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1 FORMÅL MED KARTLEGGING AV MILJØPÅDRIVERE 
Bygg21 skal samordne og støtte de aktørene som gir bidrag til næringens bærekraft-, energi- og 
miljøutvikling. Så langt mulig vil vi ønske å styrke de som kan skape ønsket endringen i BAE-næringen. 

I denne sammenheng har bygg21 sendt ut et spørreskjema til 37 organisasjoner som etter bygg21s 
kunnskap har eller er tildelt en rolle som miljøpådriver, for å skape oversikt og kunnskap om det store 
arbeidet som gjøres. 24 av disse organisasjonene har sendt utfylt spørreskjema tilbake, og bygg21s team 
har prøvd å komplettere de viktigste spørsmålene for de resterende aktørene pluss noen i tillegg fra 
informasjon som er tilgjengelig på internett. Endelig tall av kartlagte organisasjoner er 40. 

I tillegg til ovennevnte organisasjoner finnes det tre grupper av aktører som er også opptatt av miljø og 
bærekraft: 

• forskningsinstitusjoner som fokuserer på miljøforskning, som for eksempel NMBU i Ås, Østfold 
forskning, NTNU mm. og mange programmer i SINTEFs og Forskningsrådets organisasjoner. 

• komersielle virksomheter (utviklere, rådgivere, entreprenørselskaper) som realiserer mange 
bærekraftige og miljøvennlige bygg i hele Norge. Her kan vi eksempelvis nevne Statsbygg, 
Undervisningsbygg, Entra, Aspelin Ramm, Avantor, Skanska, Kruse Smith mm. 

• kommunenes miljøfora og andre programmer tilknytet offentlige virksomheter. 

Disse tre gruppene har vi ikke inkludert i den nåværende kartleggingen, fordi vi ville begrense omfanget 
til organisasjoner som gir faglig og økonomisk støtte, og er opptatt av å videreformidle kunnskap til BAE-
næringen og brukere av bygg. 

 

2 KARAKTERISTIKA AV ORDNINGER 
Etter gjennomført systematisering av datamateriale kan vi oppsummere følgende fakta: 

• Geografisk fokus: nesten alle støtteordninger er begrenset til Norge eller en viss norsk region, 
med unntak av Innovasjon Norges «Grønne Bygg»-program, Stiftelsen Bellona, 
Naturvernforbundet og Powerhouse-samarbeidet. Mange aktører som fokuserer på kunnskap er 
medlem i et internasjonalt nettverk, hvor de deltar i konferanser eller lignende for å hente inn 
kunnskap fra utlandet og dele norsk kunnskap med andre internasjonale aktører. 

• En klassifisering etter målgruppe viser at sirka ¼ del av støtteordninger retter seg (også) mot 
brukere, mens hovedparten har BAE-aktørene som målgruppe. Her ligger det kanskje 
forbedringspotensial mht. kunnskapsformidling fra næringen til brukere (leietakere, investorer, 
kjøpere av bolig). 

• Politisk knytning: noen få aktører har en klar politisk knytning eller er «eid» av en av 
regjeringens departmenter. Resten erklærer seg selv som politisk uavhengig, men prøver å 
fremme sin agenda også gjennom politiske tiltak eller rådgivning. 

• Alle aktører som sendte spørreskjemaet tilbake gir faglig støtte til et viss grad, og er også meget 
opptatt av å dele kunnskap. 
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• Økonomisk støtte får man bare av 4 aktører (Enova, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og LCC 
Forum; til et viss grad også Husbanken), mens alle andre fokuserer på kunnskapsformidling og 
faglig støtte. 

• Angående formål har vi identifisert 5 forskjellige typer: kunnskapsbygging innen bærekraft, 
material (valg, miljøskader), energi (bruk, besparelse), FoU og nullutslipp. Mer enn halvparten av 
miljøpådrivere har et formål som er fokussert på kunnskapsbygging innen bærekraft, med 
energibruk / –besparelse og materialvalg på andre og tredje plass. 

• Hvis man betrakter prioriterte effekter og deres målsetting og måling, så har alle aktører et 
tydelig definert mål med prioriterte effekter, mens bare noen få klarer å målsette og måle 
oppnåelsen av målene og kost / nytte-effekt. Flere har svart at de har planlagt å etablere en 
systematikk om dette. 

 

3 INNSPILL TIL PRIORITERTE TILTAK, HINDRINGER OG MULIGHETER 
Respondentene har tilbakesendt mange gode innspill til tiltak, hindringer og muligheter i sammenheng 
med bærekraft i bygg, som kan oppsummeres på følgende måte: 

Viktigste tiltak: 

1. utvide «bærekraft»-forståelse fra bare energi / miljø til en mer omfattende tilnærming med 
spesiell fokus på materialbruk 

2. øke fokus på lokal produksjon av fornybar energi 
3. bruke livsløpsplanlegging og LCC som standard 
4. styrke miljøtiltak i rehabiliteringsprosjekter 
5. involvere kompetente, motiverte og innovasjonsdyktige aktører med sterk vilje til samspill 

som allerede starter tidlig i prosjektering 

Viktigste hindringer: 

1. mange – delvis «konkurrerende» - ordninger skaper forvirring hos søkerne 
2. mangel av offentlig støtte og forbildeprosjekter ved offentlige anskaffelser 
3. tidshorisont av støtteordninger er ikke langsiktig nok 

Viktigste muligheter: 

1. økt verdiskapning for byggeiere – høyere kvalitet i sertifiserte bygg på grunn av at 
miljøsertifiserings-systematikken tvinger fram smidigere prosess, økt grad av samspill og 
bedre planlegging i tidligfase 

2. store muligheter til energibesparelse i eksisterende bygningsmasse 
3. bruke tiltak i støtteordninger som veileder til brukere / investorer / bestillere av bygg for å 

øke deres ambisjonsnivå ved bestilling og vise frem fordelene av bærekraftig bygging. 
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4 BRUK AV RESULTATENE FRA MILJØKARTLEGGING 

4.1 SAMSPILL 
For å øke bruk av bærekraft- og miljøkunnskap i BAE-næringen og eiendomsbransjen har Bygg21 
systematisert samspillet mellom de forskjellige aktørene på følgende måte: 

 

Det betyr at bygg21 innehar forskjellige roller i dette samspillet: 

1. samle aktørene som er relevant for kunnskapsformidling (brukere og utdanning) 
2. samle inn kunnskap fra forskning, innovasjon og fremragende elite- og pilotprosjekter 
3. identifisere og systematisere allmenn-kunnskap og beste praksis 
4. videreformidle kunnskap til brukere og utdanningssektor. 

 

4.2 TURFORSLAG 
Vi liker å sammenligne prosjekteringen av et byggeprosjekt med en gruppe som skal på fjelltur, hvor 
deltakerne har forskjellig kunnskap og erfaring. Hver deltaker må pakke sekken selv og sørge for at han 
har riktig utstyr (sko, sekk etc.). Men for å finne veien til målet har deltakerne to muligheter: 

1. Hvis det finnes en erfaren turleder som er kjent med terrenget: følg turlederen. 
2. Uten turleder: gå sammen med noen du har tillit til og som klarer å finne veien i samarbeid med 

deg; de bør ha erfaring fra lignende områder. 
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I byggenæringens praksis med utfordringene som et ambisiøst miljøvennlig prosjekt byr, betyr det første 
for utviklere å engasjere en prosjekteringsleder med erfaring fra tilsvarende prosjekter som viser veien 
gjennom prosjekteringen. 

Uten turleder må utviklere stole på ekspertisen av leverandører, f.eks. i «Best Value Procurement»-
modellen. 

BREEAM-systematikken med sin prosessbeskrivelse kan brukes som kart i denne sammenheng. 

 

4.3 DATABASE 
Bygg21 har planlagt å etablere en informasjonsplatform i løpet av høsten 2015 som viser en oversikt 
over programmer og ordninger med fokus på miljø og bærekraft og kan hjelpe interesserte aktører i 
BAE-næringen eller brukere / bestillere med å finne relevant informasjon om faglig og økonomisk støtte.  

Vedlagt er en systematisert database av tilbakesendt informasjon, som danner grunnlag til ovennevnte 
informasjonsplatform. 
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5 KART AV MILJØPÅDRIVERE 
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