
som fagansvarlig for vann- og avløp. Prosjektet skulle ikke tilknyttes kom-



munalt nett. Prosjektet ville minimere kjøpt energi utenfra og prioritere bruk
av lokale fornybare energikilder som solenergi, biomasse og varmepumpe. 

Det ble utarbeidet en privat reguleringsplan for tomten som pr i dag er ure-
gulert og avsatt som LNF-område (landbruk, natur og friområde) i kommune-
planen. Prosjektet gikk bredt ut med informasjon under planarbeidet og SKØ
har fått mye medieoppmerksomhet. Det har vært laget dokumentarprogram
i NRK, intervju i NRK-radio, oppslag i Aftenposten og lokalpresse.

Prosjektet fikk en rekke protester fra et hyttefelt som grenset til tomten.
Hytteeiere var redd for økt trafikkbelastning og støy. Prosjektet fikk varsel
om innsigelse fra fylkesmannen bl.a. med henvisning til målsetning om «at det
skal foretas langsiktige avgrensninger mellom jordbrukslandskapet og bebygde
områder». Fylkesmannen skriver også at man skal «vurdere fortettingspo-
tensiale i eksisterende byggesoner før omdisponering av landbruks-, natur-
og friluftsområder godkjennes». Prosjektet svar på dette er bl.a. at et pro-
sjekt av denne karakter er avhengig av nærhet til jordbruksarealer (samvirke
avløpskompostering/gjødsel, bioenergi/jordbruk m.m.). Prosjektet er ikke et
vanlig boligområde som lett kan legges inn i et regulert boligfelt. 

Kommunens bygningssjef var også negativ til omregulering av et LNF-om-
råde. Kommunestyret vedtok så i september 2001 at det private regule-
ringsplanen ikke skulle fremmes til behandling da den er i strid med kom-
muneplanens arealdel. Kommunen tilføyer at «eventuell endring av kommune-
planens arealdel vil skje i forbindelse med rullering av denne», som skal skje
i 2003. Konfliktene med hytteeierne var imidlertid så belastende for hytte-
eierne at eierne av Toppen gård ba om å få trekke seg fra intensjonsavtalen
og det har SKØ gått med på. Planen for en økolandsby på Toppen er derfor
skrinlagt. 

SKØ er på utkikk etter alternative tomter på Nesodden. Den utarbeidde
reguleringsplanen med -bestemmelser er imidlertid også overførbar til andre
økolandsbyprosjekter og er tilgjengelig for interesserte. Deltakerne i pro-
sjektet mener at arbeidet har satt sterkere fokus på økolandsbyer, ikke minst
gjennom prosjektets medieoppmerksomhet. Som en oppsummering kan en
sette opp følgende områder hvor «skoen trykker» for denne typen prosjek-
ter.

Reguleringsplan med bestemmelser og sluttrapport for prosjektet er til-
gjengelig for interesserte hos Stiftelsen Kilden Økosamfunnv/ Bente Nuth
Leland, tlf. 66 91 02 91.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) ble tolket i prosjektets disfavør. Fylket hånd-
hever RPR. Det er nødvendig å jobbe mer for å selge økolandsbykonseptet på
fylkesnivå. Flere erfaringer viser at fylket gir motstand da en økolandsby ikke
nødvendigvis passer med den funksjonsdelte planleggingstankegangen. 

Det er to måter å tenke miljøvern. Den ene går ut på at miljøvern handler om å
bevare/konservere natur. Den andre tankegangen legger opp til et aktivt samspill
med naturens kretsløp. Det er behov for en bevissthet om at miljøvern repre-
senterer flere løsninger. Selv om en økolandsby representerer en inngripen i
naturen, vil den totale miljøbelastningen for samfunnet bli vesentlig mindre enn i
konvensjonelle byggeprosjekter.

Det er nødvendig med mer generell informasjon om hva en økolandsby er.
Naboenes, politikeres og saksbehandleres reaksjoner kan skyldes usikkerhet
basert på uvitenhet.



2.2 Energi

2.2.1 Samarbeid med NVE/ENOVA
Energibruk er trolig den viktigste del av miljøaspektene som BAE-næringen må
forholde seg til. Næringen står for nær 40% av landets energibruk og over halv-
delen av elektrisitetsbruken. 

På vegne av næringen utredet ØkoBygg-programmet langsiktige forbedringspo-
tensialer for byggenæringen både innen energibruk og energiomlegging til annen
energibærer. Disse har vært rettesnor for alt energirelatert arbeid i programmet,
og er blitt formidlet ved en rekke anledninger til myndigheter, næring, politikere
og media. 

Tiltakshaver og byggeier er viktigste ledd for omlegging til energifleksible og -
effektive løsninger. ØkoBygg-programmet har søkt å bidra til at slike løsninger
blir premiert fremfor å bli straffet, slik blant annet rammebetingelser tidligere har
bidratt til. 

NVE (ENOVA i 2002) har på vegne av OED årlig gitt betydelige bidrag til
ØkoBygg-programmet - ca 18 mill kr over 5 år. Det var et overordnet mål for
NVE å bidra til energieffektivisering, økt energifleksibilitet og økt utnyttelse av
nye fornybare energikilder - med et forbedret miljø som resultat. Mer spesifikt
hadde NVE en målsetning om å ivareta energiområdets rettmessige plass i for-
hold til den helhet ØkoBygg skulle arbeide innefor. Midlene fra NVE skulle benyt-
tes til prosjekter der miljøprofilen ville gjøre det lettere å nå myndighetenes
energimål, primært på følgende tre områder:

• Ny kunnskap/kompetansebygging
• Forsøks- og demonstrasjonsprosjekter
• Formidling av kunnskap/kompetanse fra de to første punktene

Ved programmets start ble det inngått en avtale med NVE om et nært samarbeid.
NVEs byggoperatør ble en del av ØkoByggs rådgiverteam på deltid, med ansvar
for programmets satsning på energi. Dette sikret en god koordinering av NVEs
arbeide i byggsektoren.

Pilotprosjektene under Energi-området har hatt en bred miljøtilnærming, der
energieffektivitet kun har vært ett av flere miljømål, dog som regel hovedmålet. 

FFrraa  mmuulliigghheett  ttiill  mmaarrkkeedd
Det ble etablert et prosjektsamarbeid mellom ØkoBygg, FRES (Foreningen
Regionale Enøksentre), Tekniske Entreprenørers Landsforening TELFO og
RIF Organisasjon for rådgivere. ØkoBygg og FRES finansierte samarbeidet.
Prosjektet skulle mobilisere byggeiere, prosjekterende og entreprenører til
konkrete energieffektive tiltak i de enkelte regioner, med utgangspunkt i
potensialer i registrerte bygg. Prosjektledelsen var i regi av FRES, både sen-
tralt og i de enkelte regioner. Som del av prosessen, skulle det også klarleg-
ges nødvendige opplæringstiltak. 

Prosjektet avdekket behov for mer gjennomgripende organisering og mob-
ilisering av aktørene, og som ledd i dette, arbeidet TELFO og RIF videre med
utvikling av et forprosjekt Nasjonal handlingsplan for energieffektive bygg.
Planen ble presentert for ENOVA ved slutten av 2001. Ansvaret for eventu-
ell videreføring av arbeidet med en slik handlingsplan ble overført til BAE-
rådet, og det var i løpet av 2002 dialog med ENOVA om støtte til en slik sat-
sing, blant annet gjennom et faglig heldagsarrangement der ENOVA fikk inn-
spill fra BAE-næringen. Ved avslutningen av 2002 var omfang og innhold i den
foreslåtte satsingen ennå ikke avklart. 

Ole-Gunnar Søgnen,
rådgiver Energi



2.2.2. Kunnskapsformidling
Det har vært avviklet seminarserier med energirelevans innenfor følgende temaer:

• Miljø- og energiriktig skoleplanlegging
• Hybrid ventilasjon i skolebygg
• Nye ventilasjonsløsninger/ bygningsintegrert ventilasjon
• Solskjerming/fasadeløsninger
• Avansert byggautomatisering med miljøgevinst

På alle årlige ØkoBygg-konferanser har det vært avviklet energirelaterte fagkon-
feranser. Seminarer og konferanser har hatt god deltagelse sammenlignet med
mange andre tilsvarende arrangementer innen byggsektoren.

ØkoBygg-programmet har stått for utgivelse av en rekke publikasjoner med
betydelig energirelevans. Mer informasjon om dette er gitt under hvert deltema.

2.2.3 Etablering av Integrerte bygg
I erkjennelsen av at gode og effektive energiløsninger krever helhetlige løsninger
og tverrfaglig samarbeid mellom aktørene i byggprosjekter, inngikk ØkoBygg et
samarbeid med TELFO innfor satsningsområdet Integrerte Bygg. Flere nybygg og
rehabiliteringsprosjekter i dag har lite gjennomtenkte og helhetlige løsninger.
Byggeprosessen bærer preg av mangel på tverrfaglig samarbeid og vi får frag-
menterte løsninger. Det er et behov for å se på bedre integrerte prosesser og
løsninger hvor arkitektur og tekniske løsninger spiller mer på lag for et godt bygg
for brukerne, driftsregnskapet og miljøet. Satsningsområdet Integrerte bygg, fikk
et eget styre med representanter fra arkitekter, rådgivere, forskningsinstitusjoner,
entreprenører, leverandører og, ikke minst, byggeiere/forvaltere.

Det ble pekt ut følgende viktige områder for bedre integrerte og mer miljøef-
fektive løsninger:

• samarbeidsprosessen
• arealeffektivitet
• tekniske styringssystemer
• fasadeløsninger, deriblant solskjerming
• ventilasjonssystemer, deriblant hybrid ventilasjon

Innenfor hvert av disse områdene ble det igangsatt egne pilotprosjekter, erfa-
ringsutveksling og opplæring. Mange av prosjektene var allerede oppstartet før
etableringen av selve satsningsområdet. Mangel på tilskudd til ØkoBygg-pro-
grammet gjorde imidlertid at satsningsområdet ikke fikk forventede midler til nye
prosjekter og styringsgruppen ble således nedlagt etter et halvt års virke.

2.2.4 Samspill i byggeprosessen
Energi- og miljøutfordringene gjør som nevnt at det er nødvendig med mer sam-
handling ved planlegging og bygging. Samhandlingen innebærer ikke bare samar-
beid, men at hver enkelt bidrar aktivt til at også de andre involverte skal lykkes,
slik at samlet sluttresultat blir best mulig. Byggenæringen har hatt en tradisjon der
det er mer vanlig å mistro hverandre, både med hensyn til kompetanse og hen-
sikt. Resultatet er blitt beskrevet med begrepet «lock in», der næringens parter
synes fastlåst i et skjebnefellesskap som ingen er tjent med. De enkelte bygge-
prosjekter gir sjelden rom for endring av holdninger og adferd. Men gjennom fel-
les utviklingsprosjekter i ØkoBygg-programmet har parter lært hverandre å kjenne
på en mer tillitvekkende måte, ut i fra erkjennelsen at ambisiøse energi- og miljø-
løsninger bare kan oppnås på denne måten. 

Samhandlingen dreier seg både om de enkelte aktørers rolle i byggeprosessen og
det å se byggeprosjekter i et livsløpsperspektiv. Eksempler på tettere samhand-
ling er integrerte energi- og ventilasjonsløsninger, og det å legge bedre og mer
konkret til rette for driftsforhold under planleggingen. Samhandlingstanken har
også åpnet for prosjektformer der entreprenører deltar tidligere i prosessen.
ØkoBygg-prosjektet M3P (Metode for miljøriktige mål og prioriteringer) har gitt vei-
ledning i hvordan byggeprosjekter bør startes opp for å gi de involverte delta-
kerne bedre forståelse for hverandre og utvikle omforente målsettinger for pro-
sjektet. Dette prosjektet er beskrevet nærmere under kapittel 2.4 Metode.



Erkjennelsen av samhandlingens nødvendighet ligger til grunn for den planlagte
videreføringen av ØkoBygg i regi av BAE-rådet, et samarbeidsorgan for bygge-,
anleggs- og eiendomsnæringens bransjeorganisasjoner, der samhandling nettopp
skal stå i fokus. 

2.2.5 Bygningsforvaltning
Riktig og effektiv bygningsforvaltning er godt miljøarbeid. Optimal drift og verdi-
bevarende vedlikehold forbedrer innemiljøet, reduserer energibruken og avfalls-
produksjonen og forlenger levetiden for materialer og komponenter.

Gjennom prosjektet Nøkkeltall for benchmarking er grunnlaget lagt for bedre nøk-
keltall i bygningsforvaltningen - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. I kjøl-
vannet av prosjektet er det etablert en forening/ et nettverk for byggeiere som
ønsker å bidra med nøkkeltall eller kun er interessert i adgang til nøkkeltallene.
Foreningen «Norsk forening for Benchmarking» er nå integrert i den nye store
byggeierforenigen «Norsk Forening for Bygg og Eiendom», NFBE.

2.2.6 Arealeffektivitet
Større arealeffektivitet er viktig for å øke både energi- og miljøeffektiviteten. 

Telenor har vært en byggherre som har arbeidet bevisst med å øke arealeffekti-
viteten gjennom aktivt samarbeid mellom arkitekt og tekniske fag. I Telenors
administrasjonsbygg på Fornebu var målet å komme ned fra 38 m2/arbeidsplass
til 23 m2/arbeidsplass. På grunn av nedskjæringer i arbeidsstokken, er ikke dette

Telenors nybygg på Fornebu, gjengitt
på forsiden av en invitasjon til
ØkoBygg-seminar



potensialet utnyttet i dag, men bygget ligger til rette for en arealeffektiv bruk med
evt. andre arbeidstakere. 

På Telenors bygg på Kokstad i Bergen har de lykkes i å redusere arealet fra 46
m2/arbeidsplass til ca 20 m2/arbeidsplass (fellesområder inkludert) Dette har gitt
flere millioner sparte kroner på reduserte driftsutgifter og selvsagt også tilsva-
rende ressursbesparelser. ØkoBygg var involvert i begge disse Telenor-byggene
og programmet har i betydelig grad bidratt til formidling av erfaringer gjennom
seminarer og veiledere. (Se mer om Telenor Kokstad under 2.2.9)

2.2.7 Intelligente styringssystemer
En viktig ambisjon for ØkoBygg har vært å få byggenæringen, arbeidstakere, myn-
digheter og forvaltning til å ta i bruk ny miljøeffektiv teknologi i bygg. 

Bruk av avansert teknologi til blant annet ventilasjon, belysning, varme og kjøling,
krever intelligente styringssystemer for å fungere brukervennlig og effektivt. Bruk
av intelligente styringssystemer gir også økt fleksibilitet, lavere energibruk og
mulighet for fjernstyring, og gjør det dessuten lettere å ha oversikt over og kom-
munisere driftskostnader. En viktig utfordring er at det ofte er forskjellige aktø-
rer og budsjetter som bærer kostnadene relatert til investering og drift. Det vil
si at det ofte er liten forståelse for økte investeringer, selv om dette kan føre til
mer effektiv drift av byggene senere.

Når en byggherre ønsker å ta en beslutning om å investere i teknologi, møter han
mange forskjellige begreper, som intelligente styringssystemer, SD-anlegg, BUSS,
LON og automatisering, for å nevne noen. Som en hjelp til byggherrene i denne
nye teknologiverdenen, har ØkoBygg har fått utviklet et veileder «Bygg for frem-
tiden - med intelligente styringssystemer». I veilederen valgte man å bruke begrepet
byggautomatiserings-system – BAS. Dette er et vidt begrep som inkluderer all
form for tekniske styring av bygg, fra det helt enkle til det mest avanserte. 

Arbeidsgruppen for veilederen ble en viktig møteplass for byggenæringens aktø-
rer. Her var byggherrer, rådgivere, tekniske entreprenører og system- og utstyrs-
leverandører representert for å utarbeide et felles produkt som primært skulle
kommunisere mot beslutningstakere hos byggherrene.

Veilederen ble introdusert på et ØkoBygg-seminar høsten 2002. Seminaret sam-
let nye representanter fra byggherrer, rådgivere, tekniske entreprenører og sys-
tem- og utstyrsleverandører, i tillegg til deltakere fra ENOVA, Sintef og Statens
Bygningstekniske Etat. Det ble her skapt en møteplass for dialog om økt samar-
beid i byggeprosjekter, med ønske om videreføring av dialogen. Krav til energi-
effektivitet, inneklima og effektiv drift vil gi intelligente styringssystemer økende
betydning fremover. Noen har hatt funksjonelle og operative problemer ved
introduksjon av disse styringssystemene og det er derfor viktig å dra nytte av
hverandres erfaringer.

2.2.8 Solskjerming
Økende bruk av glass i fasader har bl.a. medført økende bruk av kjøling i bygg,
for å oppnå tilfredsstillende inneklima. Kjøling krever vesentlig bruk av energi.
Solskjerming har et stor potensiale for å bidra til miljøriktige bygg, ikke bare i for-
bindelse med kjøling, men også ved å gi muligheter til bedre dagslys. ØkoBygg har
støttet pilotprosjekter og seminarer for å få frem større kompetanse på bruk og
regulering av solskjerming. 

Både i desember 2000 og 2001 arrangerte ØkoBygg, Norges Solskjermings-
forbund, Erichsen & Horgen AS og TELFO seminar om integrerte fasader og sol-
skjerming. Nærmere 60 deltagere pr. seminar fra ulike yrkesgrupper, så som
arkitekter, rådgivere, entreprenører og offentlig forvaltning, opplevde et lærerikt
seminar. Det ble vist hvilke gode resultat en kan oppnå ved optimal bruk av sol-
skjerming, ved korrekt prosjektering sammen med glass og ventilasjon. 

Veielderen «Bygg for fremtiden –
med intelligente styrings-
systemer»



2.2.9 Hybrid ventilasjon
Hybrid ventilasjon er basert på naturlige drivkrefter – oppdrift og vind – som
støttes av vifter når de naturlige drivkreftene ikke strekker til. Slike ventilasjons-
anlegg vil kunne redusere elektrisitetsforbruket i bygninger betydelig, de vil
kunne medføre mindre støy, de er normalt enklere og mer robuste enn meka-
niske ventilasjonsanlegg og de er enklere å rengjøre og vedlikeholde. Det er imid-
lertid ulike erfaringer med bruken og det er viktig å få fram forbedringspoten-
sialer.

Erfaringer med naturlige og hybride ventilerte bygg i utlandet gir grunn til å tro
at hybride ventilasjonssystemer vil bli etterspurt av byggherrer/investorer og
leietakere i fremtiden. En større fokus på denne ventilasjonsmetoden vil kunne
erstatte rene mekaniske anlegg i et større omfang i fremtidig bygningsmasse.
ØkoBygg har gjennom en rekke pilotprosjekter hatt som mål å samle erfaringer
og øke kompetansen i den norske byggnæringen, slik at den er mest mulig rus-
tet til å møte denne etterspørselen.

ØkoBygg har blant annet støttet det internasjonale HybVent-prosjektet, som i
Norge er et samarbeid mellom Byggforsk og NTNU/SINTEF.

I Norge kjenner vi til ca 20 nye bygninger med hybrid ventilasjon – de fleste er
skoler. Flere er under prosjektering. Prosjektkostnadene har variert mellom kr
12 750–20 000/m2 BTA; de dyreste er teglsteinskonstruksjoner. Tilgjengelig ener-
gistatistikk for tre av bygningene for år 2000 er svært lovende. Mange har hatt
innkjøringsproblemer, men dette er symptomatisk for bygninger med avansert
automatikk. Det gjenstår å se energistatistikken for de resterende bygninger
etter et par år, og en grundig vurdering av livsløpskostnader. Innemiljøet opple-
ves som godt og luften frisk i de fleste tilfellene, men dette er ennå ikke målt med
spørreundersøkelse. Se også beskrivelse av Jaer skole -prosjektet under 2.2.10
Skolebygg.

I 2001 arrangerte NVE og ØkoBygg - i samarbeid med SINTEF og NBI - semi-
naret «Integrert ventilasjon i skolebygg». Konferansen samlet 113 deltagere fra hele
byggenæringen. Det ble presentert en rekke forsøks- og demonstrasjonspro-
sjekter innen naturlig og hybrid ventilasjon i skolebygg, både NVE- og ØkoBygg-
støttede prosjekter. 

HHyybbVVeenntt
Samarbeidsprosjektet HybVent (IEA, Energy Conservation in Buildings &
Community Systems Programme, Annex 35) med deltagere fra ca. 15 land,
har den bredden som trengs for å få en intensivt og allsidig belysning av ulike
aspekter av hybridsystemer. Dette ville vært svært vanskelig å oppnå i ett
nasjonalt prosjekt.

NBI og Sintef har lenge vært på banen med utvikling av kunnskap om miljø-
riktig ventilasjon. Eksempler på nylige avsluttede prosjekter er EU-prosjektet
NatVent, og SFP-prosjektet, for å innføre SFP (Spesific Fan Power, energibruk
til viftedrift) begrepet i Norge. Dette arbeidet føres naturlig videre i Hyb-
Vent-prosjektet. NBI er den nasjonale kontaktorganisasjonen for HybVent
prosjektaktivitetene i Norge, og samarbeider med NTNU/SINTEF om opp-
følging av bygninger og arrangering av seminarer. NBI samarbeider også med
Programbyggerne ANS (PB) om programvareutvikling.

Prosjektet dekker svært viktige strategiske temaer som muligheten til å
redusere energibehov til ventilasjon og dets bivirkninger på det globale mil-
jøet, samt å svare på spørsmål omkring kvaliteten på innemiljøet. Prosjektet
skal videreutvikle og formidle kunnskap om hybrid ventilasjon. Prosjektet
omfatter planlegging, prosjektering, bygging, styring og oppfølging av ventila-
sjonsanlegg i offentlige- og næringsbygg (både nye og rehabiliterte) under
norske forhold. 

Mer informasjon om HybVent finnes på www.byggforsk.no/hybvent



Telenorbygget på Kokstad i Bergen er ett av de mest vellykkede miljøprosjekter i
Norge. Prosjektet er, med basis i godt samspill i plan- og byggeprosess, gjennom-
ført med god arealeffektivitet, integrerte styringssystemer, hybrid ventilasjons-
løsning, solskjerming og samlet en meget lav energibruk. Det er vellykket både
med hensyn på kompetanseutvikling og som utstillingsbygg for nye miljøeffektive
løsninger. Prosjektet ble tildelt prisen for beste miljøbygg i en international kon-
kurranse på Sustainable Building-02. 

TTeelleennoorr--bbyyggggeett  ppåå  KKookkssttaadd,,  BBeerrggeenn
Da Telenor i 1997 planla et nytt hovedkontor på Kokstad i Bergen, satte de
meget ambisiøse mål både i forhold til arbeidsmiljø og for å redusere kon-
sernets belastning på det ytre miljø. De utlyste en arkitektkonkurranse der
miljøambisjonene kom klart fram. Arkitektkontoret Pedersen og Ege vant
konkurransen og ble engasjert som byggets arkitekt. Telenor valgte å knytte
til seg en egen miljørådgiver for prosjektet, Ofe AS (nå Rembra AS). Det ble
utarbeidet en egen miljøhåndbok som ble distribuert til alle aktører i plan-
leggings- og byggesaken.

De viktigste miljøtiltakene som er gjennomført:
• arealeffektivitet (bruttoareal pr. arbeidsplass er ca 20 m2 mot 46 m2

/person i sitt tidligere bygg).
• bygningsintegrert klimasystem (doble fasader, nedgravde kulverter og

perforerte betongdekker fungerer som «ventilasjonskanaler» og distri-
busjonssystem for ny og brukt luft. Veggen virker temperaturutjevnende
og gir mindre energibehov til kjøling og oppvarming.)

• bygningsintegrert solreguleringssystem (takutstikk skjermer for direkte
sollys. Sol- og dagslys utnyttes gjennom reflekterende himlinger, takflater
og persienner, samt egne metallreflektorer).

• høy fleksibilitet (tekniske installasjoner i bygningsskallet, søylefrie lokaler,
flyttbare elementvegger, flyttbare lysarmaturer, strengt modulsystem)

• miljøkrav til materialer (dokumentasjonsplikt for produsenter/leverandø-
rer, livsløpsvurderinger som valggrunnlag)

• avanserte styringssystemer (LON (Local Operating Network) teknologi
som gir mulighet til funksjonstilpasset styring av oppvarming, belysning og
ventilasjon, BUS-kabel der all teknologi samles i en kabel)

• energibesparende teknisk utstyr (bl.a. nye dataskjermer)
• luft til luft varmepumpe som utnytter både inne- og uteluft til oppvarming

vinterstid og kjøling om sommeren)

Krav om fleksible, energi- og ressurseffektive og driftsvennlige løsninger
krevde utvikling av ny teknologi. Prosjektet gikk her sammen med norske og
utenlandske leverandører om å utvikle nye løsninger. 

Energibruken i 2001 var netto ca 110 kWh/m2. Uten effekt av varmepumpen
ville energibruken vært ca 180 kWh/m2. I henhold til Enovas energistatistikk
bruker kontorbygg i gjennomsnitt ca 240 kWh/m2 (ikke klimakorrigert). 

ØkoBygg støttet et oppfølgingsprosjekt der miljøgevinster skulle synliggjø-
res, og der brukernes erfaringer med avansert byggautomatisering skulle kart-
legges. Dette måtte dessverre stoppes på grunn av manglende bevilgninger
hos ØkoBygg. 

Det er å håpe at prosjektet fullføres da resultatene forventes å bli viktige for
byggenæringen.



2.2.10 Skolebygg
ØkoBygg har satt særlig fokus på skolebygg, med målsetning å redusere energi-
bruken og bedre inneklimaet. Mange nye skoler skal bygges og mange eksiste-
rende skal rehabiliteres, og det er viktig å spre informasjon om alternative måter
å gjøre dette på. Ellers innebærer presset mot redusert tid og kostnad at både
kommunene og deres engasjerte planleggere ofte bruker en gammel «mal» og får
skolebygg som kan gi både dårlig innemiljø og høyt energibruk. 

Det er gjennomført flere pilotprosjekter for skolebygg. Noen har fokusert først
og fremst på hybrid ventilasjon.

Kvernhuset Ungdomsskole i Fredrikstad er et eksempel på en ny skole med høye
og brede miljøambisjoner. Skolen fikk ØkoByggs miljøpris i 2000.

ØkoBygg valgte også å støtte Kvadraturen skole i Kristiansand , som var et pilot-
prosjekt på rehabilitering og utbygging av en eksisterende skole (se neste side).

KKvveerrnnhhuusseett  UUnnggddoommsssskkoollee,,  FFrreeddrriikkssttaadd
Kvernhuset ungdomsskole har vakt internasjonal oppsikt grunnet sitt bruk av
miljøvennlige og kostnadsbesparende løsninger for drift. Fredrikstad kom-
mune tok miljøutfordringen på alvor, da de som en av fem bykommuner fikk
status som miljøby i 1994. Et av de iverksatte tiltakene var planleggingen av
en ny ungdomsskole, hvor man bestemte seg for å skape en foregangsinsti-
tusjon som skulle bygges opp rundt all tenkelig miljøteknologi. Skolen skulle
sette presedens, som ville markere en endelig stopper for de gamle skole-
byggs miljø- og inneklimaproblemer. Skolen skulle bli en integrert del av tom-
ten og området der den skulle bygges. Ingen skulle måtte kjøres til skolen,
det var planlagt et omfattende gang- og sykkelveisystem. Skolen ble planlagt
med en betydelig del av tilgjengelig ny miljøteknologi integrert i prosjektet,
som materialbruk, varmepumpe, lokal rensing av gråvann og ventilasjon. Selv
plantene innendørs var planlagt i et miljøperspektiv. 

Kvernhuset-prosjektet ble utstilt på en internasjonal arkitektkonkurranse i

Telenor Kokstad



Venezia sommeren 2001, og vakte oppsikt med sine miljøfokuserte løsninger.
Det ble spesielt verdsatt at prosjektet omhandlet en ungdomsskole, der
målet var at elevene skulle lære om miljøriktige løsninger direkte fra sitt eget
skolebygg. Det er beregnet at kommunens driftsutgifter til energi blir sterkt
redusert som følge av de valgte
løsningene. ØkoBygg har støttet
prosjektet både med økonomiske
midler og faglig ekspertise. Bygge-
prosjektet hadde en økonomisk
ramme på 167,1 millioner kro-
ner. Skolen ble bygget etter
intensjonen og innviet i desem-
ber 2002. Den nye skolen rom-
mer maksimalt 18 klasser og
totalt 500 elever.

• • • •

KKvvaaddrraattuurreenn  sskkoollee,,  KKrriissttiiaannssaanndd
I 1998 vedtok Vest-Agder fylkeskommune at miljøhensyn skulle legges til
grunn ved planlegging av nye bygg. Vedtaket om miljøhensyn gjaldt rivepro-
sessen, byggeprosessen, materialer og energiløsninger. Kvadraturen videre-
gående skole er prosjektert til et energibruk på 95 kWh/m2, under halvpar-
ten av landsgjennomsnittet for skolebygg. Skolen blir Norges nest største, på
i alt 18 000 m2. Det er etablert miljøregnskap for hele prosjektet, mer enn
95% av bygningsmassen som er revet er gått til gjenbruk, miljøfarlig avfall ble
sortert ut, bygningsdeler som vinduer og dører ble plukket ut for gjenbruk,
og betong ble knust for å kunne brukes som veimateriale og oppfyllingsfor-
mål. Byggets livsløpskostnader er lagt til grunn for alle beslutninger, og et
kombinert hybrid ventilasjonsanlegg er altså med på å halvere energikostna-
dene. Bygget vil stå endelig ferdig våren 2003.

Jaer skole på Nesodden er ett av ØkoByggs skoleprosjekter på hybrid ventila-
sjon, og man kunne se fysiske positive merkbare resultater i barnas hverdag etter
at man begynte å fokusere på miljøeffektive løsninger.



JJaaeerr  sskkoollee,,  NNeessooddddeenn
Jaer skole, beliggende på østsiden av
Nesodden, er en relativt liten skole
med bebyggelse som dateres helt til-
bake til 1880. Skolen er bygget i tre
trinn, og siste trinn supplerer en
murbygning fra 1950-tallet og et
nybygg som ble tatt i bruk høsten
1999. Nybygget er utstyrt med et
hybrid ventilasjonsanlegg. Hvert klas-
serom er utstyrt med luker som slipper frisk luft inn, varmeovner med var-
meregulatorer, følere for temperatur og CO2-innhold i lufta samt automa-
tisk lysregulering. Alt styres via en PC av vaktmesteren, som kan behov-styre
for eksempel temperatur i klasserommene. 

Erfaringene tilsier at det finnes mye bedre luftkvalitet i det nye klasserom-
mene. Spørreundersøkelse ble utført våren 2002 med meget gode resulta-
ter. Forekomsten av symptomer for «sick building syndrome» er tilsyne-
latende lavest av samtlige norske skoler som er blitt undersøkt etter samme
skjema. Skolen har blant annet konkrete resultater å vise til i forbindelse med
to elever med astma. Anlegget har dog hatt noen barnesykdommer som man
jobber aktivt med å få lukt bort. Energiforbruket i det nye bygget har vært
høyt, men er nå nede på gjennomsnittsnivå for skolebygg. 

Måleprogram og spørreundersøkelser utføres av NBI, som et ledd i
HybVent- prosjektet. Mer informasjon om prosjektet finnes hos: www.bygg-
forsk.no/prosjekter/hybvent/Norske_bygninger.htm

Pilotprosjektene på skolebygg ga inspirasjon til to seminarer om miljøvennlig og
energiriktig skoleplanlegging. Et eget seminar om integrert ventilasjon i skolebygg
er tidligere nevnt. Erfaringene fra de ulike skoleprosjektene ble dessuten nedfelt
i en egen veileder «Miljøeffektive skolebygninger» .

2.2.11 Pilotprosjekter på energiomlegging i boliger
Flere pilotprosjekter har hatt energiomlegging og utnyttelse av ny fornybar ener-
gi i boligsektoren som hovedtema. I disse prosjektene har ØkoBygg samarbeidet
med Statoil Norge AS, ut i fra ønsket å samarbeide med en markedsaktør som
skulle kunne tilby konkurransedyktige energifleksible løsninger til boligmarkedet,
også etter pilotprosjektenes tid. 

Samarbeidsprosjekter med Statoil Norge AS var:
• Lena Terrasse boliganlegg, Melhus (118 leiligheter) - total energiløsning basert

på varmepumpe/el
• Wernerløkka boliglag, Kongsberg (10 eneboliger) - nærvarmeanlegg, felles

bioenergisentral

LLeennaa  TTeerrrraassssee,,  MMeellhhuuss
I Lena Terrasse er det benyttet varme fra grunnvann til oppvarming og varmt
tappevann. Prosjektet var et samarbeid mellom Selmer Bolig AS og Statoil.
Det ble bygget 118 leiligheter på til sammen 7 500 m2. Selmer stod for byg-
ningsmassen. Statoil har prosjektert, bygget og vil eie en felles energisentral
for produksjon av termisk energi til oppvarming og varmtvann. I tillegg er det
installert tradisjonell strømforsyning til lys og annet elektrisk utstyr. For å
motivere til energisparing, vil energiforsyningen i hver leilighet bli målt, slik
at hver eierseksjon kun betaler for sitt eget forbruk. Samarbeidet med Statoil
innebærer også samarbeid om investeringskostnadene. Det er med å sikre



god økonomi. Husbanken gir i tillegg 10.000 kroner per leilighet i såkalt
HMS-tilskudd. I sum kan prisene på leilighetene sammenlignes med bygge-
prosjekter basert på tradisjonelle energiløsninger.

2.3 Avfall

2.3.1 Ambisiøs satsing
Avfall ble definert som eget satsningsområde i ØkoBygg, ut i fra at bygg- og
anleggsnæringen har bidratt til rundt 40% av avfallsvolumet i Norge. Da ØkoBygg
startet opp i 1998, var andel som gikk til resirkulering og gjenbruk under 10% på
landsbasis.

De viktigste resultatene fra avfallsatsingen i ØkoBygg er Nasjonal Handlingsplan for
bygg- og anleggsavfall og RESIBA-prosjektet. Begge prosjektene har greid å samle
sentrale aktører innen bygg- og anleggsavfall. SSB-statistikk for 2002 viser at ved
programmets avslutning går nå minimum 20-30% av bygg- og anleggsavfallet til
materalgjenvinning og energiutnyttelse. Rundt halvdelen av bygg- og anleggsavfal-
let mangler man imidlertid statistikk for fordi det ikke blir registrert. I følge
næringen selv, går store deler av den ukjente halvparten til gjenvinning i form av
grøftefyll, veifylling etc. med betong og tegl. Etter hvert som flere kommuner inn-
fører krav til avfallsplaner i byggesak, vil statistikken bli bedre og slike forhold kan
bli dokumentert. SSB har fått støtte fra ØkoBygg til bedre avfallsstatistikk.

2.3.2 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
I februar 2001 ble byggenæringens samlede handlingsplan Nasjonal handlingsplan
for bygg- og anleggsavfall (NHP), lansert. Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe
bestående av Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund,
Pukk- og grusleverandørenes Landsforening og Tekniske Entreprenørers Lands-
forening. Da det er bygningsentreprenørene som er den sentrale aktøren når det
gjelder bygg- og anleggsavfall, ble det tegnet avtale med BNL om bruk av en av
deres medarbeidere som ØkoByggs ansvarlige for avfallssatsingen. 

Omkring 70 personer deltok i arbeidet med planen, og Norges Miljøvernforbund
var en aktiv samarbeidspartner. I planen har næringen satt seg følgende som mål:

• alt miljøfarlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte
• avfall skal ikke deponeres ulovlig
• innen utgangen av 2005 skal årlig maksimalt 30 % av byggavfallet

deponeres

Bygg som oppføres skal innen utgangen av 2005 være planlagt slik at:
1. mengden avfall som oppstår pr. kvadratmeter er halvert i forhold til

1998 nivå
2. kildesortering hvor det er mulig, inngår som en integrert del av bygg-

utførelsen
3. alle bygg skal tilrettelegges med tanke på gjenbruk av materialer og mil-

jøriktig rivning

Lisbeth Stokke Fjeldly,
rådgiver Avfall

Olav Rønningen, 
rådgiver Avfall



I handlingsplanen legges det frem 27 konkrete forslag om hvordan næringen kan
oppnå denne ambisiøse målsettingen.

Handlingsplanen på 102 sider finnes også i en kortversjon, og begge versjonene
er tilgjengelig elektronisk hos www.okbygg.no. Som en oppfølging av rapporten,
er det laget en rekke verktøy for å forenkle arbeidet på de ulike anleggs- og bygge-
plassene. Informasjon om verktøyene finner du på BNLs hjemmesider www.bnl.no
(se under «Miljø» og «Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall»).

Arbeidet med handlingsplanen var et fem-årig prosjekt og ble avsluttet høsten
2002. Nå er ansvaret for oppfølging av arbeidet delegert til 13 organisasjoner,
koordinert av BNL. 

NHP har ført til mye oppmerksomhet omkring byggavfall, både i byggenæringen,
i samfunnet ellers og i pressen. Stort sett har oppmerksomheten hatt en positiv
vinkling, og næringen har fått mange fine tilbakemeldinger på sitt engasjement
både fra myndigheter og andre. Arbeidet er for eksempel nevnt i flere stortings-
meldinger om avfall og miljø, og ikke minst har mange entreprenørbedrifter gitt
svært gode tilbakemeldinger på det miljøarbeidet som er igangsatt. I NOU
2002:19 Avfallsforebygging En visjon om livskvalitet, forbrukerbevisthet og kretsløpsten-
king er bygningsavfall viet mye plass, med henvisning til arbeidet i Nasjonal hand-
lingsplan.

Det har kommet en rekke gode resultater fra arbeidet med handlingsplanen,
enten som en direkte følge av arbeidet, eller indirekte via andre arbeider som
NHP har bidratt til:

• returavtalen for PCB-holdige isolerruter og stiftelsen av Ruteretur AS
• veilederen «Identifisering av PCB i norske bygg», som er spredd i ca 6.000

eksemplarer (se kap 2.5.3)
• åpning for bruk av resirkulert tilslag i Statens vegvesens håndbøker
• kommunenes mulighet til å kreve avfallsplaner i byggesak
• veiledningsmateriell for bedre avfallshåndtering på byggeplass 
• forslag til merkesystem og kontrollskjema til bruk ved miljøbesiktigelse
• retningslinjer for behandling og etablering av returordning for impregnert

trevirke.

EEttaabblleerriinngg  aavv  RRuutteerreettuurr  AASS
PCB (polyklorerte bifenyler) er en alvorlig miljøgift som er forbudt å
bruke i dag, men som var vanlig i en rekke bygningsprodukter før for-
budet kom i 1979. Isolerglassvinduer fra 60- og 70-tallet antas å være

den største gjenværende PCB-kilden i Norge. Svært mange av dem har hav-
net på fyllplasser rundt om i landet. Årsaker til det er først og fremst kunn-
skapsmangel om PCB-forkomsten, samt høy pris for å levere vinduene som
spesialavfall. 

Byggenæringen foreslo selv en returordning for slike vinduer under arbeidet
med NHP. Myndigheter og næring inngikk derfor sommeren 2002 en bran-
sjeavtale om retur av PCB-holdige isolerglassruter, og selskapet Ruterretur
AS ble stiftet for å drive returordningen. Ruteretur AS eies av Foreningen
Norsk Eiendom, Foreningen Næringseiendom, Norske Trevarefabrikkers
Landsforbund og Glassbransjeforbundet i Norge. Den daglige driften er lagt
til Norsas AS. Norsas vil blant annet informere om ordningen, registrere
avfallsmengder, betale ut refusjon for behandlede ruter og kreve inn veder-
lag fra salg av nye ruter. Rutereturs formål er å utvikle, drive, styre, overvå-
ke og organisere kostnadseffektive og samfunnsøkonomiske returordninger
av PCB-holdige isolerglassvinduer. Ruteretur AS er et ideelt selskap uten
utbytte. Returordningen innebærer at prisen for å levere inn kasserte PCB-
holdige isolerglassvinduer reduseres. Finansieringen av returordningen vil
være basert på statlig tilskudd og vederlag på nye varer. Returordningen
krevde Stortingsvedtak før den kunne undertegnes av Miljøverndeparte-
menetet og den er spesiell i internasjonal sammenheng. Mer informasjon fin-
nes på www.ruteretur.no

Logo til prosjektet «Koordinering
byggavfall»



VVeeiilleeddeerr  ffoorr  aavvffaallllsshhåånnddtteerriinngg  ppåå  bbyyggggeeppllaassss
En arbeidsgruppe i NHP har utarbeidet en veileder for avfallshåndtering på
byggeplass. Det er en 6-siders folder i A4-format. Brosjyren kan bestilles hos
BNL via firmapost@bnl.no. Du kan se brosjyren på BNLs nettsider under
Miljø/Nasjonal handlingsplan for BA-avfall: www.bnl.no

Et annet resultat av dette store samarbeidsprosjektet, er opprettelsen av nett-
portalen Bruktbygg. Bak Bruktbygg står Norges Miljøvernforbund, som ide- og
initiativtaker, noen av landets største byggherrer og entreprenører , samt en
rekke andre. Det er ikke bare bedrifter som kan omsette gjenstander her, men
også privatpersoner. Bruktbygg tar mål av seg å være landets største bruktmar-
ked på Internett for bygningsartikler. Nettsiden har adresse www.bruktbygg.no.
Pr. desember 2002 var det kun 57 artikler for salg. Bruktbygg har også faste
utsalgssteder. Pr i dag er det to; Miljømarked Bruktbygg Oslo og Miljømarked
Brukbygg Bergen. Planen er å etablere minst fem til i løpet av 2003.

2.3.2 RESIBA - resirkulert tilslag for bygg og anlegg
RESIBA var et 3-årig ØkoBygg-prosjekt som samlet noen av BA-næringen mest
sentrale aktører både på kunde- og leverandørsiden, fra det offentlige og innen-
for forskning. Prosjektets overordnede mål var å implementere langsiktig bruk av
resirkulerte tilslagsmaterialer på en rekke områder innenfor bygg og anlegg.
Hensikten var å bringe Norge opp på samme nivå som resten av Europa i bru-
ken av resirkulert tilslag. Dermed reduseres den miljø- og ressursbelastningen
bransjen i dag forårsaker.

RESIBA-prosjektet var et svært viktig prosjekt i forhold til målsettingene i
Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Rundt 2/3 av alt byggavfallet i
Norge er betong og tegl, og skal vi nå målsetningen om at maksimalt 30 prosent
av byggavfallet skal deponeres, er det avgjørende å finne gode bruksområder for
denne fraksjonen. Det er penger å spare på å resirkulere bygningsmaterialer.
RESIBA-prosjektet har bl.a. gjennomført demonstrasjonsprosjekter der det er
klart at resirkulert tilslag gir gevinst både for miljøet og økonomien. I tillegg viser
forskning at resirkulert tilslag i stor grad har de samme egenskapene som natur-
lig tilslag, og ikke vil representere noen helse- og miljøfare hvis de kjemiske egen-
skapene til sluttproduktet kontrolleres. 

Prosjektet har bl.a. utarbeidet en veileder som kort informerer om mulige bruks-
områder. Veilederen og mer informasjon om prosjektet finner du på RESIBAs
hjemmesider: www.byggforsk.no/prosjekter/Resiba/

I juni 2002 ble det holdt et avslutningsseminar for RESIBA-prosjektet hos
Veidekkes hovedkontor. Her ble kunnskap og erfaringer fra prosjektet formidlet
til næringen.
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2.4 Metoder
Ett av satsingsområdene ble kalt Metode. Ansvarlig for dette området hos
ØkoBygg har vært Tom Rellsve fra RIF, Organisasjonen for rådgivere. Rådgivere
og arkitekter har etterspurt en rekke operative verktøy for miljøeffektiv plan-
legging og prosjektering. Under dette satsningsområdet samlet ØkoBygg noen
slike verktøy, spesielt tiltenkt rådgivermiljøet.

Et verktøy som egentlig hadde sin fødsel hos GRIP før ØkoBygg-programmet, var
Økoprofil. Den første versjonen av dette klassifiseringsverktøyet var ferdig i 1996,
som svar på byggeiernes antatte behov for å synliggjøre et byggs miljøkvaliteter.
Prosjektet ble videreført i regi av ØkoBygg-programmet.

ØØkkoopprrooffiill  
Økoprofil for yrkesbygg ble videreutviklet i regi
av ØkoBygg-programmet, etter initiativ fra
Miljødepartementet. Det faglige arbeidet ble
forankret hos Byggforsk, under ledelse av et
styre som representerte ØkoBygg og sen-
trale eiendomsbesittere. Økoprofil er et
klassifiseringssystem som registrerer en
rekke egenskaper knyttet til ytre miljø (for-
urensning, støy, m.m.), ressursforbruk og
innklima, for derved å angi et byggs miljø-
profil. Kvalifiserte operatører har blitt opp-
lært og godkjent i metoden, og det er også
opprettet et operatørforum og et kundefo-
rum for utveksling av erfaringer. I regi av
Byggforsk er de registrerte data vist i en fel-
les database. Det ble klassifisert ca 30 bygg i år 2000 og tilsvarende i 2001,
mens det i 2002 var en kraftig nedgang. Det er ca 30 registrerte operatører,
men bare et fåtall er aktive, liksom de registrerte bygg har et fåtall eiere.

Fra 2002 ble eierskap og forvaltning av Økoprofil overført fra Byggforsk til
stiftelsen Byggsertifisering, som et virkemiddel for forankring i den operative
BAE-næringen. Stiftelsen Byggsertifisering var etablert for å utvikle en metode
for kvalitetsdokumentasjon av eiendom basert på tilstandsanalyse, i regi av
stifterne Norges Byggforskningsinstitutt, SINTEF Bygg- og miljøteknikk,
NTNU, Norges Takseringsforbund, RIF Organisasjonen for rådgivere,
Statsbygg, Husbanken, Nemko og firmaene Multiconsult, Norconsult, OPAK,
Veidekke og Østgaard Arkitekter, med støtte fra Forskningsrådet og SND. I
tillegg til å kontrollere tilfredsstillelse av lover og forskrifter, omfatter Bygg-
sertifisering flere egenskapsprofiler, der Økoprofil gjelder for miljøområdet.
Andre egenskapsprofiler er Tilstandsprofil/FDV-profil for vedlikeholdsplan-
legging og oppgradering, Tilpasningsprofil for fleksibilitet og tilpasningsdyk-
tighet til alternativ bruk, og Livsløpsprofil for boliger om tilgjengelighet for
bevegelseshemmede.

Overføringen til Byggsertifisering har ennå ikke gitt den ønskede markeds-
profilen. Dette skyldes dels at miljøforhold ennå ikke blir tilstrekkelig verds-
att av byggeiere, men også at en så sentral virksomhet som Statsbygg, som i
utgangspunktet var positiv til omfattende bruk av Økoprofil, har uttrykt
behov for videreutvikling av metoden. Det har vært dialog mellom Bygg-
sertifisering og Statsbygg om faglig og økonomisk samarbeid om dette.
www.byggsertifisering.no gir god informasjon om metoden og muligheter til
å laste den ned.

Som det blant annet ble vist på konferansen SB02, er det flere metoder inter-
nasjonalt som kan vise til positiv påvirkning. En videre utvikling av Økoprofil
bør skje i tråd med det som skjer internasjonalt. Norge er representert i det
pågående internasjonale standardiseringsarbeidet og ØkoBygg har støttet
det norske arbeidet i utvikling av et rammeverk for miljøvurdering av byg-
ninger i GBC (Green Building Challenge).

Tom Rellsve,
rådgiver Metoder



Det har vært dialog mellom Statens Bygningstekniske Etat og Byggsertifisering
angående bruk av Økoprofil for dokumentasjon knyttet til energi- og miljøkrav i
teknisk forskrift. Det har også vært dialog om at varslet krav til energiattest, med
forankring i EU-krav, skal kunne ta utgangspunkt i Byggsertifisering/Økoprofil. 

Da Økoprofil primært er et verktøy for klassifisering for eksisterende bygninger,
har det vært uttrykt et behov for prosjekteringsverktøy. M3P-prosjektet ble igang-
satt som en hjelp i en tidlig fase av byggeprosjekter.

I prosjektet Integrert miljøstyring er det utviklet en modell for miljøstyring i pro-
sjekter for bygg, vei og VA-ledningsanlegg. Modellen ivaretar hensynet til både
HMS og ytre miljø i prosjekteringsfasen, bygge-, drift og avhendingsfasen. Bak-
grunnen for prosjektet var erkjennelsen av BAE-næringens mangelfulle fokus på
systematisk miljøstyring i prosjekteringssammenheng.

MMeettooddee  ffoorr  MMiilljjøørriikkttiiggee  MMååll  oogg  pprriioorriitteerriinnggeerr  
M3P er «kodeordet» for ØkoByggs prosjekt
Miljøriktige mål og prioriteringer i byggeprosjekter.
ØkoBygg tok initiativet, og har sammen med
Statsbygg vært en sentral økonomisk aktør i FoU-
prosjektet. Også Forsvarsbygg og Vest Agder
Fylkeskommune har vært sentrale aktører i pro-
sjektet. Prosjektlederfirmaet Prosjekt- og Tekno-
logiledelse, PTL, stod for utforming av verktøyet,
i samarbeid med miljøspesialister. Resultatet har
blitt tre veiledninger Miljøbevisst byggeprosess,
Målanalyse og Prioriteringsprosessen. Alle er til-
gjengelige på www.okbygg.no

Miljøbevisst byggeprosess presenterer forhold som må vurderes for å oppnå
gevinster ved å tenke miljø tidlig i planleggingen. Helhetsperspektiv vektleg-
ges, sammen med utnyttelse av de hjelpemidler som er angitt om målanaly-
se og prioriteringsprosess. Det hjelper lite med miljøentusiaster, dersom
ikke entusiasmen er forankret i ledelsen av byggeprosjekter, og det er der-
for et poeng at veiledningen er utarbeidet i regi av og for prosjektledere.
Målanalyse tar utgangspunkt i at det er vanskelig å oppnå et godt resultat hvis
ikke en arbeidsgruppe har felles avklart mål. Det blir gitt praktisk anvisning
for hvordan mål skal avklares for ulike formål, gjennom såkalte målprosesser,
og det anbefales å innføre egen prosessleder for dette. Konkret gis det inn-
føring i SMART-regelen, som sier at målene skal være Spesifikke, Målbare,
Aksepterte, Realistiske og Tidsavgrensede. M3P-prosjektet tok utgangspunkt
i usikkerhetsforhold knyttet til miljø i byggeprosjekter, og målanalysen benyt-
ter seg av trinnvis-metodikk som tidligere er utviklet i den sammenheng. 

Prioriteringsprosessen tar utgangspunkt i at det i byggeprosjekter må priorite-
res mellom ulike mål og tiltak. Det angis hvordan dette kan gjøres i miljø-
sammenheng, gjennom tretrinns beskrivelse av arbeidsprosessen, med hen-
holdsvis utvikling av miljøtiltak, prioritering av miljøtiltak og nytte-/kostnads-
vurdering med vekting av mål. Egne vedlegg omhandler verdsetting av miljø-
effekter, kvantifisering av miljøforhold, vekting av miljøeffekter og bak-
grunnsdata til vekting av miljøforhold. 

Veiledningene ble utviklet i samarbeid med deltakerne i byggeprosjekter for
de tre involverte byggeierne. Materialet har dermed praktisk forankring i
holdninger og praksis i deler av BAE-næringen. 

• • • •

IInntteeggrreerrtt  mmiilljjøøssttyyrriinngg
Rådgiverfirmaet Interconsult ASA hadde ideen og har stått for prosjektle-
delsen. Andre sentrale aktører, både økonomisk og faglig, har vært Statsbygg,
Forsvarsbygg, Helsebygg Midt-Norge, Statens Vegvesen, Brødrene Dahl,



Norges Praktiserende Arkitekter NPA og RIF Organisasjonen for rådgivere.
Dessuten har ressurspersoner fra prosjekterende, entreprenører og bygg-
herrer bidratt med innsikt og innsats. 

Resultatet tar utgangspunkt i lover, forskrifter og ISO-standardene 14001 og
9000:2000, i tillegg til dokumentert god praksis og veiledninger. Modellen er
ment å være normgivende ved rådgivning og prosjektering. Resultatet fore-
ligger i form av en web-løsning som er alminnelig tilgjengelig på
www.okbygg.no. Prosjektet utviklet også en kurspakke for skolering i HMS-
/miljøstyring. I et oppfølgende prosjekt for RIF har Interconsult utviklet et
komplett styringssystem for rådgivervirksomheter, der miljøstyringssyste-
met er integrert.

• • • •

MMiilljjøørreeggnnsskkaapp
En rekke byggherrer uttrykte ønske om et indikator-system til et miljøregn-
skap, slik at de kan registrere og følge opp driftsparametre knyttet til miljøfor-
hold. Mens Økoprofil vurderer parametre knyttet til bygningen uavhengig av
hvem som drifter den og hvordan driften ivaretas, vil et miljøregnskap ta for
seg parametre som energiforbruk, vannforbruk og genererte avfallsmengder. 

Indikatorer kan og bør måles på ulike nivåer - på prosjekt-/byggnivå, på firma-
nivå og på sektornivå. Statsbygg og ØkoBygg initierte et prosjekt for å defi-
nere driftsindikatorer på disse tre nivåene. Stiftelsen Østfoldforskning ble
engasjert til å utarbeide systemet. 

For byggnivået er det flest parametre. Disse registreres og følges opp av
driftspersonale på bygget. Systemet vil f.eks. kunne fange opp feil i teknisk
anlegg som forårsaker energilekkasjer. Noen av parameterne aggregeres til
en oversikt for eiendomsforvalteren. Med en slik oversikt, er det lettere for
forvalteren å prioritere tiltak mellom ulike bygg. Et utvalg av disse parame-
trene egner seg til en oversikt på sektornivå, der myndigheter og andre kan
følge utviklingen i byggsektoren. Det utviklede miljøregnskapet ble prøvd ut
av ulike byggeiere. Utfordringen var å finne et indikatorsett som var så prak-
tisk og sammenfallende med eksisterende målesystemer at det ble fulgt opp. 

På sektornivå definerte prosjektet følgende parametre:
• brutto oppvarmet areal / person (m2/person)
• energiforbruk / oppvarmet areal (kWh/m2)
• energiforbruk / oppvarmet areal / graddager (kWh/m2)
• energikostnader / oppvarmet areal (kr/m2)
• avfallsmengde / person (kg/person)
• andel avfall til material- og energigjenvinning (%)
• avfallskostnader / person (kr/person)
• vannforbruk / person (m3/person)

Verktøyet er tilgjengelig på www.okbygg.no.
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2.5 Helse- og miljøfarlige stoffer

2.5.1 Strategi for satsningen 
GRIP, som har vært vertskap for ØkoBygg, er også vertskap for et Nasjonalt
kompetansesenter for helse - og miljøskadelige stoffer. Det var derfor naturlig å
ha et nært samarbeid med GRIP på dette området. GRIP har fageksperter på
området som har vært viktige sparringspartnere og kvalitetssikrere for ØkoBygg. 

Satsningsområdet Helse- og miljøfarlige stoffer er det satsningsområdet som har
lidd mest av programmets budsjettkutt. Samtidig erkjente man ved programmets
begynnelse at byggsektoren er en storforbruker av en rekke prioriterte miljøgif-
ter. Myndighetene satte i 1997 opp en liste over 27 prioriterte miljøgifter. 14 av
disse 27 stoffene har vært brukt eller brukes av byggenæringen, og finnes derfor
i dagens bygningsmasse. Den største utfordringen er manglende kunnskap i nær-
ingen om hvor disse stoffene finnes og konsekvensene av å bruke dem. 

Programmet valgte derfor å prioritere praktiske verktøy for næringen. Verk-
tøyene skulle forenkle arbeidet med å velge bort produkter som inneholdt miljø-
gifter, og å deponere miljøgiftene i eksisterende bygningsmasse forsvarlig.

2.5.2 Verktøy til miljøriktige materialvalg
Det har vært en meget stor etterspørsel etter hjelp til å velge miljøriktige mate-
rialer, både på material- og produktnivå. Det er komplisert å velge riktig materi-
ale og produkt. Dels er det mange andre forhold enn miljø som danner grunnlag
for valg som funksjon, pris, estetikk og brannegenskaper. Dels er det vanskelig å
sette ulike miljøhensyn opp mot hverandre, som energieffektivitet, innhold av
helse- og miljøfarlige stoffer, levetid m.v. Når man endelig har valgt materiale, vil
det ofte være store produktforskjeller på konkurrerende produkter med samme
funksjon. Ulike nivå på informasjon om produktene gjør det ekstra vanskelig å
sammenlikne produktene. 

I en hektisk prosjekteringsfase ville det vært praktisk for arkitekter og rådgivende
ingeniører å velge materialer fra en positiv-liste. Det nordiske miljømerket,
Svanen, har kriterier for noen produktgrupper av bygningsmaterialer, men det er
for få miljømerkede produkter til at denne ordningen er et tilstrekkelig verktøy
for næringen i dag. SFT har utarbeidet en OBS-liste med over 250 stoffer man
skal være spesielt oppmerksomme på. Men uten toksikologi- eller spesiell kjemi-
kompetanse er det nærmest umulig å bruke denne listen til å velge bygningspro-
dukter etter. Fremfor alt mangler produktene tilstrekkelig innholdsfortegnelse til
å oppdage stoffer fra OBS-listen. 

En viktig utfordring var derfor å standardisere produktinformasjonen og arbeide
for at flest mulig produkter hadde en tilfredsstillende dokumentasjon av miljøegen-
skaper. Byggforsk tok derfor initiativ til prosjektet Miljødeklarasjon av byggevarer. 

Miljødeklarasjon av byggevarer - Økodek
Byggforsk utviklet i samarbeid med ØkoBygg, Økodek-metoden, en ordning
for miljødeklarasjon av materialer og konstruksjoner. Økodek består både av
kvalitativ og kvantitativ miljøinformasjon, og er basert på ISO 14040-serien.
Byggforsk står for 3. partskontrollen. Det er i dag utarbeidet ca 100 dekla-
rasjoner for forskjellige materialer, produkter og konstruksjoner. Metoden
er harmonisert med NHOs miljøvaredeklarasjoner (MVD) både med tanke
på generelle retningslinjer og felles presentasjonsformat. Byggforsk tilbyr
egne kurs for byggevareprodusenter, der de får en innføring i fagområdet og
hjelp til å utarbeide deklarasjoner for sine produkter. 

Miljødeklarasjon av byggevarer i norsk byggevareindustri inneholder opplys-
ninger om ressursforbruk, miljøpåvirkninger, avfall, bruk av kjemikalier og
inneklimapåvirkninger til produkter. Deklarasjonene er basert på en standard
mal for innhenting av miljødata i tilknytning til uttak av råvarer, produksjon,
bruk og avhending av materialer og produkter sett i forhold til byggets leve-

Unni Larsen, 
rådgiver Helse- og miljø-
farlige stoffer



tid. Produktene kan deklareres som "vugge til grav", "vugge til byggeplass"
eller "vugge til port", dvs. uten bruks- og avhendingsfasen.

Arbeidet med miljødeklarasjoner har ført til at Norge leder arbeidsgruppen
"Environmental declaration of building materials" i ISO TC59/SC17, Buildings
and Constructed Assets - Sustainability in building constructions. 

I tillegg arbeides det også med to andre standarder i ISO TC59/SC17 som er
nært knyttet til ØkoByggs fagområder. "Framework for assessment of envi-
ronmental performance of buildings " som ledes av Japan og "Sustainability
Indicators" som Finland leder. I løpet av 2-3 år vil dette føre til internasjo-
nale standarder for områdene byggevarer og bygninger.

Miljødeklarasjoner inneholder mye og detaljert tallmateriale. Det kan derfor
være vanskelig å sammenlikne og ta stilling til ulike miljødeklarasjoner. Dette er
hverdagen for brukerne av miljødeklarasjoner i konkrete prosjekter. Statsbygg og
andre har stilt krav om å velge miljødeklarerte materialer, og erfart at det i prak-
sis kan være vanskelig å gjøre et miljøriktig valg basert på en deklarasjon. Stats-
bygg har derfor i samarbeid med Byggforsk utarbeidet en forenklet fremgangs-
måte som gir mulighet til å sammenlikne byggevarers miljødeklarasjoner, for der-
med å lette arbeidet med miljøriktig valg. Prosjektet ble støttet av ØkoBygg (se
nederst på siden).

ØkoBygg planla å etablere en produktdatabase på nettet der produsenter kunne
legge inn egendeklarasjon av produktene sine, men prosjektet måtte dessverre
legges på is på grunn av manglende finansiering.

2.5.3 Verktøy til identifisering av miljøfarlige produkter
Som nevnt, inneholder eksisterende bygningsmasse en rekke farlige miljøgifter.
Praksis for deponering av rivningsmasser i 1998 førte til at miljøgiftene ble spredd
der de gjorde stor skade. En av årsakene til dette var manglende kunnskap om
hvilke materialer som inneholdt miljøfarlige stoffer. Miljøvernforbundet fikk der-
for støtte til å lage en Miljøsaneringsveileder, populært kjent som «Byggenæringens
lille røde». Miljøsaneringsveilederen inneholder en oversikt over de viktigste
materialer og produkter som inneholder helse - og miljøfarlige stoffer, slik at de
er lette å plukke ut for forsvarlig avfallhåndtering. Den ble laget i et lite, praktisk
format, slik at den kan bæres i lommen av bygningsarbeidere under arbeidet.
Veilederen er delt ut i et stort antall eksemplarer. BNL har blant annet sendt den
til alle sine medlemmer.

Miljøgiften PCB ble forbudt brukt i nye produkter allerede i 1980, men fortsatt
finnes store mengder av dette stoffet igjen i norske bygninger. PCB er bl.a. blitt

VVeeiilleeddnniinngg  ffoorr  mmiilljjøørriikkttiigg  vvaallgg  aavv  bbyyggggeevvaarreerr  
Veiledningen består av en 10-trinns prose-
dyre, skissert som et flytskjema. Til hvert av
trinnene finnes en hjelpetekst som forklarer
hvilke vurdering som bør gjøres. Et elektro-
nisk regneark for utregning finnes med i vei-
ledningen. Alle verdier som vurderes i 10-
trinns prosedyren, skal finnes i miljødeklara-
sjonene.

Til sist i veiledningen er et eksempel som
illustrerer bruken av 10-trinns prosedyren
som fører til prioritering av de beste pro-
duktene ut fra miljøforhold. Verktøyet fin-
nes på www.okbygg.no og www.statsbygg.no/ veiledning. Miljøvurderingen i
NBI Teknisk Godkjenning er basert på denne fremgangsmåten.



brukt i mørteltilsetning, maling, fugemasser, kondensatorer og isolerglassruter.
Når ett bygg skal rives eller rehabiliteres, er det viktig at disse forekomstene blir
identifisert og tatt forsvarlig hånd om. PCB er en meget farlig miljøgift og kanskje
den miljøgiften som er viktigst å ta riktig hånd om i bygg- og anleggsavfallet. For
å hjelpe byggeiere og entreprenører/håndverkere å finne eventuelle forekomster
av PCB i deres bygg, har derfor Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
fått støtte til å utarbeide veilederen «Identifisering av PCB i norske bygg».
Veilederen tar for seg alle kjente forekomster av PCB i bygninger, og gir tips om
hvordan avfallet skal identifiseres, tas ut, emballeres og transporteres. I tillegg
inneholder veilederen eksempler på beskrivelsestekster for tilbud og anbud.
Veilederen kan bestilles hos BNL eller lastes ned på www.okbygg.no.

2.6 Formidling

2.6.1 Generelt
Formidling og informasjon har vært nøkkelområder for ØkoBygg gjennom hele
programperioden. Manglende kunnskap om miljøriktige løsninger i BAE-næring-
en har vært en stor utfordring for programmet. Gjennom forskjellige tiltak ble
derfor slik informasjonsformidling søkt spredt i alle deler av næringen. 

Egen informasjonsleder ble engasjert i 1999, en ordning som har fortsatt gjennom
hele programmet. Informasjonslederen har hatt ansvar for ØkoByggs samlede
informasjonsinnsats, med formidling både til fagmiljøer, fagpresse og øvrige
media. Informasjonslederen har vært trukket inn i en rekke strategiske oppgaver
for programmet, både i tilrettelegging av saker for behandling i styret, og i for-
hold til forvaltning, næringen og politiske myndigheter. 

Informasjonslederen har spilt en viktig rolle i programmet, for å nå de målset-
tinger programmet har hatt om å spre kunnskap og informasjon i hele verdikje-
den for bygg, anlegg og eiendom.

2.6.2 ØkoBygg-konferanser
Både i 1999, 2000 og 2001 ble det holdt egne ØkoBygg-konferanser som samlet
flere hundre deltakere – med fokus på framtidsrettet miljøinnsats innen bygg, anlegg
og eiendom. Konferansene satte miljøutfordringene inn i en offensiv og egennyt-
tig kontekst, som med stor styrke har spredt seg også til dem som ikke deltok. 

Den første ØkoBygg-konferansen 1999 fokuserte på byggenæringens miljøutfor-
dringer. Den samlet i overkant av 300 deltakere. 

ØkoBygg-konferansen 2000, «Fra ord til handling» fokuserte på løsninger, og trakk
350 deltakere. 

ØkoBygg konferansen 2001 gikk videre i sin fokus på løsninger, og ble arrangert i
nært samarbeid med Exporama. På dette arrangementet var det også en utstil-
lingsdel. Konferansen hadde ca 300 deltagere.

ØkoBygg fikk det ærefulle oppdraget å stå som vertskap for den internasjonale
Sustainable Building 2002 (SB02). Den ble avholdt i Oslo i september 2002 og
samlet mer enn 1000 deltakere fra 60 land. Konferansen kan på mange måte ses
på som en avslutningskonferanse for ØkoBygg, der de viktigste prosjektene og
erfaringene fra programmet ble presentert, ikke bare for det norske fagmiljøet,
men for 60 ulike nasjoner.

SSuussttaaiinnaabbllee  BBuuiillddiinngg  22000022
Konferansens undertittel var Utfordringene, Kunn-
skapen, Løsningene, og de fleste presentasjonene
var løsningsorientert, strukturert innen de fire
hovedområdene Byer, Bygninger, Produkter, For-
retning. 

Anne Johansen, 
rådgiver Informasjon
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rådgiver Informasjon



I tillegg til en rekke muntlige presentasjoner, var det et stor utstilling av pla-
katpresentasjoner. Det var også en egen plakatpresentasjon av byggepro-
sjekter, som skulle konkurrere ut i fra samlet miljøvurdering. Abstrakter av
presentasjonene forelå i en 400 siders bok som ble delt ut ved registrering-
en, i tillegg til at det komplette materialet ble utdelt på CD. Sustainable
Building 2002 var på flere måter en oppfølging av FN-konferansen i Johannes-
burg, selv om antall deltakere og faglig fokus hadde tyngdepunkt om pro-
blemstillinger i vestlige land. Lederen for FNs boligdirektorat HABITAT,
startet opp med å peke på de enorme utfordringene som er knyttet til vek-
sten i byområder i utviklingsland. Det blir også fulgt opp ved at det før neste
Sustainable Building i Japan i 2005, skal avholdes tre regionale konferanser i
utviklingsland.

De globale utfordringenes karakter ble også understreket av en annen
hovedinnleder, Øystein Dahle, som er styreleder for World Watch Institute.
Dahle viste til OECDs påpekning at alle globale økosystemer er nedad-
gående. FNs utviklingsorgan UNDP har påvist at selv om det er muligheter i
teknologiske løsninger, brukes ikke dette i den aktuelle dagsorden. Og EUs
miljøorgan har uttalt at det ikke kan registreres noen generell bedring de
siste 25 år, til tross for stor innsats. Dahle konkluderte med at det er nød-
vendig med en fundamental endring i de globale prioriteringer. Det er nød-
vendig med en ny måte å tenke på, der vi tar utgangspunkt i erkjennelsen at
vi lever i et lukket system. Miljøeffektivitet må aksepteres som en allmenn
utfordring i næringslivet, der faktor 4 (4 ganger begrensing av miljøbelast-
ning) må være et minstemål, og faktor 10 en praktisk visjon.

KRDs statsråd Erna Solberg var medlem av konferansens internasjonale
styre og hun holdt åpningstalen. Også hun var innom Johannesburgkonfe-
ransen, og fortalte forsamlingen at «bare dere, arkitekter, ingeniører, inves-
torer, rådgivere, og selvfølgelig offentlig planleggingsmyndigheter, kan oppfyl-
le Johannesburg». I en parallell pressemelding fra departementet viste
Solberg seg fornøyd med de resultatene som foreløpig er kommet på bor-
det. «Næringen har tatt ansvar. Både engasjement og kunnskap om miljørik-
tig prosjektering og bygging har økt betraktelig i løpet av de siste fem årene,
blant annet som følge av ØkoByggs innsats», siteres statsråden. Også lede-
ren for det internasjonale miljøteknologisenteret i FNs miljøprogram UNEP-
IETC, fulgte opp med å rose ØkoByggprogrammet som en forbilledlig måte
å mobilisere BAE-næringen på. 

I tillegg til norsk vertskap, var det et 30-tall norske presentasjoner på konfe-
ransen. Den norske kompetansen ble også profilert ved at konferansedelta-
kerne pekte ut Telenors nybygg på Kokstad ved Bergen som vinner i The
Green Building Challenge, miljømesterskapet mellom nesten 40 bygninger. 

I erkjennelse at internasjonale konferanser i seg selv er miljøødeleggende,
gjennom den flytransport deltakerne bruker, ble hver delegat bedt om å plante
et tre (som kan binde CO2), og nok et tre for hver 150 mil som var reist!



2.6.3 Foredrag og seminarer 
ØkoByggs fagmedarbeiderne har i hele perioden medvirket på ulike måter i alle
typer miljøfaglige BAE-satsinger. Anslagsvis er det gjennom perioden holdt vel
500 forskjellige foredrag og innlegg i forskjellige sammenhenger i norsk og inter-
nasjonal BAE-næring.

ØkoByggs medvirkning i slike sammenhenger har variert fra det å delta i utvalg
og komitéer for større arrangementer, til å komme med faglige innspill på både
store og små temasamlinger og -møter.

ØkoBygg har arrangert 13 egne seminarer og konferanser. I tillegg kommer en
rekke seminarer og konferanser som ØkoBygg har bidratt til å arrangere uten å
stå som hovedarrangør. En komplett liste over disse med deltagerantall finnes i
vedlegg B.

2.6.4 Publikasjoner 
Flere publikasjoner er utarbeidet og distribuert i regi av ØkoBygg for formidling
av erfaring og ny kunnskap om BAE-relateret miljøeffektivisering. 

Nyhetsbulletin ØkoByggNytt er utarbeidet jevnt gjennom hele perioden, med fire
utgivelser pr. år. De to første årene på print, deretter som elektronisk PDF- fil,
med informasjon om ØkoBygg-prosjekter og generelt BAE-relevant miljøstoff.
ØkoByggNytt har vært distribuert både gjennom bransjetidsskriftet Bygge-
industrien og direkte til ca 3000 personlige mottakere.

ØkoBygg magasin er et 8-siders magasin i farger. Magasinet har trukket fram de
viktigste resultatene i programmet og gitt dem bred dekning. Totalt vil det bli gitt
ut 6 magasiner med et opplag på ca 10.000, distribuert til næringens organisasjo-
ner, bedrifter, offentlige myndigheter, og presse. Siste nummer kommer ut primo
2003, med oppsummering av programmet.

I programperioden har det vært vel 200 større og mindre ØkoBygg-relaterte fag-
presseoppslag, og vel 20 nyhetspresseoppslag i media. 

2.6.5 Veiledere og verktøy 
ØkoBygg har gitt ut 13 veiledere og andre typer verktøy. De fleste produktene
er utarbeidet og distribuert i samarbeid med aktører i næringen. En del av verk-
tøyene og veilederne er utførlig presentert under de enkelte satsningsområdene.
En komplett liste over produktene med oversikt over hvor de kan skaffes, finnes
i vedlegg C.

ØkoBygg har også bidratt med økonomisk og redaksjonell støtte til boken «Bygg
for en ny tid» . Boken er forfattet av Chris Butters og Finn Østmo, og ble utgitt
av Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling (NABU) i 2000, med en over-
sikt over 127 miljøvennlige byggeprosjekter i Norge. 50 av prosjektene er
beskrevet grundigere med fargebilder og utdypende tekst. Boken er ment som
en inspirasjonskilde for miljøriktige løsninger, og tar for seg det viktige spørsmå-
let om hvordan vi skal planlegge fremtidens bygg; hvilke utfordringer man står
ovenfor i byggenæringen, hva slags teknologi man er best tjent med og ikke minst
hvilke bokvaliteter fremtidens boeiere etterspør og streber etter. 

Boken er allerede solgt i over 2500 eks. Den koster 295 kroner og kan bestilles
hos NABU. Tlf: 23332500, eller e-post nabu@arkitektur.no

2.6.6 OKBygg
Programmet har også utviklet web-portalen www.okbygg.no, som samler hele
myndighet- og næringsssiden i en felles webside, med fokus på bygg og miljø.
Siden ble lansert 1.1.2001, og er unik ved at alle aktørene har tilgang til egne fag-
områder, og kan legge ut stoff direkte. OKBygg har fått bred omtale i fagpressen,
og er et av de informasjonstiltakene som planlegges videreført i regi av BAE-
rådet.



2.6.7 Opplæring
I tillegg til avholdte kurs og seminarer, har det vært jobbet med å spre ØkoBygg-
materiell til ulike bedrifter, læreinstitusjoner, myndigheter og forvaltning.
ØkoBygg har støttet kunnskapsspredning mot læreinstitusjonene i de enkelte
prosjektene. Det er et stort behov for økt miljøfokus ved utdanning av arkitek-
ter, ingeniører og håndverkere innen byggenæringen. 

Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo har lansert en ny linje - Energi og
miljø i bygg. Høgskolen har innsett at det tradisjonelle utdanningstilbudet ikke er
tilstrekkelig for morgendagens ingeniører. De har derfor lagt ned VVS-linjen og
oppretter ei ny linje: Energi og miljø i bygg. I tillegg til basisfag skal det utvikles stør-
re tverrfaglighet, og ferdigheter innen kommunikasjon, samarbeid, ledelse og
prosjektstyring. I det siste året av det 3-årige studiet kan det velges mellom
Energi i bygg, Tekniske installasjoner i bygg og Miljø i bygg. Studiet er utviklet i
nær kontakt med næringslivet, representert ved rådgiverorganisasjonen RIF og
tekniske entreprenørers organisasjon TELFO. Det er også lagt opp til tett kon-
takt med næringsliv som gjesteforelesere, og ved løsning av studentoppgaver.

ØkoBygg har ikke hatt noen formell rolle ved utviklingen av studiet, men kon-
takten er ivaretatt gjennom næringslivsrepresentanter som er aktive i ØkoBygg.
Høgskolen ser at de uteksaminerte studentene kan øke sin verdi på arbeidsmar-
kedet gjennom å ha praktisk kjennskap til miljøeffektiv bygging, og det legges opp
til at veiledninger og annen innsikt fra ØkoBygg-programmet vil inngå i utdan-
ningen. 

Mer om utdanningstilbudet under www.iu.hio.no/em.
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Kan resultatene
måles?

3.1 Indikatorverdier
I 2000 ble GRIP/ØkoBygg bedt av myndighetene om å definere et sett miljøindi-
katorer for bygge- og eiendomssektoren. Myndighetene skulle kunne bruke indi-
katorene til å følge opp de nasjonale miljøvernmålene. Utvelgelse av indikatorer
var en del av arbeidet til OECD-rapporten «MIljøeffektivitet for bygg- og eien-
domssektoren» (kan lastes ned på www.okbygg.no). 

Det ville være interessant å kjenne status for disse indikatorene pr.31.12. 2002,
for å se om det har skjedd noen endring i retning målsetningene i løpet av pro-
gramperioden. Det mangler imidlertid gode systemer for å registrere utviklingen
i næringen, og det er kun lykkes å finne noen av indikatorverdiene. Her er det
nødvendig å arbeide videre med å etablere nasjonale systemer for registrering av
utviklingen. 

Noen tall er dog tilgjengelige. Statistisk sentralbyrå, SSB, fører regnskap med bygg
og rivingsavfall. SSB tar høyde for stor usikkerhet, da registreringen på avfalls-
plassene er mangelfull. Tilgjengelige tall fra 2002 viser imidlertid at andel bygg- og
rivingsavfall til material- eller energigjenvinning minimum er på 20-30%. Dette
representerer en positiv økning fra en andel på ca 10% i 1998, og den reelle
materialgjenvinningen kan altså være betraktelig høyere enn dette.

I følge NVEs/ENOVAs energistatistikk 1998/2001 er bygningsmassens samlede
energibruk økt med ca 6 TWh eller knapt 8% i fireårsperioden 1998-2001. I
samme periode er det bygget ca 25 mill m2 nye boliger og yrkesbygg. Avgangen
av boliger og yrkesbygg er ikke kjent, men mye tyder på at spesifikk energibruk
(kWh/m2) ikke er økt i perioden.

ØkoBygg har hatt liten direkte påvirkning på energibruk i husholdningene. Når
det gjelder nye boliger, har arbeidet med Boligprodusentenes Forening vært vik-
tig for å nå husholdningene. Tilfanget av nye boliger utgjør imidlertid kun 2% av
bygningsmassen, og det utslagsgivende på kort sikt er en massiv forbrukerpå-
virkning. Trolig vil vi først merke en markant endring nå med betydelig økte ener-
gipriser. Når det gjelder energibruk i næringsbygg, kan det forventes at ØkoByggs
arbeid har hatt en mer direkte påvirkning i positiv retning.

Også for de andre indikatorene, vil det trolig komme fram at det er lang vei å gå
før målene er nådd. Som det i andre sammenhenger ofte er poengtert, er bygg-
og eiendomsnæringen konservativ og tung å snu. Det var en markant kunnskaps-
og holdningsbrist knyttet til miljøspørsmål ved programmets start. I beste og tro-
lig fall har programmet bedret dette forholdet betraktelig samt bidratt til en
vesentlig større bevissthet rundt BAE og miljø. Antall fremmøtte til seminarene
og antall veiledere som er bestilt, skulle tyde på det. Men fra kunnskap til hand-
ling er det enda noen skritt. Det tar tid og det er ikke tvil om at det er fortsatt
behov for massiv påvirkning av sektoren, både bygningsmyndigheter og næring,
for at målene skal oppfylles.



3.2 Kartlegging av miljøengasjement
GRIP har i samarbeid med Høyskolen BI gjennomført en kartlegging av bedrifters
miljøengasjement, GRIP Barometer. Undersøkelsen ble gjennomført som en pos-
tal spørreundersøkelse blant bedriftsledere. Bedriftene ble spurt om sine hold-
ninger og sine handlinger i forhold til ytre miljø. Undersøkelsen tok for seg seks
ulike bransjer, hvorav en av dem var bygge- og eiendomsnæringen. Under-
søkelsen ble gjennomført i 1996, 1998 og 2002, og det var stort sett de samme
spørsmål som ble stilt. Man kan derfor bruke undersøkelsen til å si noe om utvik-
lingen i holdninger og handlinger knyttet til miljøspørsmål i perioden 1996-2002,
som samsvarer med ØkoByggs programperiode. 

Om holdningsendringer og endringer i aktiviteten skyldes ØkoBygg, er det selv-
sagt vanskelig å si noe om. Oppmerksomheten på miljøområdet har økt fra ulike
hold. ØkoBygg har imidlertid hatt en meget stor kontaktflate, med aktivt samar-
beid med alle bransjeforeninger. Dersom de vel hundre bedriftene som har svart,
ikke har endret holdninger og adferd, er det i alle fall nærliggende å slutte at
ØkoBygg-programmet har hatt mindre effekt enn forventet.

I 1998 var det 105 bedriftsledere i bygge- og eiendomsnæringen som besvarte
spørreskjemaet (svarprosent på 28%). I 2002 svarte 104 fra denne bransjen på
spørreskjemaet (svarprosent på 27%). Svarene kom fra entreprenører, bygg-
installatører, eiendomsselskaper, arkitekter og rådgivende ingeniørfirmaer. 

3.2.1 Holdningsendring
Det er ikke tvil om at bedriftslederne er klar over de store miljøutfordringene vi
står overfor. Denne bevisstheten har økt noe i ØkoBygg-perioden. Bevisstheten
har imidlertid økt innen alle sektorene i undersøkelsen. 

Bedriftslederne har stadig større tillit til teknologien, og nå setter 90% sin lit til
at teknologien vil løse utfordringene. Det er denne holdningen som viser størst
endring fra 1996 til 2002. Den samme økende tillit til teknologien gjelder alle sek-
torer i undersøkelsen.

Det er samtidig en voksende etterspørsel etter strengere miljølovgivning. Dette
er ingen selvmotsigelse. Mye av den miljøvennlige teknologien vil koste mer enn
tradisjonell teknologi, i det minste i en overgangsfase. Dersom det vil bli påkre-

Bedrifter som er helt eller delvis
enig i ulike holdningsspørsmål om
miljø

Miljøproblemene er svært alvorlige og er av de største
utfordringene samfunnet står overfor

Miljøproblemene kommer til å bli løst gjennom
teknologisk utvikling

Markedsbetingelser som tar mer hensyn til miljø, vil
styrke vår konkurransesituasjon

Strengere miljølovgivning kreves for å løse
miljøproblemene

Investorer, banker og forsikringsselskaper vil i økende
grad bedømme hvordan foretakene har løst sine
miljøutfordringer

Miljøproblemene kommer til å bli løst gjennom de
eksisterende markedsmekanismene

Våre kunder er villige til å betale 10-20% høyere pris
for et miljøvennlig produkt
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vet å ta i bruk miljøvennlig teknologi, gir en slik overgang like konkurranse-
betingelser. Et eksempel på dette er overgang fra CCA-impregnering av trevirke
til trykkimpregnering uten krom og arsen. Teknologien hadde her vært kjent i
flere år, men ville gi en dyrere impregnering. Trelastforhandlerne turde ikke satse
på at kundene frivillig ville betale for mer miljøvennlig impregnering. Først da
industrien fikk gjennomslag for sitt ønske om forbud mot krom og arsen, la
industrien om.

En av ØkoByggs viktige påstander har vært at det vil lønne seg for bedriften å ta
miljøhensyn. Et økende antall bedrifter i bransjen svarer også at de tror at miljø
vil gi et konkurransefortrinn. 

3.2.2 Gjennomføring av tiltak
Bedriftene ble spurt om de hadde innført strategiske miljøtiltak, som miljøledel-
sessystem og skriftlig miljøpolitikk. 

Vi ser en markant økning i bedrifter som har fått en skriftlig miljøpolitikk og enda
større økning i antall bedrifter som nå skriver en årlig miljørapport. Selv om
denne økningen er gledelig, har de fleste bedriftene i næringen fortsatt ikke slike
strategiske dokumenter på plass.

Kun 17% av bedriftene har miljøledelsessystem på plass. (Miljøledelsessystem ble
ikke etterspurt i undersøkelsen i 1998). Ingen av de spurte har EMAS-sertifise-
ring, 5 av de spurte har status som Miljøfyrtårn, mens 8 er ISO 14001-sertifiserte.

Mangel på miljøledelsessystem kan henge sammen med at rundt 70% av bedrif-
tenes kunder aldri spør etter miljørapporter, miljøsertifikat- eller miljøledelses-
system. Disse tallene var omtrent de samme i 1998. I 1999 kom imidlertid et krav
om miljørapportering i Regnskapsloven. Effekten av dette kan leses av grafen
over.

Hovedkonklusjonen er at bevisstheten om miljøutfordringene og antall gjennom-
førte tiltak er økende, men forsatt langt fra det som nødvendig for å møte de
reelle miljøutfordringene.

Gjennomførte strategiske tiltak i
henholdsvis 1998 og 2002

Svar på spørsmålet: Hvor ofte
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Veien videre er knyttet til tre utfordringer:
• Spredning og bruk av den innsikt som finnes
• Videre kunnskapsutvikling, med utgangspunkt i erfaringer og foreliggende

utfordringer
• Nødvendig tilrettelegging av rammevilkår

Disse tre utfordringene er detaljert under. Det henvises i øvrig til anbefalinger
gjort i case-studien Miljøeffektivitet i bygg- og eiendomssektoren (OECD-rapport
2000, som ligger på www.okbygg.no). De fleste av anbefalingene gjort i denne
case-studien er forsatt aktuelle.

BAE-rådet, som en sammenslutning av sentrale bransjeforeninger i byggenæringen,
har inngått avtale med GRIP om en viderføring av arbeidet i ØkoBygg, ØkoBygg
realisering. Organiseringen vil skje i form av kordinert nettverk av representanter
fra administrasjonene i BAE-rådets organisasjoner, som igjen rapporterer til et
felles styre. Annett Lundsgaard, BNL, har hovedansvar for koordineringen av
nettverket.

4.1 Spredning og bruk av den innsikt som finnes
Både ØkoBygg og andre kilder har bidratt til at det i enkelte miljøer og hos
enkelte personer finnes stor innsikt. Utfordringen er å utbre denne innsikten, slik
at den kan få bredere praktisk gjennomslag. Selv i virksomheter som har deltatt
i ØkoBygg-prosjekter, synes spredningen av innsikt å være begrenset, og tilsvar-
ende må vi regne med for miljøer som ikke har vært involvert. Dette til tross for
at ØkoBygg har prioritert formidling.

4.1.1 Entreprenører
Med god støtte i samarbeidet med BNL, TELFO og Boligprodusentene, har
ØkoBygg lykkes i å spre mye informasjon til entreprenørene. Dette gjelder i sær
informasjon om miljøriktig avfallshåndtering og helse- og miljøskadelige kjemika-
lier. For å fortsette kunnskapsoverføring til entreprenørmiljøet, er det viktig at
nevnte interesseorganisasjoner fortsatt går i bresjen. Dette lover godt med den
planlagte videreføring av ØkoBygg lagt til BAE-rådet, der BNL er en sterk aktør.

Boligprodusentene peker selv på et behov for å øke kompetansen hos «salgs-
korpset» som skal selge boliger. Husselgere bør bli gode energi- og miljøkonsu-
lenter. Det er helt nødvendig for å selge ny miljøeffektiv teknologi, og for påvirke
huseierne til miljøriktg adferd. 

4.1.2 Rådgivere
ØkoBygg har hatt et nært samarbeid med RIF Organisasjonen for rådgivere. En
rekke rådgiverfirmaer har deltatt i ett eller flere av ØkoByggs prosjekter og vært
involvert i utvikling av metoder og verktøy tilpasset deres arbeid. Norske råd-
giverfirmaer viser en trend til å slå seg sammen i større og mer internasjonale firma-
konstellasjoner. Det forenkler trolig informasjonsarbeidet hos denne yrkesgrup-
pen. RIF er også en sterk aktør i BAE-rådet, med ledelse av råd og sekretariat fra

Veien videre



våren 2001 til våren 2003. Den planlagte videreføringen av ØkoByggs arbeid i
BAE-rådet lover derfor også godt for denne delen av næringen. 

4.1.3 Arkitekter
ØkoBygg har ikke lykkes på samme måte i å nå arkitektmiljøet. Programmet har
i liten grad evnet å fange opp den arkitektfaglige og planfaglige siden. De tiltak
som ØkoBygg har gjort på området har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og det frem-
står som en gjensidig og spesiell utfordring å trekke arkitektmiljøet med i bran-
sjeomstillingsprosesser. 

ØkoBygg gjorde et strategisk valg i å satse på lokomotiver i næringen, dvs. de
sterkeste interesseorganisasjonene og de største, mest synlige firmaene og organi-
sasjonene - dog på en måte som også ga rom for «den gode løsning» uansett
aktør. Ved at arkitektmiljøet i stor grad består av små firmaer, kan ØkoByggs
strategi ha ført til at arkitektene er blitt nedprioritert. ØkoBygg har heller ikke
hatt samme nære samarbeid med arkitektens interesseorganisasjoner som med
entreprenørene og rådgiverne. 

Det er derfor desto viktigere å satse sterkere på arkitektstanden i det videre
spredningsarbeidet fremover. Norske Praktiserende Arkitekter er med i BAE-
rådet, men denne interesseorganisasjonen har et begrenset nedslagsfelt i arki-
tektmiljøet. NPA har ca 440 kontorer som medlemmer, men hoveddelen av arki-
tektene ( ca 2/3) er ikke organisert her. 

For å nå arkitektene, er det trolig nødvendig med flere tiltak, bl.a.:
• nærmere samarbeid med NAL (som har over 3000 arkitekter i sin med-

lemsmasse)
• nærmere samarbeid med NABU (Norske arkitekter for bærekraftig utvik-

ling), som er en miljøsatsing under NAL
• arbeide for å integrere miljøkriterier i arkitektkonkurranser
• fremskaffe operative, brukervennlige programmerings- og prosjekterings-

verktøy
• bruke arkitektenes egne informasjonskanaler til spredning (bl.a. Arkitekt-

nytt og Arkitektakademiet)

ØkoBygg har fokusert på prosjektering, bygging og drift av konkrete bygg. By- og
områdeplanlegging har ikke vært en del av programmet. Det er imidlertid ikke
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tvil om at fagområder som transportplanlegging, planlegging av infrastruktur og
arealplanlegging må fokuseres på hvis byggsektoren skal oppnå de skisserte mål-
setningene for miljøeffektivitet. Dette er tradisjonelle arkitektfag og her er det
behov for både kunnskapsutvikling og spredning blant planleggerne.

4.1.4 Byggeiere
En av hovedkonklusjonene i GRIP/ØkoByggs rapport om miljøeffektivitet i bygge-
og eiendomssektoren (OECD-rapporten), var at byggeierne/investorene, samt
deres kunder/leietakere er de viktigste aktørene for å øke miljøeffektiviteten i
sektoren. Det er byggeierne som er kunde for hele verdikjeden, og avgjørende
for etterspørsel etter miljøkompetanse og miljøriktige løsninger. 

Erfaring viser at den beste opplæring av aktører i et byggeprosjekt, skjer gjennom
konkrete arbeidsoppgaver, dvs. gjennom prosjekter. Det er derfor viktig med
miljøbevisste oppdragsgivere og leietakere som drivkrefter. Det er to viktige org-
anisasjoner for byggeiere, og begge disse er knyttet til BAE-rådet som har ansvar
for videreføringen av ØkoBygg.

Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF (se www.nbef.no) er en fusjon av
Foreningen Norsk Eiendom (FNE) og Norsk Forening for Eiendomsforvaltning
(NFE).. Den nye foreningen omfatter også den tidligere Byggherreforeningen, og
Foreningen Nøkkeltall for Benchmarking (nfb). Stiftelsesmøtet fant sted 1.
november 2002, og har ca 250 medlemmer, hvorav 95% er bedriftsmedlemmer.

Foreningen Næringseiendom er en bransjeforeningen i BNL. Foreningens med-
lemmer består av ca 40 eiendomsselskaper som i hovedsak er lokalisert i Oslo.
Foreningen tar likevel sikte på å bli en landsomfattende. Viktige satsningsområder
vil være næringspolitikk og rammebetingelsene.

Byggeierne har imidlertid ikke tradisjon for påvirkning gjennom sin interesse-
organisasjon på samme måte som f.eks. entreprenørene. For å nå byggeierne
med informasjon, må man derfor arbeide gjennom flere kanaler og ofte direkte
mot ledelsen i den enkelte bedrift. Eksemplets makt er kanskje den viktigste driv-
kraften for denne aktøren, og gode eksempler på lønnsomme tiltak, som f.eks.
fra Telenor Kokstad-prosjektet, er viktige for å selge miljø inn til byggeiere. Det
er også her særlig behov for opplæringstiltak for ikke-tekniske beslutningstagere.

4.1.5 Kommuner 
Kommunene er en viktig aktør, både som byggherre og premissgiver i byggesa-
ker. Myndighetskrav finnes hjemlet i dagens forskrifter, men det avgjørende er i
hvilken grad planmyndigheter og saksbehandlere i kommunen følger opp disse.
ØkoBygg har arbeidet lite mot saksbehandlere i kommunene. Vi vet imidlertid at
kunnskapsbehovet her er stort, og det er viktig å prioritere denne gruppen i
informasjonsarbeidet fremover. Her vil det f.eks. være naturlig å arbeide gjennom
allerede etablerte kommunale nettverk. Det finnes blant annet nettverk for å
følge opp energibruk, samt nettverk for kommunale skoleplanleggere. 

4.1.6 Læreinstitusjoner
Resultater fra bl.a. ØkoBygg bør inn på studieplanen ved universitet og høysko-
ler. Som nevnt er det startet en ny linje, Energi og miljø i bygninger, på Høgskolen
i Oslo. Denne må sikres gjennomført. HIO har også planer om å tilby tilleggsut-
danning. 

Det bør også arbeides aktivt mot andre sentrale læreinstitusjoner som arkitekt-
høyskolene, NTNU og øvrige skoler med linjer innen bygg.

4.1.7 Nettverk
Ett av de viktigste resultatene fra ØkoBygg var koblingen mellom aktører i ulike
deler av BAE-næringen og tilstøtende miljøer. Å opprettholde og videreutvikle
dette nettverket vil være svært viktig. 



4.2 Kunnskapsutvikling
Selv om den største utfordringen synes å være knyttet til spredning og praktisk
bruk av foreliggende innsikt, viste blant annet oppsummeringen på konferansen
SB02 at det også er behov for videre kunnskapsutvikling, med fokus på praktiske
løsninger. I ØkoBygg-sammenheng er det avdekket flere ønskelige/nyttige tiltak.
Noen av de viktigste:

• Det er nødvendig å videreutvikle Økoprofil, for at dette skal få mer praktisk
gjennomslag som dokumentasjon og salgsargument. Statsbygg har f.eks. et
internvedtak på ikke å bruke Økoprofil før denne er videreutviklet. Det er
særlig interessant å se på muligheten for å bruke Økoprofil som dokumenta-
sjon knyttet til energi- og miljøkrav i Teknisk Forskrift, og det har i den for-
bindelse vært dialog med Statens Bygningstekniske Etat.

• Lov om offentlige anskaffelser omfatter krav til livsløps- og miljøhensyn ved
planleggingen av innkjøp. Næringsdepartementet utarbeider en generell vei-
ledning for dette, men det er behov for en mer praktisk rettet veiledning for
BAE-næringen, blant annet forankret i resultater fra ØkoBygg. 

• Det er behov for en bred, forsterket oppmerksomhet og innsikt knyttet til
bygningsforvaltning, fordi dette har store energi- og miljøkonsekvenser. Dette
innebærer at planlegging/prosjektering og bygging i langt større grad må ta
utgangspunkt i FDVU-forhold og –innsikt. Blant annet må årskostnader være
synlig i salg og utleieprosessen, og det er konkret behov for verktøy for å selge
driftsbesparende tiltak. Dette gjelder både store og små byggherrer, helt ned
til boligkjøpernivå. 

• ØkoBygg planla som nevnt å etablere en produktdatabase på nettet der pro-
dusenter kunne legge inn egendeklarasjon av produktene sine. Produktdata-
basen ville inkludere en uavhengig, nøytral vurdering av de innlagte produk-
tene, i form av en 3-delt skala (frarådes/ vær varsom/ grønt lys). Skaleringen
ville følges av en mer detaljert vurdering og praktiske råd, f.eks. «Vil avgi uhel-
dig avgassing i ca 3 mnd. etter påføring», «Må deponeres som spesialavfall»,
«Bør stiftes fast i stedet for å limes», «Bør ikke rengjøres med sterkt alkaliske
vaskemidler som grønnsåpe». På denne måten kunne man gi produktene en
mest mulig rettferdig miljøvurdering, da den faktiske bruken av produktet
betyr mye for dets miljøpåvirkning. Prosjektet måtte legges på is på grunn av
manglende finansiering, men kan være en ide verdt å følge opp.

4.3 Nødvendig tilrettelegging av rammevilkår

4.3.1 Krevende kunder
Aktørenes rammevilkår skapes av myndighetene, men også aktørene selv.
Krevende kunder med energi- og miljøfokus vil kunne legge føringer for en nød-
vendig utvikling. Det offentlige har her en primær rolle, og har også stor mulig-
het for påvirkning gjennom §6 i Lov om offentlige anskaffelser. Dette vil også ha
innvirkning på det private marked. BAE-næringens ulike typer leverandører bør
samarbeide med representative organer for statlige, fylkeskommunale og kom-
munale byggeiere om fastsetting av en tilstrekkelig god praksis, som på denne
måten kan legge føringer for konkurranse i markedet.  

4.3.2 God samhandling mellom aktørene
Tilfredsstillende energi- og miljøløsninger forutsetter en langt bedre samhandling
mellom de involverte parter, der en har felles definerte og omforente mål, for
dermed oppnå et best mulig resultat. Dette forutsetter tillit til hverandre, som
igjen forutsetter innsikt om hverandre og aksept av hverandres rolle og betydning. 

Det er også nødvendig med et markedsklima som legger til rette for dette, ikke
minst kontraktsregime som gir rom for samhandling. Krevende kunder er også
viktig, der totalkvalitet i forhold til pris tydeliggjøres 



4.3.3 Krevende, men også klargjørende regelverk
I markedssammenheng ønsker de fleste like konkurransevilkår. Dersom dette
skal føre til forbedringer, må det foreligge krevende, men også tilstrekkelig klar-
gjørende regelverk. Alternativt kan krevende regelverk følges opp med veiled-
ninger og normer. Statens Bygningstekniske Etat har satt igang et arbeid med å
konkretisere miljøkrav i forskriften. Dette arbeidet er meget viktig, sammen med
arbeidet med å styrke miljøbevissthet og -kunnskap hos saksbehandlere i kom-
munene.

4.3.4 Hjelp til å introdusere ny teknologi. 
Leverandører av nye energibærere og energiteknologier, samt annen miljøeffek-
tiv teknologi, opplever ofte at det er tungt å komme inn på markedet med ny tek-
nologi. Brukerne velger helst gamle, kjente løsninger og dette gjelder også de
prosjekterende, som naturlig nok er opptatt av eventuelt ansvar. Hvis man
ønsker at nye løsninger skal innpasses i næringen, må myndighetene ha en bevisst
og aktiv holdning til det. Det innebærer at avgifter, støttemidler, støttemiddel-
apparat (for eksempel ENOVA) og reguleringer må brukes bevisst. Og de valg
som myndighetene gjør, må være tydelige og virkemidlene langsiktige.



Vedlegg A:

ØkoBygg-programmet
1998 – 2002

Hvordan bli mer miljøeffektiv?

Om miljøeffektivitet
Bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen kan bli mer miljøeffek-
tive enn den er i dag. 

MMeedd  mmiilljjøøeeffffeekkttiivviitteett  mmeenneess  åå  sskkaappee  ssttøørrsstt  mmuulliigg  vveerrddii  mmeedd
mmiinnsstt  mmuulliigg  mmiilljjøøbbeellaassttnniinngg..  

Miljøeffektivitet rommer både forretningsmessige mulighe-
ter og virksomhetenes ansvarlighet når det gjelder miljø.
ØkoBygg vil stimulere bransjen til begge deler. 

Miljøeffektivitet gir også bransjen mulighet til å tilfredsstille
krav og forventninger på en måte som inngir respekt

ØkoBygg ønsker å bli en arena for samarbeid mellom bran-
sjen og myndighetene i bestrebelsen mot økt miljøeffekti-
vitet. 

Det er viktig at samarbeidet lykkes. Hvis ikke, vil både myn-
dighetene og markedet risikere å stille oppstykkede og ura-
sjonelle krav til endringer.

Grunnlaget for ØkoBygg
ØkoBygg er et program som ser på alle sidene ved miljøef-
fektivitet. Programmet setter de klassiske effektivitetsmå-
lene i direkte sammenheng med et bedre miljø. 

Bygg, anlegg og eiendom betyr mye i miljøsammenheng. 40
prosent av Norges totale energi- og materialforbruk knyt-
ter seg til dette området. Avfall fra de samme bransjene
utgjør 40 prosent av alt som havner i avfallsdeponiene.
Bransjens miljøbelastning knytter seg med andre ord til hele
syklusen; fra nyproduksjon, via forvaltning, til videreutvikling
eller riving. 

I mange tilfeller krever miljøhensyn endringer i bransjens
rammevilkår. ØkoBygg skal tilstrebe at det blir gjort på en
mest mulig fornuftig måte. Nye krav og reguleringer må
være tilpasset bransjen.

ØkoByggs målgruppe omfatter hele verdiskapingskjeden.
Kjeden starter med råstoffleverandørene. Den fortsetter

med industrien, rådgiverne og entreprenørene. Deretter
overtar byggeiere og forvaltere. Bygg-, anlegg- og eien-
domsbransjen dekker også alle prosjektfasene, fra overord-
net planlegging fram til de enkelte byggesakene. 

Bransjen er ansvarlig for hvordan bygg og anlegg produse-
res, hvordan de forvaltes og hvordan de videreutvikles. For
miljøet betyr det tilsvarende mye hvordan bransjen dispo-
nerer arealer, bruker energi- og materialressurser og hvor-
dan transport og infrastruktur planlegges.

På grunn av bransjens betydning, er myndighetene spesielt
opptatt av å oppnå miljøgevinster i bygg- og anleggsbran-
sjen. De politiske målene for bransjen finnes i flere doku-
menter:

• St.prp. nr. 1 -- 1997-98, mål om "utvikling og bruk av
byggeprosesser, produkter og bygg, samt teknologi
som forebygger og/eller reduserer prioriterte norske
miljøproblemer".

• St.meld 58 (-97) om "å utarbeide miljøhandlingsplaner
for BA-bransjen, bygget på tvers av sektorer, bransjer
og brukere".

• St.meld 58 (-97) om redusert bruk av elkraft til opp-
varming, og økt bruk av fornybare energikilder.

• Ny plan- og bygningslov om funksjon, miljø, livskva-
litet og byggeskikk.

• St.meld 28 (-98). Oppfølging av HABITAT II, om mil-
jøhensyn i bolig- og byggsektoren.

• St.meld 29 (-98). Norges oppfølging av
Kyotoprotokollen.

• Andre offentlige dokumenter knyttet til "Grønn stat",
"Energi- og kraftbalansen mot 2020" m.m.

Her er bransjens miljøutfordringer

• ENERGIFORSYNINGEN ENDRES.   Økningen i
energiforbruk, markedsliberalisering og miljøkonse-
kvensene av dette gjør at rammevilkårene vil foran-
dre seg. Energibruken i bygg og anlegg må tilpasse seg
endringene. Det blir viktigere å se på tilgjengeligheten
av energi, energiprisene og -leverandørene -- og sær-
lig på energiformene. Bygningsmassen må redusere
energibruken og bruke energikilder som ikke belaster
miljøet.

• NATURRESSURSENE ER BEGRENSET.   I tillegg til
energiressurser, er også material- og vannressurser
begrenset og ressursbruken må bli mer effektiv.
Ressursbruken må gi mindre miljøbelastninger, min-
dre energibehov og forsvarlig uttak av råstoffene.

Vedlegg



• STOFFER KAN SKADE HELSE OG MILJØ.   Bygge-,
anleggs- og eiendomsbransjen bruker 50.000 ulike
produkter. Mange av disse produktene inneholder
stoffer som, dersom de brukes galt eller slippes ut i
naturen, kan gi store og ofte ukjente konsekvenser.
For å unngå skadelige effekter, kreves det mer kom-
petanse enn vi har i dag. 

• DET BIOLOGISKE MANGFOLDET MÅ SIKRES.
Arealplanlegging og bygging må ta hensyn til økosy-
stemene. Det biologiske mangfoldet må vernes.

• ANSVAR FOR UTSLIPP AV KLIMAGASSER.
Bransjene bidrar -- i likhet med andre -- til utslippene
av klimagasser. Arbeidet med å få ned utslippene av
klimagasser er en sak for verdenssamfunnet. Bygg- og
anleggsbransjen i Norge har et klart ansvar for egne
utslipp. 

ØkoByggs mål
I løpet av de neste fem årene ønsker ØkoBygg å sette i
gang endringsprosesser i bygg- og anleggsbransjen. I perio-
den har programmet disse målene:

EEnneerrggii
• ØkoBygg skal stimulere til bruk av løsninger som

minsker det totale energibehovet i bygg- og anleggs-
sektoren. 

• ØkoBygg skal bidra til at energifleksible systemer og
nye fornybare energikilder blir mer utbredt. 

• ØkoBygg skal bidra til at bevisstheten om energibruk
blir større blant eierne og forvalterne. 

MMaatteerriiaalleerr
• ØkoBygg skal bidra til større materialeffektivitet. 
• Bruken av restprodukter skal økes. Målet er å minske

avfallet til deponiene med 70 prosent. 
• ØkoBygg skal medvirke til at det blir tatt mer hensyn

til fornybarhet, råstoffreserver og/eller mulighetene
for resirkulering når det velges materialer. 

HHeellssee--  oogg  mmiilljjøøsskkaaddeelliiggee  ssttooffffeerr
• ØkoBygg skal bidra til å oppfylle Stortingsmelding 58,

hvor det er spesifisert stans eller reduksjon av en
rekke navngitte miljøgifter.

• ØkoBygg skal bidra til at bygningene ikke inneholder
produkter som har negative virkninger for folks
helse, eller skader miljøet.

• ØkoBygg skal utvikle indikatorer for å følge opp
bransjens prestasjoner. Indikatorene skal være lette å
vedlikeholde. Indikatorene vil i øvrig også gjelde ener-
gi- og materialressurser.

BBiioollooggiisskk  mmaannggffoolldd
• ØkoBygg skal fremme planlegging og bygging av byg-

ninger og bygningsmiljøer som tar hensyn til helse,
miljø og biologisk mangfold, og bidra til at dette gir
fortrinn.

UUttsslliipppp  aavv  kklliimmaaggaasssseerr
• ØkoBygg skal utvikle miljøregnskapssystemer for å

følge opp kravene til mindre utslipp av klimagasser.

Disse målene er igjen delt inn i delmål, slik det fremgår av
"Case-studie om faktor 4/10 i bygge- og eiendomssekto-
ren", oktober 1998. Faktor 4 og faktor 10 er internasjonale
politiske begreper knyttet til miljøforbedringer. De er fak-
torer som brukes for å gjøre jordas grunnleggende miljøut-
fordringer kvantifiserbare. OECD’s målsetning er at miljøef-
fektiviteten skal bedres med en faktor på 4 i løpet av ti år,
og en faktor på 10 i løpet av 30-50 år.

De langsiktige prosessene
I løpet av de fem årene som kommer, skal ØkoBygg sette i
gang langsiktige endringsprosesser. De langsiktige målene
(30-50 år) er:

• Redusert uttak av nye råstoffer med en faktor på 10,
ved hjelp av gjenbruk, arealeffektivisering og økt leve-
tid for bygninger og materialer.

• Redusert miljøbelastning knyttet til energibruk med
en faktor på 10, ved hjelp av redusert energiforbruk
og utnyttelse av nye, fornybare energikilder 

• Ingen bruk av produkter som inneholder helse- og
miljøfarlige kjemikalier 

Underliggende mål
• ØkoBygg har et underliggende mål om at miljøeffekti-

visering skal bli et pluss for bygg- og anleggsbransjen.
Miljøkompetanse betyr mer og mer for konkurranse-
dyktigheten internasjonalt. ØkoBygg ønsker at den
økende kompetansen på hjemmemarkedet skal styrke
eksportmulighetene.

• Bransjens kunnskapsbedrifter, institutter og utdan-
ningsinstitusjoner må settes i stand til å møte bran-
sjens behov for spisskompetanse.

• Bygg- og anleggsbransjen har i mange år slitt med å få
rekruttert nok ungdom til byggfagene. ØkoBygg vil
arbeide for at bransjens miljøfokus skal fenge ungdom
og andre arbeidssøkende. 

Satsingsområdene
For å nå målene, skal ØkoBygg satse på spesielt disse områ-
dene:

• KOMPETANSEUTVIKLING OG SPREDNING AV
KUNNSKAP   ØkoBygg vil gjøre alle bransjens aktø-
rer oppmerksom på verdien av miljøkompetanse og
bidra til at hele bransjen mestrer miljøutfordringene
slik de fremstår for den enkelte.

• METODEUTVIKLING OG DOKUMENTASJON
Miljøeffektene må dokumenteres. Utfordringen er å
få fram hensiktsmessige verktøy, egnet til å danne
standard for miljødokumentasjon. Slike standarder
må være harmonisert mot internasjonale regler.
Standard økoprofilering av bygg og miljødeklarering
av materialer er fundamentet for andre metoder.

• PRODUKTER OG KONSTRUKSJONER
Deltakerne i alle prosesser må ha øye for at dagens
løsninger kan videreutvikles og forbedres. Gode løs-
ninger skal introduseres og demonstreres tydelig.

• PROSESSUTVIKLING   En utfordring er å utvikle
bransjens egne krav til miljøledelse og kompetanseut-
vikling, som en integrert del av virksomheten.



• INDIKATORUTVIKLING OG STATISTIKK   Det må
utvikles gode løsninger for miljørapportering, og for
oppfølging av resultatene. Det må skje i nært samar-
beid med Statistisk sentralbyrå, Statens forurensings-
tilsyn og bransjeforeningene.

• SAMSPILL OG NETTVERKSBYGGING   Bygg-,
anleggs- og eiendomsbransjen er oppdelt.
Utfordringen er å samordne fagmiljøer, bransjer og
myndigheter slik at helheten kan håndteres samlet.
For Norge er det viktig å finne en naturlig plass i det
internasjonale miljøarbeidet. 

Tiltaksprofilen 
Programmet har tre virkemidler: initiativ, kunnskapsformid-
ling og prosjekttilskudd. En viktig premiss er brukerstyring
og aktiv deltakelse fra dem som skal dra nytte av resulta-
tene. 

ØkoBygg-programmet skal gi synlige, praktiske endringer.
Bransjen er preget av mange små og mellomstore bedrifter
(SMB). Økt miljøeffektivitet vil være egnet til å videreutvikle
SMB-bedriftene. Utviklingen må være i tråd med markeds-
krav og løses lokalt. Miljøorientert bedriftsutvikling vil også
ha viktige synergier i forhold til for eksempel Lokal Agenda
21-tiltak.

Det har spredningseffekt å gjøre gode pilotprosjekter synli-
ge. Gode "fyrtårnprosjekter" blir derfor prioritert.

ØkoBygg er bredt anlagt. Programmet må samarbeide tett
med myndighetene og bransjens øvrige satsinger. I praksis
må samarbeidet skje mellom bransjeorganisasjonene,
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Statens
Forurensingstilsyn (SFT), Norges vassdrags- og energiverk
(NVE), Forskningsrådet og myndighetenes utrednings- og
tiltaksarbeid. 

Bygg- og anleggsbransjen har ikke tradisjon for overgri-
pende samarbeid. Derfor må ØkoBygg skape en arena for
slik samrøre, både for bransjen og mellom bransjen og
myndighetene.

Budsjettet
Med forbehold om årlige endringer i statsbudsjettet, blir
ØkoBygg gjennomført etter følgende finansieringsplan. (Alle
beløp i mill NOK)

Organiseringen
ØkoByggs styre skal være representativt for de aktuelle
bransjene. GRIP-styret oppnevner ØkoByggs styre, og pro-
gramledelsen er knyttet til GRIP-senteret. En egen "myndig-
hetsgruppe" fra finansierende myndigheter fører tilsyn med
arbeidet. Denne gruppa integreres etter behov med pro-
gramsekretariatet. For øvrig organiserer programmet seg
med de fagutvalgene og bransjerådene det finner tjenlig.
GRIP-styret stiller i ØkoBygg-styret med én observatør.
Programlederen er styrets sekretær.

Det er utarbeidet en egen søkeveiledning for dem som vil
delta i ØkoBygg-programmet.

Oslo 9. desember 1998

Per Håvard Lindquist
adm.dir. Linstow ASA
(formann)

Sigmund Bjørgum
adm.dir. Selmer ASA

Henriette Salvesen
daglig leder DivA Arkitekter AS

Bjørn Agner
konsernsjef, Åke Larson Construction AS

Carl Otto Løvenskiold
adm.dir. Løvenskiold Vækerø AS

Birger Bergesen
seksjonsjef NVE

Ida Hjartøy
daglig leder Ingeniør Hjartøy AS

Svein Vormedal
adm.dir. Norsk Kjøleindustri AS

Stein Rognlien
FoU-dir. Statsbygg

 



Vedlegg B:

Seminarer og konferanser i ØkoByggs regi:

22000033
««MMiilljjøøvveennnnlliiggee  sskkoolleebbyygggg»» – fremtidens læringsarena - avhol-
des 8.4.03

««BByyggnniinnggssiinntteeggrreerrtt  vveennttiillaassjjoonn»» – avholdes 9.4.03

22000022
««BByygggg  ffoorr  ffrreemmttiiddeenn»» – 90 deltakere

««IInntteelllliiggeennttee  ssttyyrriinnggssssyysstteemmeerr»» – 34 deltakere 

««SSuussttaaiinnaabbllee  BBuuiillddiinngg--0022»» – ca. 1000 deltakere

22000011
««ØØkkooBByygggg--kkoonnffeerraannsseenn  22000011»» – ca. 300 deltakere.

««MMiilljjøørriikkttiigg  vvaallgg  aavv  bbyyggggeevvaarreerr»» – ca. 100 deltakere

««FFrreemmttiiddeennss  bboolliigg  oogg  bbooffoorrmm»» – ca. 60 deltakere.

««IInntteeggrreerrtt  vveennttiillaassjjoonn  ii  sskkoolleebbyygggg  --    rreessuullttaatteerr,,  mmuulliigghheetteerr  oogg
bbeeggrreennssnniinnggeerr»» – ca. 100 deltakere

22000000
««SSoollsskkjjeerrmmiinnggsssseemmiinnaarr»», Tema: Integrerte fasadeløsninger –
solskjerming – inneklima – energi – 90 deltakere
««MMiilljjøøeeffffeekkttiivv  sskkoollee  ffoorr  ffrreemmttiiddeennss  ppeeddaaggooggiikkkk»» – 100 delta-
kere
««ØØkkooBByygggg--kkoonnffeerraannsseenn  22000000»» – 350 deltakere

11999999
ØØkkooBByygggg--kkoonnffeerraannsseenn  11999999, ca 300 deltakere

Vedlegg C:

ØkoBygg har gitt ut følgende veiledere og verktøy i egen
regi og/eller i samarbeid med andre aktører:

• BByygggg  ffoorr  ffrreemmttiiddeenn  ––  mmeedd  iinntteelllliiggeennttee  ssttyyrriinnggssssyysstteemmeerr –
veiledningshefte kan bestilles på www.okbygg.no

• MMiilljjøøeeffffeekkttiivvee  sskkoolleebbyyggnniinnggeerr – veiledningshefte 

• IIddeennttiiffiisseerriinngg  aavv  PPCCBB  ii  nnoorrsskkee  bbyygggg – veiledningshefte
kan bestilles på www.okbygg.no

• ØØkkoopprrooffiill  ffoorr  nnæærriinnggssbbyygggg – klassifiseringsmetode som
kan lastes ned på www.byggsertifisering.no

• MMiilljjøøbbeevviisssstt  bbyyggggeepprroosseessss – veiledning kan lastes ned på
www.okbygg.no

• MMåållaannaallyyssee – veiledning kan lastes ned på
www.okbygg.no

• PPrriioorriitteerriinnggsspprroosseesssseenn – veiledning kan lastes ned på
www.okbygg.no

• IInntteeggrreerrtt  mmiilljjøøssttyyrriinngg – veiledning kan lastes ned på
www.okbygg.no

• MMiilljjøørreeggnnsskkaapp  ffoorr  nnæærriinnggssbbyygggg – verktøy kan lastes ned
på www.okbygg.no

• MMiilljjøørriikkttiigg  vvaallgg  aavv  bbyyggggeevvaarreerr – veiledning for evaluering
av byggevarer med miljødeklarasjon, regneark og veiel-
der kan lastes ned på www.statsbygg.no/miljo

• MMiilljjøøddeekkllaarraassjjoonn  aavv  mmaatteerriiaalleerr,,  kkoonnssttrruukkssjjoonneerr  oogg  tteekknniiss--
kkee  iinnssttaallllaassjjoonneerr, veiledningshefte og CD-rom, bestilles
hos Byggforsk på salg@byggforsk.no

• MMiilljjøøssaanneerriinnggssvveeiilleeddeerr, Håndbok i praktisk miljøsanering,
bestilles hos www.okbygg.no

• MMiilljjøøooppppfføøllggiinnggssvveerrkkttøøyy  ffoorr  FFoorrnneebbuu – Cogito, CD-rom,
bestilles på www.okbygg.no
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