
Fra Innspill – stikkordsmessig Våre kommentarer

1 Bærum Massehåndtering m.m. bør omhandles

Savner byggefasen

Kommentarer til tallmaterialet

Viser til eksist. miljøprogrammer for konkrete prosjekter

Krav om miljøoppfølgingsprogrammer

Diverse formuleringer i veiledningen

Vurderes i veiledningen 

Tas inn i veiledningen

Må gjennomgås

Vurderes i veiledningen

Tas inn i veiledningen

Vurderes

2 Oslo Minst 50 % reduksjon

Skeptisk til at bare bilbruken skal halveres

Bør være krav om oppfyllelse på alle 3 områder

Harmonisering med Future Built

4. modul om byggefase i klimagassregnskap.no

Differensierte kriterier for områder

Læringsformål og kunnskapsspredning

Krav om miljøoppfølgingsprogrammer

Formulering endret

Formulering endret

Formulering endret

Ok

Ok, brukes as built

Utvikles i løpet

Tatt inn i kriteriene

Omhandles i veiledning

3

4

Skien og

Porsgrunn 

Enig med RA om satsing på eksist. bygningsmasse 

Bredere struktur (4 temaer)

Foreslår nye punkter i kriteriene: Avfallshåndtering, 

naturmangfold, gode og grønne utearealer og favorisering av 

miljøvennlige transportløsnninger

Vurderes 

Foreslår uendret

Tas inn i veiledningen

5 Trondheim Spørsmål om energi i bygg er fokus

Bredere struktur – 5 fokusområder

Gulrøtter til utbyggere

Utvidede kriterier – områdeutvikling

Blå og grønn struktur m.m.

Tverrfaglighet i planlegging, andre medvirkningsformer

I utgangspunktet, ja

Foreslår uendret

Jf videre opplegg

Utvikles i løpet

Tas inn i veiledningen

Tas inn i veiledningen

6 Gry Backe/DSB Ser bra ut ☺

7 Tor Medalen/Asplan Viak Foreslår kriterier for lokalisering Vurderes i veiledningen

8 Øystein Solevåg/Bergfald Harmonisere kravene med Svanen Vurderes i veiledningen



9 BE Mer fokus på foretrukne varmeløsninger Vurderes i veiledningen

10 Husbanken Ambisjonsnivået minst passivhusnivå

Samarbeid om kompetanseheving, kvalitetssikr.

Samordning av virkemidler inn mot FB

Masterplan for forbildeprosjektene

Formulering endret 

Tas inn i veiledning

Vurderes organisatorisk

Må utdypes 

11 Enova Eksist. bygg: Passivhuskomponenter

Og energiledelse og drift

Formulering endret Vurderes 

i veiledning

12 Forsvarsbygg IT, buildingSMART, åpne standarder m.m.

Kommentar til pyramiden/intelligente bygg

Omhandles i veiledning

Vurderes i veiledning

13 Riksantikvaren Ensidig fokus på energisparing

Belyse eksist. bygg som satsningsområde

Bevaring/rehab kontra nybygg m.m.

Veiledning gjennomgås i sin 

helhet mht vekting og 

formuleringer

14 HSH Klimanøytralitet for strengt

Skeptisk til halvering av bilbruken

Veie fortetting mot kvalitet

Ikke avgjørende vekt på lokalisering

Læring og spredning av kunnskap og kompetanse

Visjon fjernet fra mål

Formulering endret 

Tas i veiledningen 

Vurderes i veiledningen

Tatt inn i kriteriene

15 Grønn Byggallianse Sammenfaller godt med Nordisk miljøklassifisering,

unntatt uu, kulturhistorisk verdi, rekreasjon mv

☺

16 Future Built Sammenfaller godt med Future Built ☺

17 Miljømerking 50 % reduksjon bra

Bør kreves at enkelte byggtyper Svanemerkes

Etterspørre Svanemerkede byggevarer og produkter

Svakhet ved EPD/EcoProduct mht kjemikalievurdering

☺

Anbefales i veiledningen

Anbefales i veiledningen

Vurderes i veiledning



•Mål for Framtidens byer
Hovedmålet for programmet Framtidens byer 2008 – 2014 er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene og å utvikle 
strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, 
sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. 

•Visjon for pilotprosjektene
Visjonen for pilotprosjektene er å utvikle og realisere attraktive, klimanøytrale (nullutslipps-) bygninger og byområder, tilpasset 
framtidige klimaendringer.

•Hovedkriterier - knyttet opp mot programmets hovedmål
Både nybygg og endringsprosjekter – enkeltvis, i grupper eller områder – kan være aktuelle som pilotprosjekter.
Samlet klimagassutslipp fra hvert pilotprosjekt forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som er dagens praksis. 
Utslippsreduksjonene fordeles på de tre områdene transport, energi i drift og materialbruk på følgende måte:
•Lave klimagassutslipp fra transport
•Passivhusstandard eller tilsvarende for nybygg, bruk av komponenter som tilfredsstiller passivhusstandard ved endring av 
eksisterende bebyggelse
•Klimaeffektive bygningsmaterialer
Det skal utarbeides klimagassregnskap som en integrert del av planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen. 
Ved utforming av bygninger, anlegg og uteområder skal det legges vekt på løsninger som tar hensyn til framtidige klimaendringer. 

•Øvrige kriterier - knyttet opp mot programmets delmål
Pilotprosjekter skal alene og i samspill med omgivelsene bidra til å forbedre det fysiske bymiljøet ved: 
•God arkitektonisk utforming
•Gode miljøkvaliteter
•Universell utforming
•Ivaretakelse av viktige kulturhistoriske verdier

Prosess og arbeidsmåte
For å nå målene er det nødvendig med utstrakt samarbeid, tverrfaglighet og gode medvirkningsprosesser. Det er viktig å utforme et 
miljøprogram med tydelige miljømål tidlig i prosessen. IKT-løsninger kan være til stor nytte ved planlegging og prosjektering, og bruk 
av arkitekturkonkurranser kan stimulere til utvikling og nyskaping. For pilotprosjektene vil det kreves oppfølging og evaluering etter 
ferdigstillelse, og alt materialet må stilles åpent til disposisjon for kompetanseoppbygging og erfaringsoverføring.

•Kriteriene er utdypet nærmere i Veiledning til kvalitetskriterier for pilotprosjekter.


