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Prosjektet er planlagt som Bærum 

kommune første ”passivhus-barnehage” 

og ”lavenergiskole”.

• Familiesenter 

• Barnehage med kapasitet for ca 120 barn

• Barneskole med kapasitet for 588 barn

• Flerbrukshall

• Bordtennishall  

• Kunstgressbane, grusbane / skøytebane

• Base for arbeidstrening

Prosjektet har fått støtte som 

forbildeprosjekt gjennom Enova

Storøya grendesenter



Gode erfaringer så langt…

Tre suksessfaktorer

1. Tydelige og 
ambisiøse mål

2. Samspill 

3. Faglig integritet og 
eierskap til 
prosjektet



Miljø som rød tråd i prosjektet: 

• Vektlegge natur og miljø i byggeprogram

• Miljøambisjoner og -mål i eget dokument

• Testet ut energi- og miljøkrav i egen work-shop

• Hensiktsmessig konkurranse- og gjennomføringsform

• Samspillsmodell, der arkitekt, rådgivere og entreprenør 
samarbeider fra dag èn.

• Byggherrens mål er kjent for alle - hele tiden

• Energi- og miljø som kvalitetskrav i konkurransen

• Miljøkompetanse i juryen 

• Energi- og miljøprofilen ble en avgjørende faktor

• Egen miljøansvarlig som følger prosjektet fra A til Å

• Skaper kontinuerlig fokus – og energi- og miljøforhold blir en 
naturlig faktor i faglige vurderinger

1. Tydelige og ambisiøse mål



2. Samspill i praksis
- erfaringer fra rådgiver bygningsfysikk

Arkitekt

VVS

ByggeteknikkEntreprenør

Bygningsfysikk

• Felles mål betyr felles ansvar

• Løsninger og forslag kommer 

fra alle parter (samspill)

• Godt samarbeid med 

byggeplassen

• Løsninger og detaljer 

kvalitetssikres av alle parter



3. Faglig integritet 

og eierskap til prosjektet

Eksempel 1

Krav om 100 kWh/m2

- Barnehage 65 kWh/m2

- Skole 93 kWh/m2

Eksempel 2

Krav til 75 % kildesortering:

- Foreløpig resultat er 98 %



Eksempel 3

Krav til Rent bygg

- Foreløpig en ”unormal” 
ren byggeplass. Klare 
sanksjoner for de som 
ikke etterlever kravene

Eksempel 4

Krav til tørr byggeprosess

• Store isolasjonsmengder 
og bygging i 
vinterhalvåret gjorde at 
tak-over-tak løsning ble 
lønnsomt



Hvorfor har vi lykkes?

Prosjektleder Helge Rustand:

1.Ressursperson som deltar aktiv hele fasen med 

prosjektering og gjennomføring.

2. Samspillskontrakt gir bedre samarbeid i alle 

faser.

3. Byggherre bruker ressurser på miljø/energi 

gjennom personell i egen organisasjon og 

økonomi.

http://www.hrprosjekt.no/index.php


Hvorfor har vi lykkes?

1. Solid arbeid med programmet som var god 
støtte for utarbeidelsen av løsningen. 

2. Prosjekterende og utførende som tok 
utfordringen, syntes det var spennende, og 
tok det videre ved ytterligere å redusere 
energibruken i forhold til programmet. 

3. Samspillet – fordi premissgiverne hos 
oppdragsgiver og allianse fortsatt er med slik 
at ingen får anledning til å glemme de to 
første punktene nå når hovedfokuset er på 
bygging og ferdigstillelsesdato

Arkitekt Morten Jakobsen:



Hvorfor har vi lykkes?

Basert på vårt arbeid vil jeg oppfordre dere til å:

1. Sett klare tallfestede miljømål som kan 
dokumenteres

2. Skape miljøengasjement hos entreprenøren 
(arbeiderne på byggeplassen og på lederne)

3. Etterspør miljødokumentasjon (skap 
engasjement hos leverandørene) på materialer 
og produkter, kjemikalier – få oversikt!

Miljøkoordinator Kirsti Gimnes Are:



Det finnes ingen snarvei……..

miljøriktige prosjekter krever: 

• Evne og vilje

• Tydelige mål

• Tverrfaglig samarbeid

• Kontinuerlig fokus fra byggherre

• Evaluere - lære - forbedre

http://www.hrprosjekt.no/index.php

