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I Nye Asker ble FNs bærekraftsmål lagt til grunn for 

sammenslåingen: Bygg og anlegg - problem og løsning
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Figur: Høine



Skal vi nå 2◦C-målet, må 

transformeringen av BAE lykkes

Source: Prof. Rune Bohne, NTNU



POLITISK FORANKRING



Ambisiøs klimaplan

- Redusere utslipp med 67% innen 2030

- Klimabudsjett og klimaregnskap

- Arealnøytralitet

- 6 innsatsområder



Mål og måling/indikatorer
- Anskaffelser, vekting klima og miljø

- Avfall fra kommunale byggeplasser 

- Reduksjon i utslipp fra kommunale byggeplasser 

- Utslippsfrie byggeplasser innen 2025

- Kommunale bygg nullutslippsbygg innen 2030

- Kommunale nybygg med nær-nullenergi standard fom 2022

- Alle kommunale biler skal være utslippsfrie fom 2022 (person- og 

varebiler)



Mål og ambisjoner
- Klimapolitisk foregangskommune på veien til et 

lavutslippssamfunn, med kraftig reduksjon i utslipp og bedre 

utnyttelse av ressursene

- Foregangskommune i å hindre plast i naturen og innen sirkulær 

økonomi

- Tenke helhetlig for samfunnet

- Sentrums og tettstedsutvikling, sykkelstrategi, bildeling, ombruk 

møbler og elektronikk i kommunen, ombrukssenter

- Future Built kommune

- …-.
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https://www.asker.kommune.no/contentassets/18600dd3898b4caa97f50fd2e3c6fb48/torvbraten-fasade-hundven-
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Torvbråten skole - årets skolebygg 2021

Foto: Hundven-Clements Photography

Foto: Hundven-Clements Photography





Prosjektgjennomføring



Veien frem til en miljøriktig anskaffelse

• Krever tidlig forankring politisk og administrativt

• Ved evt tomtevalg så gjennomfører vi nå tidlig klimagassberegninger som legges frem politisk

• Første innkjøp er en god RIM

• Behovsprøving, utfordre brukerne på tid og areal, se etter sambruk, se etter ombruk, kommunisere miljømål

• Dialogkonferanse med entreprenørene, hva er riktig og mulig i dag…

• Gi prosjektet riktige rammevilkår på tid, kostnad og kvalitet

• Asker har egen MOP , hvor minimumskravene er listet opp, hva skal tilbyderne konkurrere på?

• Velge entrepriseform ut fra størrelse, kompleksitet og byggherrekompetanse

• Riktig og tidlig prosjektering og beslutninger (byggekostnaden er tegnet!)

• Arkitekt må tenke på massebalanse, bæresystem, materialbruk og dekke brukernes behov samtidig

• Krever mer av byggherren,brukerne og prosjekterende i tidligfase (gir færre feil og mindre endringer samt bedre kontroll på 
arealene og kostnadene til slutt)

• Utarbeide konkurransegrunnlag med klima og miljøkrav og evt miljømerking som henger sammen med tegnet skisse-
forprosjekt



Metode for gjennomføring-Torvbråten skole
• Tidligfase involvering med ansatte, idrettslag, Vel-forening, FAU, elever og foresatte og internt i 

kommune adm (tverrfaglig). Styringsgruppen involverte seg bredt.

• Egen regulerings sak i 2018 i tett samarbeid med Plan og Bygg

• Parallell Regulering og Byggesak- Tett samarbeid med P&B etaten-jevnlige møter-felles Framdriftsplan

• Styringsdokumenter og kravspekk for skisse og forprosjekt lagd av Byggherrens egen organisasjon 

(REAS) - godkjent av Styringsgruppen

• Eget anbud på skisse og forprosjekt: 11 fullgode tilbydere her!

• 6 mnd forprosjekt med Multiconsult og LINK - valg av alle viktige voluminndelinger, fasader, 

romprogram (plantegn) etc. Fortløpende presentert og vedtatt i Styringsgruppen. Anbud ut etter 6 mnd

• Side-entrepriser med Riving, Brønnboring, Energisentral, Solceller, SD-anlegg

• 5 gode Totalentreprise-tilbud: Veidekke vant

• Inndeling med Totalentreprise inkl risiko overgang og side entrepriser, er krevende, sikrer kvalitet og 

miljømål, reduserer kostnadene på innkjøp

• INGEN ENDRINGER I UTFØRELSEN!



Miljøkrav og resultater – Torvbråten skole

• Svanemerket skole (den andre i Norge og Asker/Røyken!)

• Passivhus

• Brønnpark og energisentral som dekker 100% av oppvarmingen

• Fossilfri byggeplass: Resultat 99,5% CO2

• Klimagassregnskap: Resultat > 60% besparelse CO2

• Kontraktskrav til materialer (min 30%): 34% besparelse CO2

• Blått tak: Fordrøyning kombinert m/solceller (190 000 kwh/år)

• Utstrakt bruk av massivtre, biogen karbonlagring

• Linoleum og slipt betong framfor vinyl på gulv.

• Industrialisert trebyggeri – uhyre effektiv prosess

• Avfallsforebygging og -minimeringFoto: Jonas Vevatne



Klimagassregnskap Torvbråten skole (2020)
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Torvbråten: Eksplisitt kontraktsfestet klimagasskrav 

for materialer >30% (A1-A3) – og totalt >60%
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34%

AsBuilt klimagassregnskap

Klimakutt fra materialer med basis i 

referansebygg for hhv:

55%34% 36%



Klimagassregnskap Torvbråten skole (2020)

16
A1-A3 Råvarer & materialer A5 Byggeplass

34%

52%

59%A4 Materialtransport

70 %

27 %

3 %

78 %

19 %

3 %

Relativ fordeling mellom A-fasene 
(referanse i midten)

1 686 785

1 120 101

652 515

265 572

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Referanse Som bygget

Reduksjon fra A-fasene: 41 % 

Materialproduksjon (A1-A3) Byggeplassdrift (A5) Materialtransport (A4)

Kontraktskravet gjaldt kun A1-A3 Krav om fossilfri



Klimagassregnskap inn i TEK17 

fra 1.7.22

• § 17-1. Klimagassregnskap fra materialer 

Ved oppføring og hovedombygging av 

boligblokk og yrkesbygning skal det 

utarbeides et klimagassregnskap basert på 

metoden i Norsk Standard NS 3720:2018 

Metode for klimagassberegninger for 

bygninger. Klimagassregnskapet skal som 

minimum inkludere modulene A1-A4, B2 og 

B4 for bygningselementene angitt i tabell 

Bygningsdeler. I tillegg skal avfallet fra 

byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.



Livsløpsfaser klimagassregnskap og kontraktskrav
Krav til klimagassregnskap i ny TEK fra 01.07.22:
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Valg av systemgrenser er svært viktig når en skal gjøre 

klimagassberegning. Ikke nok å bare kreve «basis»
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• 30.09.2021

Link til kriterieveiviseren: 

https://kriterieveiviseren.anskaf

felser.no/

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2feur02.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fkriterieveiviseren.anskaffelser.no%252F%26data%3d05%257C01%257C%257C11fd00b2cb8c45e2fcad08db1bb3b825%257C1a91f966247e497bbee609072f7ea02a%257C0%257C0%257C638134230931752855%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3dG82H2SYrwLdUxI8kXV2U1MzCzYnGRKWe8eEArA72nhI%253D%26reserved%3d0&umid=745d2b6d-d075-40e5-a2dc-347976047f78&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-a7773a6c352d37abf482bbd66106b2e3d5c59272
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2feur02.safelinks.protection.outlook.com%2f%3furl%3dhttps%253A%252F%252Fkriterieveiviseren.anskaffelser.no%252F%26data%3d05%257C01%257C%257C11fd00b2cb8c45e2fcad08db1bb3b825%257C1a91f966247e497bbee609072f7ea02a%257C0%257C0%257C638134230931752855%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3dG82H2SYrwLdUxI8kXV2U1MzCzYnGRKWe8eEArA72nhI%253D%26reserved%3d0&umid=745d2b6d-d075-40e5-a2dc-347976047f78&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-a7773a6c352d37abf482bbd66106b2e3d5c59272




Er industrialisert trebyggeri nøkkelen?

22Foto: Alf Kaare Stokker



Solceller over blått tak 

2,5 mill gir 190 000 kWh
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Foto: Alf Kaare Stokker
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Strømforbruk og overskuddsstrøm Torvbråten
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Tildelingskriterier Torvbråten skole
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Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav

Pris/Kostnad 70% B.2 Spesiell ytelsesbeskrivelse med:

- utfylt tilbudsskjema og pris/summeringsskjema 

med opplysninger om totalpris, timesatser, 

opsjoner, prisregulering, påslagsfaktorer, 

enhetspriser osv.

Organisasjons-
plan
CV

MOP

20%

10%

Organisasjonsplan for oppdraget som viser tilbudt 

personell i de ulike nøkkelposisjonene. CV for 

prosjektleder, prosjekteringsleder, miljøansvarlig og 

prosjekteringsansvarlig for henholdsvis ARK og 

RIV. Av CV skal det som minimum fremgå alder, 

utdannelse og erfaring. CV skal beskrive de 

relevante referanseoppdrag og hvilken rolle 

vedkommende har hatt i disse oppdragene og 

hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utført og 

behørig fullført. Referanseperson og telefonnummer 

bør oppgis. Oppdragsgiver gis fullmakt til å 

kontakte referansepersoner. Også oppdragsgiveres 

egne, dokumenterte, erfaringer med tilbudte 

personer kan bli tillagt vekt.

Plan/oppgaveforståelse for gjennomføring av 

miljøoppfølgingsplan (MOP)



Hvordan kan miljøriktige bygg bli billigere 

enn TEK17 bygg?
• Industrialisert byggeprosess med: kortere byggetid, færre timeverk på 

byggeplass, mindre bygningsmessige hjelpearbeider, reduserte 
avfallsmengder, lavere oppvarmingskostnader, bedre logistikk

• Den tidlige planleggingen og brukertilpasningene gir færre endringer og 
lavere totalkostnad

• Nye løsninger og tanker om plastreduksjon

• Byggetid planlegges for å unngå tung vinterdrift

• Synergieffektene av miljøkravene inkl. miljømerket gir besparelser

• Grønne lån som gir betydelig lavere rentekostnad

• Flere interesserte gode tilbydere=lavere totalkostnad

• Materialkostnadene vil bli lavere på massivtre, lavkarbon betong, 
resirkulert stål etc. Bruk av CO2 blir dyrere og dyrere…



Noen tanker om fremtidens bygging….
Økt digitalisering og standarisering av byggebransjen

Videre industrialisering med færre timeverk på byggeplass 
(montasje), redusere avfall ned mot null

Autonome maskiner, dumpere etc (BIM)

Miljøkrav til alle produkter og prosesser, taksonomi ,EPD og LCC 
krav

Strengere miljøkrav til transport og logistikk (fossilfri)

Energi-sol, vind, sjø, luft og bergvarme i større grad enn nå

Jobbe tverrfaglig og hver eneste involverte må være endringsvillig. 
Vær modig og tenk nye tanker

Sirkularitet, reduksjon av all plastbruk #plastfritt?

Naturmangfold og CO2 regnskap i tomtevurderingene, sirkulæritet
også på Utomhusanlegg
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Torvbråten skole

Foto: Hundven-Clements Photography

Foto: Hundven-Clements Photography
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