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BREEAM – Erfaringer med nye moduler om 
avfall og materialer. Basert på utbyggingen 
av Asker Panorama 
 

Av Yngvar Bekkevold 
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OKK ble grunnlagt i Drammen 2. juli 1945 av Ole K Karlsen.  
 
Selskapet ble overtatt av NCC Construction AS i juni 2012, og fortsetter sin 
virksomhet i Buskerud og Vestfold under navnet OKK Entreprenør DK 
Drammen med avdelingskontor i Tønsberg.  
 
Lang erfaring og bred kompetanse gjør at vi er en spesialisert og profesjonell 
virksomhet. Sammen med våre datterselskaper er OKK komplette på 
næringsbygg, bolig, rehab og byggservice. 
 
OKK har gjennom tidene gjennomført en rekke prestisjetunge prosjekter: 
 
·         Oslo Plaza 
·         Vikingskipet  
·         Ullevål Stadion 
·         Byporten i Oslo sentrum  
·         Kaldnes Brygge i Tønsberg 
·         Kunnskapsparken i Drammen 
·         Asker Panorama 
 
OKK har en visjon om å være "Markedets førstevalg som 
samarbeidspartner", og vi stiller derfor høye krav til oss selv ovenfor kunder, 
leverandører, egne ansatte og styre/eier.  



Title and content  

BREEAM  

Metode for å klassifisere bygg ut fra 

miljøkriterier innenfor ni områder + 

innovasjon 

Utviklet i UK på ‘90-tallet og er i bruk i 

en rekke land i Europa 

BREEAM-NOR; Norsk manual forelå 

mars 2012 

Styres i Norge av NGBC (Norwegian 

Green Building Council) 

Sertifiseres av BRE i England inntil 

kvalitetskontrollsystem er på plass i 

Norge 
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BREEAMS PÅVIRKNING PÅ 
MATERIALVALG 

BREEAM er et helhetlig sertifiseringsprogram og tar for seg alle forhold ved 

et byggeprosjekt. 

Det er mange kriterier som har innvirkning på Wst 1 – Avfallshåndtering på 

byggeplass: 

Man 3 – Påvirkninger fra byggeplass (drift og innkjøp) 

Man 12 – Analyse av levetidskostnader (LCC) 

Mat 1 – Materialspesifikasjon, herunder klimagassberegninger, 

Livsløpsvurdering (LCA), Miljødeklarasjon (EPD), og miljøgifter (A20-lista) 

Mat 5 – Ansvarlig innkjøp av materiale (miljøstyringssystem) 

Hea 9 – Forurensning i innemiljø (emisjonskrav som M1, EC1 plus, Svanen 

etc) 
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MATERIALVALG PÅ ASKER 
PANORAMA 

Materialvalg fra arkitekt og byggherre lagt til grunn i LCA og LCC analysen 

Alternativt materiale viste bedre resultat og luftet pussfasade ble byttet mot 

komposittplater fra Steni. 

Utfordrende hvis ikke kravene i Hea 9 og Mat 1 er vektlagt i valg av produkt 

Enorm jobb å kartlegge materialer med godkjent emisjonstester og EPD i 

2012.  

Andre kriterier viktigere enn pris ved valg av materialer 

Kravene i Hea 9 og Mat 1 ble avgjørende for valg av leverandør av ulike 

produkter.  

Var utfordrende å få oversikt over materialer med godkjent dokumentasjon 

i 2012 
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BEDRE MATERIALVALG PGA 
BREEAM? 

Byggingen av Asker Panorama gav oss et nytt syn på hva vi benytter av 

produkter. Vi ble mer bevisst på hvilke stoffer og kjemikalier vi til daglig 

utsetter oss for og mer bevisst på hvilke egenskaper som vektlegges i valg 

av materialer. 

Dokumenterte egenskaper (Hea 9 Innemiljø og Mat 1 Miljødeklarasjoner) 

Riktig produkt på riktig sted (Mat 7 – Robust konstruksjon) 

Vedlikeholdsvennlighet, levetid (Man 13.11) 

Utsettes for mindre fukt (Hea 20) 

Miljøvennlige og gjenvinningsbare produkter 

Miljøvennlig produkt ikke alltid det samme som god kvalitet 
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MINDRE AVFALL PGA BREEAM? 

Ved å ha fokus på kildesortering og god informasjon og kommunikasjon med 

alle aktørene på byggeplassen, oppnår vi en ønsket reduksjon av 

avfallsmengden 

Hindre at avfall oppstår ved god planlegging 

Bruk av prekutt  

Ombruk på byggeplassen, samkjøring av flere byggeplasser 

Prosesser for gjenbruk av avfall. Glava rester i retursekker (rent, tørt) 

Mer miljøvennlig avfall 

Rent Tørt Bygg – ryddigere byggeplass 

Fokus på sortering gir mindre restafvall, kostnadsbesparende 

Asker panorama leverte en sorteringsgrad på 93 % og 23 kg/m2 BRA 
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VERKTØY 
For å kunne dokumentere at materialer/produkter ikke inneholdt stoffer på 

A20 lista, tok vi kontakt med coBuilder, som tilpasset sitt filter i stoffkartoteket 

BASS, nå kjent som ProductXchange. Dette medførte at vi fikk beskjed hvis 

noen registrerte produkter med uønskede stoffer og kunne ta affære på et 

tidlig stadium. 

Vi stilte krav til at alle underleverandører og produsenter var tilknyttet 

coBuilder sitt stoffkartotek 

Da vi sleit med å få produsenter til å sende riktig dokumentasjon, utarbeidet 

vi et skjema/egenerklæring med alle krav opplistet som de kunne fylle ut og 

signere. 

Dette var ganske avgjørende for at vi kunne ha kontroll på at det som ble 

levert oppfylte kravene i BREEAM. 

Benyttet oss av gjenvinningsselskapets ekspertise på avfallshåndtering. 

Franzefoss var med å planlegge avfallshåndteringen og ga ukentlige 

rapporter under hele byggetiden. 
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PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING PÅ 
BYGGEPLASS 

En slik plan er viktig for å hjelpe til å håndtere avfallet som genereres 

på byggeplassen og består av en kombinasjon av forpliktelser i 

forhold til å: 

Prosjektere løsninger og metoder som reduserer avfallsmengdene 

Redusere avfall som genereres på byggeplassen 

Utarbeide og gjennomføre prosedyrer for å sortere og 

gjenbruke/resirkulere byggavfallet 

Identifisere hvilke typer og mengder avfall de ulike byggefasene vil genere 
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AVFALLSMENGDER OG TYPE AVFALL 

Beregn hvilke avfallsmengder og –typer du kan forvente å få på prosjektet 

Gå i dialog med gjenvinningsselskaper for dokumentasjon av 

viderebehandling av avfallet 

Inngå returavtaler med firmaer der det er mulig, f.eks Glava 

Få hjelp av gjenvinningsselskapet til å velge hvilke avfalls-typer som skal 

sorteres ut og hvordan det skal gjøres 

Avfallshåndteringen på byggeplass bør kontraktsfestetes med alle 

underleverandører. Bør inneholde sanksjoner dersom avfallet ikke 

håndteres i henhold til planene 

Informer godt på byggeplassen. Gjør sorteringen til noe positivt 
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KAN DETTE OPPNÅS UTEN BREEAM 
ELLER TILSVARENDE SYSTEM 
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Lite trolig at det hadde vært like stor 

oppmerksomhet på miljøaspektene uten 

et slikt sertifiseringssystem. 

Med fokus på dette i forprosjekt legges 

mye til rette for et miljøvennlig og 

bærekraftig bygg. 

Viktig at de rette undersøkelser og 

rapporter blir gjort i tidligfase for å kunne 

å kunne ta de rette avgjørelsene. Viktig 

for også ikke å miste muligheten til å 

samle poeng. 
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FORBEDRINGER 
Det har skjedd enormt mye på få år. I 2012 visste svært få hva det vi 

etterspurte av dokumentasjon var, de sendte gjerne alt de hadde med ordet 

miljø i. i dag er det langt sjeldnere å treffe på en produsent som ikke har 

emisjonstester og miljødokumentasjon på sine produkter. 

BREEAM-NOR er for tiden under revidering. Forslaget er ferdigstilt og ligger 

til endelig godkjenning hos BRE. De har 8 ukers behandlingstid og avhengig 

av deres tilbakemeldinger er håpet og kunne presentere denne rundt 

påsketider. 

Når det gjelder avfall er denne jobbet med for å få til en bedre harmonisering 

av norske prosedyrer og krav. Norge ligger langt framme på byggavfall og de 

internasjonale kriteriene er for slappe. 
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 

2016-01-27 OKK Entreprenør 13 


