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Verktøy for miljøprogrammering 
+ 

Framtidens byer 

= Sant ?



Anvendelser

• Pilotprosjekter/forbildeprosjekter – ”Future 
Built” i Oslo og Drammen

• Vanlige kommunale nybygg og 
rehabiliterings- prosjekter

• Miljøkvalitet i områdeplanlegging - for 
eksempel Fjordbyen i Oslo



Helhetlig miljøkvalitet i utbyggings og 
byutviklingsprosjekter



Ny Norsk standard

NS 3466:2009

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for 
ytre miljø for bygge-, anleggs- og 
eiendomsnæringen

Språk: Norsk    Utgave: 1 (01.07.2009)
www.standard.no (søk ”miljøprogram”)

http://www.standard.no/


Kommunale utfordringer



X

Ørten forskjellige politiske vedtak, planer, 
avtaler, lovkrav osv.
Stor og oppdelt organisasjon 

Mer eller mindre koordinert 





Eierstruktur som gjør miljøstyring en 
utfordring

• Kommunale eiendomsforetak med innebygd 
styringsautonomitet
– Bolig
– Sykehjem og barnehager
– Undervisningsbygg (skolene)
– Idrettsbygninger og -anlegg
– Kulturbygg
– Diverse

• Organisasjonsmessig skilt fra brukerne, for eksempel 
Utdanningsetaten som bestiller skoler fra UBY



• Status i KFene
• Prosjekteringsanvisning



Undervisningsbygg

• Sjablongmessig

• Fanger ikke opp 
muligheter som ligger i 
forskjeller

• Verdt å titte på!

• …men gir ikke helhetlig 
oversikt over miljøkvalitet



Alternativer – finnes det hyllevarer?

• Seattle og mange byer i USA krever LEED 
Silver med kommunale tilleggskrav

• Kjøpenhavn og flere kommuner i Danmark 
bruker egneproduserte miljøstandarder

• Sustainable Building tool - IISBB
• GBA’s arbeid med LEED BREAM
• Verktøy for Miljøprogrammering



Ulike tilnærminger – makro til mikro

• Kommunal miljøstandard
• OMOPer for planområder (LEED 

neighborhoods)
• Miljøklassifiseringsverktøy - LEED, BREAM
• Miljøprogram – enkelt bygge- eller 

rehabiliteringsprosjekt
• Miljøoppfølgingsplan



• GBA arbeider med å importere LEED 
BREAM til Norden i samarbeid med 
søsterorganisasjoner (så langt de finnes)

• Lignende oppgave er gjort med LEED i 
Italia og gjøres med BREEAM i Nederland

LEED / BREEAM



LEED / BREEAM – hva er det?

• Poeng system – mange veier til Roma
• Moduler for ulike prosjekttyper
• Branding – Platinum, Gold, Silver etc.
• Kompetansekultur med vesentlig kapasitet
• 3. parts sertifisering

• Hva kreves av byggherren?



  United States: LEED/Green Globes  

  Canada: LEED Canada/ Green Globes  

  Mexico: LEED Mexico  

  India: GRIHA (national green rating)/ LEED India  

  Brazil: AQUA / LEED Brasil  

 

  United Kingdom: BREEAM  

  Netherlands: BREEAM Netherlands 
 

  Australia: Nabers / Green Star   

  South Africa: Green Star SA  

  New Zealand: Green Star NZ  
 

  Japan: CASBEE  

 

  Portugal: Lider A  

  Singapore: Green Mark  

  Spain: VERDE  

  China: GB Evaluation standard for green building 

  France: HQE  

  Germany: DGNB  

  Hong Kong: HKBEAM  

  Italy: Protocollo Itaca  

  South Korea: /Greening Building System

LEED  US
‐ Certified
‐ Silver
‐ Gold
‐ Platina

BREEAM    UK
‐ Pass
‐ Good
‐ Very

 

good
‐ Excellent

Green Star
‐ 1, 2 og 3 stjerner
‐ Best Practice
‐ Australian

 

Excellence
‐ World Leader

World Green Building Council

Polen
Italia
Gulfstatene

LEED / BREEAM – hvor brukes det?



BREEAM (1990) 
Lisensierte takstmenn utfører bedømmelsene av prosjektene.
Bedømmelsen blir sendt til BRE som reviderer rapporten. Når denne har passert
kvalitetsforsikringsprosessen til BRE, noe som tar 15 arbeidsdager, sender de ut et
sertifikat til klienten som bekrefter prosjektets klassifisering.

BREEAM|bespoken: Sære bygg
BREEAM|courts: Rettsbygninger
BREEAM:ecohomes: Nye boliger, 

 store renoveringer og forvaltning
BREEAM|healthcare: Sykehus / 

 helseinst
BREEAM|industrial: Lager / 

 distribusjon
BREEAM|international
BREEAM|prisons
BREEAM|offices
BREEAM|retail
BREEAM|schools

LEED / BREEAM – et 
kompetansekultur





X

LEED  US
‐ Certified
‐ Silver
‐ Gold
‐ Platina

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1970


SBTool 
Nils Larsson 

The International Initiative for a Sustainable Built Environment



Basis of SBTool

• The system contains three levels of parameters that 
nest within each other; Issues, Categories and 
Criteria; 

• Criteria are scored according to the following scale: 
-1  = Deficient 
0  = Minimum acceptable performance 

+3  = Good Practice 
+5  = Best practice

• Criteria scores are weighted;

• Category scores are the total of weighted Criteria 
scores;

• Issue scores are the total of weighted Category 
scores.



A Site Selection, Project Planning and Development
A1 Site Selection
A2 Project Planning
A3 Urban Design and Site Development
B Energy and Resource Consumption
B1 Total Life Cycle Non-Renewable Energy
B2 Electrical peak demand for facility operations
B3 Renewable Energy
B4 Materials
B5 Potable Water
C Environmental Loadings
C1 Greenhouse Gas Emissions
C2 Other Atmospheric Emissions
C3 Solid Wastes
C4 Rainwater, Stormwater and Wastewater
C5 Impacts on Site
C6 Other Local and Regional Impacts
D Indoor Environmental Quality
D1 Indoor Air Quality
D2 Ventilation
D3 Air Temperature and Relative Humidity
D4 Daylighting and Illumination
D5 Noise and Acoustics
E Service Quality
E1 Safety and Security During Operations
E2 Functionality and efficiency
E3 Controllability
E4 Flexibility and Adaptability
E5 Commissioning of facility systems
E6 Maintenance of Operating Performance

F Social and Economic aspects
F1 Social Aspects
F2 Cost and Economics
G Cultural and Perceptual Aspects
G1 Culture & Heritage
G2 Perceptual

Issues and 
Categories 
are the 
highest 
level of 
parameters. 



Master List of SBTool Parameters
P-Dsn Dsn C&C Ops

A Site Selection, Project Planning and Development
A1 Site Selection

A1.1 Pre-development ecological value or sensitivity of land. 1 1
A1.2 Pre-development agricultural value of land. 1 1
A1.3 Vulnerability of land to flooding. 1 1
A1.4 Potential for development to contaminate nearby bodies of water. 1 1
A1.5 Pre-development contamination status of land. 1 1
A1.6 Proximity of site to public transportation. 1 1
A1.7 Distance between site and centres of employment or residential occupancies. 1 1
A1.8 Proximity to commercial and cultural facilities. 1 1
A1.9 Proximity to public recreation and facilities. 1 1

A2 Project Planning
A2.1 Feasibility of use of renewables. 1 1
A2.2 Use of Integrated Design Process. 1 1
A2.3 Potential environmental impact of development or re-development. 1 1
A2.4 Provision of surface water management system. 1 1 1
A2.5 Availability of potable water treatment system. 1 1 1
A2.6 Availability of a split grey / potable water system. 1 1 1
A2.7 Collection and recycling of solid wastes in the community or project. 1 1 1
A2.8 Composting and re-use of sludge in the community or project. 1 1 1
A2.9 Site orientation to maximize passive solar potential. 1 1

A3 Urban Design and Site Development
A3.1 Development density. 1 1
A3.2 Provision of mixed uses within the project. 1 1 1
A3.3 Encouragement of walking. 1 1
A3.4 Support for bicycle use. 1 1
A3.5 Policies governing use of private vehicles. 1 1
A3.6 Provision of project green space. 1
A3.7 Use of native plantings. 1 1 1
A3.8 Provision of trees with shading potential. 1 1 1
A3.9 Development or maintenance of wildlife corridors. 1 1 1

B Energy and Resource Consumption
B1 Total Life Cycle Non-Renewable Energy

B1.1 Annualized non-renewable primary energy embodied in construction materials. 1
B1.2 Annual non-renewable primary energy used for facility operations 1 1

B2 Electrical peak demand for facility operations 1 1

B3 Renewable Energy
B3.1 Use of off-site energy that is generated from renewable sources. 1 1
B3.2 Provision of on-site renewable energy systems. 1 1

B4 Materials
B4.1 Re-use of suitable existing structure(s). 1 1 1
B4.2 Minimal use of finishing materials. 1 1
B4.3 Minimal use of virgin materials. 1 1
B4.4 Use of durable materials. 1 1
B4.5 Re-use of salvaged materials. 1 1
B4 6 U f l d t i l f ff it 1 1

Phase active

02 September 2006

The full list 
of Criteria is 
quite long…







X Prosess og arbeidsmåte
Viktig for å nå målene er gjennomføring av pilotprosjekter i form 
av områdeutvikling og enkeltbygg. For å nå målene kreves fokus 
på arbeidsmåter og prosess. Dette betyr:
• Bruk av miljøprogram med tydelige miljømål
• Tverrfaglige prosjekteringsteam og integrert design
• Beregning av klimagassutslipp fra byggeprosjektene som  en integrert del av prosjekteringsprosessen jfrklimagassregnskap.no

• Innhenting av miljødokumentasjon for bygningsprodukter (EPD)

Prosess og arbeidsmåte
Viktig for å nå målene er gjennomføring av pilotprosjekter i form 
av områdeutvikling og enkeltbygg. For å nå målene kreves fokus 
på arbeidsmåter og prosess. Dette betyr:
• Bruk av miljøprogram med tydelige miljømål
• Tverrfaglige prosjekteringsteam og integrert design
• Beregning av klimagassutslipp fra byggeprosjektene som  en integrert del av prosjekteringsprosessen jfrklimagassregnskap.no

• Innhenting av miljødokumentasjon for bygningsprodukter (EPD)



Hva vil Oslo kommune frem til?

Framtidens byer pilotprosjekter skal bruke 
miljøprogrammering som sikrer:
– Gjennomgående bra miljøkvalitet (ikke bare 

energi og CO2 fokus)
– Felles plattform som øker gjenkjennelse og 

lesbarhet, muliggjør sammenligning av 
pilotprosjekter, hente fra og bygge videre på 
andre kommuners arbeid, tilrettelegger for 
sentral godkjenning/kontroll, letter FBs 
rapportering



Hva vil Oslo kommune frem til?

Miljøstandard for kommunale 
utbyggingsprosjekter som sikrer:
– Gjennomgående bra miljøkvalitet (ikke bare 

energi og CO2 fokus)
– Felles plattform som øker gjenkjennelse og 

lesbarhet, gir lettere sammenligning av 
prosjekter, hente fra og bygge videre på 
andre kommuners arbeid, tilrettelegger for 
bedre oppfølging i kommunen

– At kommunene står sterkere ift. bransjen ved 
å stille like og gode miljøkrav (men kan vi?)



Hva er miljøprogrammering?
Begrepsdefinisjoner

• Miljøprogram: Konkretiserer og prioriterer miljømål for 
tiltaket

• Miljøoppfølgingsplaner: Beskrivelse av løsninger, ansvar 
for oppfølging



Hvorfor miljøprogrammering?

• Konkretisere miljømålene – stille mest mulig etterprøvbare 
krav

• Gjøre prioriteringer – og helst tydeliggjøre dem
• Skape eierskap til målsetningene blant aktørene gjennom en  

åpen prosess og dialog
• Øke forståelse og kunnskap for miljøaspekter blant aktørene 

og skape grunnlag for diskusjon





www.miljoprogrammering.no



Verktøy for miljøprogrammering

• Gir grunnlag for å fastsette miljømål og utforme 
miljøprogram. 

• Letter arbeidet med oppfølging av miljømål og 
dokumentasjon av måloppnåelse  gjennom en 
miljøoppfølgingsplan

Utviklet av Statsbygg, Oslo kommune og Sinteff



Hierarkisk oppbygging av verktøyet

HOVEDTEMA

MILJØOMRÅDE: 
Overordnet mål

Målstruktur

DELMÅL: 
Operasjonelle miljømål

DELMÅL:
Lavest mulig netto energibehov 

i boliger

BEBYGGELSE

ENERGIBRUK
Overordnet mål: Redusere energibruken 
i bygningene og dernest redusere bruk 

av elektrisitet til oppvarming

Eksempel



HOVEDTEMA MILJØOMRÅDE                 DELMÅL

BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

OMRÅDE- OG INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

BEBYGGELSE

LOKALISERING
AREALBRUK OG BEBYGGELSESSTRUKTUR

NÆRMILJØKVALITETER

TRANSPORT

ENERGIFORSYNING

VANN- OG AVLØP

AVFALLSHÅNDTERING

LANDSKAP OG REKREASJON

BIOLOGISK MANGFOLD

LOKALKLIMA

BRUKSKVALITETER

INNEMILJØ

ENERGIBRUK

VANNFORBRUK

MATERIALBRUK

FORURENSNING OG SIKKERHET

AVFALLSHÅNDTERING
MILJØSANERING OG MASSEHÅNDTERING



BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

OMRÅDE- OG INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

BEBYGGELSE

LOKALISERING
AREALBRUK OG BEBYGGELSESSTRUKTUR

N Æ R M I L J Ø K V A L I T E T E R
TRANSPORT

ENERGIFORSYNING

VANN- OG AVLØP

AVFALLSHÅNDTERING

LANDSKAP OG REKREASJON

BIOLOGISK MANGFOLD

LOKALKLIMA

BRUKSKVALITETER

INNEMILJØ

ENERGIBRUK

VANNFORBRUK

MATERIALBRUK

FORURENSNING OG SIKKERHET

AVFALLSHÅNDTERING
MILJØSANERING OG MASSEHÅNDTERING

N Æ R M I L J Ø K V A L I T E T E R
Områdeutforming basert på

prinsippene for Universell utforming
Størst mulig grad av 

funksjonsblanding
Mest mulig variert 

beboersammensetning
Best mulig tilgang til offentlige

møtesteder
Best mulig tilgang til lokalt service-

og tjenestetilbud
Mest mulig mangfoldig kulturtilbud
Best mulig brukermedvirkning

HOVEDTEMA MILJØOMRÅDE                 DELMÅL



HOVEDTEMA MILJØOMRÅDE                 DELMÅL

BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

OMRÅDE- OG INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

BEBYGGELSE

LOKALISERING
AREALBRUK OG BEBYGGELSESSTRUKTUR

NÆRMILJØKVALITETER

TRANSPORT

ENERGIFORSYNING

VANN- OG AVLØP

AVFALLSHÅNDTERING

LANDSKAP OG REKREASJON

B I O L O G I S K   M A  N G F O L D
LOKALKLIMA

BRUKSKVALITETER

INNEMILJØ

ENERGIBRUK

VANNFORBRUK

MATERIALBRUK

FORURENSNING OG SIKKERHET

AVFALLSHÅNDTERING
MILJØSANERING OG MASSEHÅNDTERING

B I O L O G I S K   M A N G F O L D
Biologisk mangfold skal bevares 

på basis av økologiske prinsipper
Verdifulle naturtyper skal bevares
Best mulig bevaring av gamle 

trær
Nyetablering av verdifulle

naturtyper
Ta vare på og utvikle våtmarker 

og synlig vann
Best mulig sikring mot fremmede 

og aggressive arter



HOVEDTEMA MILJØOMRÅDE                 DELMÅL

BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

OMRÅDE- OG INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

BEBYGGELSE

LOKALISERING
AREALBRUK OG BEBYGGELSESSTRUKTUR

NÆRMILJØKVALITETER

TRANSPORT

ENERGIFORSYNING

VANN- OG AVLØP

AVFALLSHÅNDTERING

LANDSKAP OG REKREASJON

BIOLOGISK MANGFOLD

LOKALKLIMA

BRUKSKVALITETER

INNEMILJØ

E N E R G I B R U K
VANNFORBRUK

MATERIALBRUK

FORURENSNING OG SIKKERHET

AVFALLSHÅNDTERING
MILJØSANERING OG MASSEHÅNDTERING

E N E R G I B R U K
Lavest mulig varmetapstall for 

boliger
Lavest mulig varmetapstall for 

næringsbygg
Minst mulig boligareal per person
Minst mulig areal per 

arbeidsplass



HOVEDTEMA MILJØOMRÅDE                 DELMÅL

BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN

OMRÅDE- OG INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR

BEBYGGELSE

LOKALISERING
AREALBRUK OG BEBYGGELSESSTRUKTUR

NÆRMILJØKVALITETER

TRANSPORT

ENERGIFORSYNING

VANN- OG AVLØP

AVFALLSHÅNDTERING

LANDSKAP OG REKREASJON

BIOLOGISK MANGFOLD

LOKALKLIMA

BRUKSKVALITETER

INNEMILJØ

ENERGIBRUK

VANNFORBRUK

MATERIALBRUK

FORURENSNING OG SIKKERHET

A F A L L S H Å N D T E R I N G
MILJØSANERING OG MASSEHÅNDTERING

A V F A L L S H Å N D T E R I N G
Minst mulig byggavfall
Størst mulig gjenvinning av 

byggavfall
Størst mulig gjenvinning av 

rivingsavfall innenfor 
utbyggingsområdet

Best mulig håndtering av
miljøfarlige stoffer i avfall fra
byggevirksomhet

Pilestredet Park, Oslo. Photo: Ragnar Skagen, 
Statsbygg



Krav og dokumentasjon ved bruk av 
kjente indikatorer til delmålene

Indikatorer
• Et forenklet uttrykk for en måleenhet som

– gjør det mulig å dokumentere/evaluere måloppnåelsen
– gir kunnskap/informasjon

Eksempler:
• Antall kWh/m² /år
• Kg. CO2/m² /år
• Avstand til kollektivtransport
• Grad av integrering og synliggjøring av kulturminner og 

kulturmiljøer i området/bydelen



Fastsetting av kravnivå / ambisjonsgrad
Begrunnels 
e

Å redusere energibehovet er et overordnet mål fordi 
den mest miljøvennlige energien er den som ikke 
blir brukt. Lavenergi boliger er både 
kostnadseffektive, brukervennlige og robuste.

Indikator Spesifikk varmetapskoeffisient for boligblokker 
(W/K per m2)*

Kravnivåer - 
1

> 1.5 W/K per m2, tilsvarer energiklasse F-G i forslag til 
energimerkeordning for boligblokker

0 0.9-1.5 W/K per m2, tilsvarer energiklasse E-D i forslag til 
energimerkeordning for boligblokker

1 0.55-0.9 W/K per m2, tilsvarer energiklasse C-D i forslag til 
energimerkeordning for boligblokker

2 0.35-0.55 W/K per m2, tilsvarer energiklasse B i forslag til 
energimerkeordning for boligblokker

3 < 0.35 W/K per m2, tilsvarer energiklasse A i forslag til 
energimerkeordning for boligblokker

Kommentar *Skalaen gjelder boligblokker. For frittstående boliger gjelder en annen skala, se 
tabell xxx i Energimerkeordning for boliger (NVE, 2005). For aktuelle tiltak, se  
Se også 1.5.1 Minst mulig miljøvektet tilført energi til drift av boliger

Referanser/
kilder

Enova (2005): Bygningsnettverkets energistatistikk (2004) 
Pettersen m.fl. (2005) Energimerking av boliger
Myhre, L og Dokka T.H. (2004): Energieffektive løsninger i småhus, Byggforsk
anvisning 40

Eksempel 1: 
LAVEST MULIG 

NETTO 
ENERGIBEHOV I 

BOLIGER
negativ miljøeffekt

standard

”best practise”



Fastsetting av kravnivå / ambisjonsgrad
Begrunnelse En Stor andel reiser som foregår til fots eller med 

sykkel vil bidra til redusert utslipp av klimagassen 
CO2 og en reduksjon av lokale forurensings
problemer (luft og støv) som følge av motorisert 
trafikk

Indikator Dokumenterte tiltak som bidrar til å gjøre det 
attraktivt å ferdes til fots eller med sykkel

Kravnivåer -1 Ingen planlagte tiltak for å gjøre det attraktivt å ferdes til 
fots eller med sykkel til, fra og innen bydelen

0 Få planlagte tiltak for å gjøre det attraktivt å ferdes til fots 
eller med sykkel til, fra og innen bydelen

1 Planlagte tiltak som til en viss grad gjør det attraktivt å 
ferdes til fots eller med sykkel til, fra og innen bydelen

2 Planlagte tiltak som gjør det attraktivt å ferdes til fots eller 
med sykkel til, fra og innen bydelen

3 Planlagte tiltak som i stor grad gjør det attraktivt å ferdes til 
fots eller med sykkel til, fra og innen bydelen

Kommentar Attraktive gang- og sykkelveier må ha tilstrekkelig bredde, være 
oversiktlige, trygge og opplyste. De bør passere offentlige 
møtesteder, og være utformet på en mest mulig tiltalende måte 
(passere attraktive steder). Visuelle linjer og landemerker bør 
utnyttes for å gjøre det enklest mulig å orientere seg. For 
aktuelle tiltak: Se Miljøhåndboken (TØI, 2000): Tiltakspakke 
A15. Sykkelveinett og sykkelparkering. (Se også miljømål 2.1.3 
og 2.3.2).

Eksempel 2: 
MEST MULIG 

ATTRAKTIVT Å 
FERDES TIL FOTS 

ELLER MED 
SYKKEL



Verktøyets øvrige funksjoner

• Vekting
• Programmet gir mulighet for prioritering og vekting på 

alle nivåer (hovedområder, miljøområder og miljømål)
• Visualisering

• Diagrammer som viser miljøprofil
• Rapport

• Skrive ut miljøprogram og miljøprofiler
• Miljøoppfølgingsplan

• Egen modul for å legge inn dokumentasjon for valgte 
løsninger som svar på kravene i miljøprogrammet



Verktøyets øvrige funksjoner
• Registering av kommentarer, prosjektspesifikk 

kunskap, oppfølgingspunkter
• Programmet gir mulighet for å legge inn tekst som har 

med det enkelte prosjektet å gjøre på delmålnivå
• Fleksibilitet

• Dersom formuleringer av delmål krav trenger endring 
kan det gjøres. Helt nye delmal kan legges inn. Delmål 
som passer ikke til prosjektet kan sløyfes. 

• Internettbasert med direkte lenker til relevant 
informasjon og kunnskapskilder

• Miljøprogrammer kan lett gjøres tilgjengelig til andre 
registrerte brukere



Vektet miljøprofil - hovedtema

Alle fire 
hovedtemaer
To ulike 
framstillinger av 
miljøprofil



Miljøprofil kan 
vises for både 
hovedtemaer og 
miljøområder

Vektet miljøprofil - miljøområder



Rapportfunksjon

Rapportfunksjon - 
alternativer
Fullstendig rapport med alle 

tekster

Kortversjon med kun miljømål 
og kravnivå

Miljøprofiler på alle nivå

Samlet framstilling av alle 
miljømål med kravnivå og 
vekting



Modul for miljøoppfølging

Plan for oppfølging..         Oppnådd kravnivå ..       Beskrivelse og dokumentasjon av løsning..

Svar på miljøprogrammet i prosjektfaser – forutsetter et 
miljøprogram å ta utgangspunkt i



Modul for miljøoppfølging

Viser miljøprofil for prosjektet 
i forhold til miljøprogrammet



Verktøyets forbedringspunkter

• Verktøyet oppdateres i 2010
• Harmoniseres med TEK 07
• Fanger opp energimerking
• Harmoniseres med Verktøy for klimagassregnskap
• Evt. spesialtilpasning til Future Built, Framtidens 

byer
• Henvisninger og lenker til informasjonskilder



Verktøy for miljøprogrammering skal ikke brukes 
mekanisk for å få fram ”det riktige svaret” men som 
et hjelpemiddel for å:

• Skape bevissthet og grunnlag for diskusjoner om hvilke 
miljømål som skal gjelde 

• Bidra til å finne gode helhetsløsninger ved å sette mål og 
temaer i sammenheng 

• Bidra til at tiltaket faktisk får en bedre miljøkvalitet enn 
”minimumskravet” ved å gi hjelp til å formulere 
etterprøvbare og konkrete målsettinger 

• Gjøre eksisterende kunnskap mer tilgjengelig for alle aktører i 
bransjen 

• Gjøre beslutningsprosessene mer transparente



Er Verktøy for miljøprogrammering 
egnet til FB piloter?

• Ja! Ref. Rolf Hagen’s (Context arkitekter 
AS) øvelse ift. Future Built’s 
kvalitetskriterier





• Hvor mye oppmerksomhet bør hvert enkelt 
bygge- eller rehabiliteringsprosjekt få når det er 
oss i kommunene som skal gå i forveien?

• LEED er bra men bør ikke være en sovepute
• Nordic LEED/BREEAM har utfordringer foran 

seg. Farlig å ta seieren på forskudd
• Verktøy for miljøprogrammering er det beste vi 

har inntil videre

Konklusjoner



• Bør Verktøy for programmering velges som 
hovedmetoden for miljøprogrammering av pilot- 
og forbildeprosjekter i Framtidens Byer?

• Temagruppen har etterspurt et samarbeid for å 
stå sterkere og mer oppdragende overfor 
byggebransjen ved å stille gjenforente og 
ambisiøse miljøkrav. Bør Verktøy for 
miljøprogrammering brukes av kommunene i 
Framtidens byer slik KK-planer brukes i KK?

Spørsmål til andre kommuner i 
temagruppen



Takk for oppmerksomheten ☺  
david.brasfield@radhuset.oslo.kommune.no



Verktøy for miljøprogrammering – når 
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landskapsarkitekt
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Integrert prosjekteringsmodell
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Miljøprogrammering
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Miljøkoordinering (miljøprogrammering + +)
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