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Eiendomssektoren trenger 
k h t b id di loppmerksomhet, samarbeid og dialog 

Vår målsetning er å få ned energibruken i norske bygg med 10 
TWh i 2018TWh i 2018

Energipotensial knyttet til profesjonelle eiendomsaktører

inkl bolig



Miljøeffektivitet, kvalitet og 
bærekraft
- mer enn miljømer enn miljø

Grønn Byggallianse skal bidra til:

• «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens 
generasjon uten å redusere mulighetene for kommende g j g
generasjoner til å dekke sine behov»

der 
• «Økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern 

samvirker og forsterker hverandre gjensidig.» 

• På en egennyttig måte



H d kti it tHovedaktiviteter

• Dele kunnskap og erfaring
• Profesjonalisere eiendomsutvikling og -drift –• Profesjonalisere eiendomsutvikling og -drift –

gjennom kurs, seminarer og arrangementer 
• Informasjon og oppdatering – gjennom j g pp g gj

medlemsmøter, GBA-skolen og nyhetsbulletiner
• I lag med myndighetene fjerne hindringer for 

b k ft j i di l t di h tbærekraft – gjennom sparring, dialog og troverdighet
• Integrere eiendomsbransjen – gjennom 

medlemssamarbeid og samarbeid i BA sektorenmedlemssamarbeid og samarbeid i BA-sektoren
• Samarbeid og koordinering innen bærekraftig 

innovasjon og utviklinginnovasjon og utvikling



12-15 m³/m² pr. h  5-9 m³/m² pr. h (kontor)p p ( )



MF    Salg/     Takst/         Utførelse         Prosj.utv.     Finans/          Strategi
Utleie    DD/                    Prosjektering              Forsikring       - marked

Sertifikat                       Program           Skatt/avgift    - forretning

Byutvikling

Lokalisering

”Styret””Kjøper”

Miljø-

Regulering

Lokalisering

Bebyggeleseplan

Nordic Green StarMiljø-
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Forurensning
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Materialvalg
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T l
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Innovasjon Økonomi
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Innovasjon Økonomi



MiljøklassifiseringMiljøklassifisering

• Sjekkliste og katalysatorj g y
• Fokusere områder 

(bedømmelsesveilednin
g)g)

• Intern kontroll
• Forankret / koblet til 

offisielle systemeroffisielle systemer, 
– så som 

energisertifikat-
ordningenordningen, ….

S li j t dt• Synliggjøre et godt og 
miljøeffektivt ”fotavtrykk”



MiljøklassifiseringMiljøklassifisering



KvalitetsprogramKvalitetsprogram

Komfort - viktig for attraktiviteten for g
de ansatte.

Miljø - viktig for leietakers profil og 
kostnadseffektivitet. 

Robusthet – viktig for miljø og 
ffkostnadseffektivitet.

Universell utforming - viktig for 
tt kti it t  f  d  tt   f  attraktiviteten for de ansatte og for 

leietakers profil.

Estetikk viktig for attraktiviteten for Estetikk - viktig for attraktiviteten for 
de ansatte og for leietakers profil.











VISJON:VISJON:

ENSJØ MILJØBY
t d t f  k   iljø- stedet for menneske og miljø



”Nye ideer for et bedre byliv”y d d y
”Ensjø blir en bydel der mange nye ideer skal j y g y

virkeliggjøres. Målet er å skape en bedre by 
tilpasset moderne, urbane mennesker med en 
travel livsstil. Men samtidig en bydel basert påtravel livsstil. Men samtidig en bydel basert på 
bærekraftige prinsipper i forhold til miljø og 
grønne verdier”



LAVUTSLIPPSBYGG MILJØVENNLIG TRANSPORT

UNIVERSELL UTFORMING KULTUR



ProfilelementProfilelement



Forslag til konkrete mål:Forslag til konkrete mål:
LAVUTSLIPPSBYGG
Energimål for blokker: 105 kWh/m2 BRA UtbyggerEnergimål for blokker: 105 kWh/m2 BRA Utbygger

Tilrettelegge for energioppfølging i driftsfasen Utbygger

Velge vannbåren framfor elektrisk oppvarming Utbygger

Prioritere bygningsmaterialer med lave CO2-utslipp under 
produksjon

Utbygger

Boligene skal bruke solenergi til varmvannsoppvarming UtbyggerBoligene skal bruke solenergi til varmvannsoppvarming Utbygger

……………………….

MILJØVENNLIG TRANSPORTMILJØVENNLIG TRANSPORT
Syklende og gående har alltid 1. prioritet  - nær bilfritt Kommunen 

– reg.plan
Det søkes å etablere en bilpool i området KommunenDet søkes å etablere en bilpool i området Kommunen

/ 
utbyggerne

El-biler og biler med biobrensel får parkeringsfordeler KommunenEl-biler og biler med biobrensel får parkeringsfordeler Kommunen

……………………..



UNIVERSELL UTFORMING

Tydelige fotgjengerforbindelser til offentlig transport og 
servicetjenester

Kommune/
utbygger

Tydelige fysiske skiller mellom arealer av ulik offentlighetsgrad Kommune/y g y g g
utbygger

Småbarnlekeplasser (sandlekeplasser) skal ligge maksimalt 50 m 
fra boligenes inngang, være minimum 50 m2 og ha plass for 

Kommune/
utbyggerg g g, g p

sittebenker. Balløkke og annet lekeareal for større barn skal være 
på minst 1 daa og ligge maksimalt 150 m fra boligene.

ygg

Unngå vegetasjon som fremkaller allergier som bjørk, or og hassel Kommune/ 
utbygger

KULTUR I FOKUS

Kommunen skal sentralt på Tyngdepunktet legge til rette for små 
lokaler egnet til musikkverksted, utstillinger, keramikkverksted etc.

Kommune
n

Kommunen skal arbeide for å få et bydelsbibliotek på 
T d kt t

Kommune
Tyngdepunktet n



Suksesskriterier
• Alle drar i samme retning; kommune, utbyggere,Alle drar i samme retning; kommune, utbyggere, 

rådgivere, arkitekter
• Definere kvaliteter som gjør det attraktivt å bo og 

arbeide her
• Tydelig satsning – offentlige midler

S i ll tilt k k få t l• Spesielle tiltak som kan få presseomtale
• Nært samarbeid mlm myndigheter og private 

utbyggereutbyggere
• Hele Ensjø ses i sammenheng
• Nærmiljøkvaliteter dyrkes – torget blir et attraktivt jø y g

knutepunkt



Det gode norske bygg
Riktig bruk av dagslys

Klimatilpasset

g ygg

Mer dagslys  (lite kunstig)
Energi‐gjenvinning

Lunt, effektivt og sunt  Tett

Brukervennlig & behovsstyrt

Tilført energi

g y

Tilført energi
Fjernvarme Lokal energi

Sol, geo, VP, bio



Om 1 år

• er overgangsperioden for nye energiregler overer overgangsperioden for nye energiregler over 
• vil bærekraftige eiendommer gi markeds- og 

finansieringsfortrinnfinansieringsfortrinn 
• vil bedrifter som tar miljøansvar bli fortrukket av 

arbeidstakere og leverandørerg
• vil eiere stille krav om effektive, robuste og fleksible 

løsninger 
og

• leietakerne aksepterer fortsatt ikke usunne bygg



Vi skal redusere miljøbelastningen fra norske 
byggbygg 

og våre medlemmers innsats 
skal merkes på Norges CO2 regnskapskal merkes på Norges CO2 regnskap


