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Grønne bygg kan bidra til
at vi når mange av 

FN´s bærekraftsmål



Naturmangfold: kode rød

• FNs naturpanel: Menneskelig aktivitet truer 
eksistensen til 1 million arter

• 2000 arter er utrydningstruet i Norge

• Endret arealbruk er viktigste årsak. Artene har 
ikke plass til å leve
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10 strakstiltak for eiendomsselskap (1.0)
= hvordan komme i gang

1. Innfør miljøledelse

2. Definer nivå på hvert prosjekts bærekraftsambisjon

3. Vurder byggets muligheter for
samspill med omgivelsene

4. Etterspør innovasjon

5. Utnytt takflater

6. Etterspør fleksible og arealeffektive løsninger

7. Etabler rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av 
ygningsprodukter

8. Etterspør fossilfri byggeplass

9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere
brukere til en bærekraftig livsstil

10. Lag bruksanvisningfor boligkjøpere og leietakere



5: Utnytt 
takflatene!

• Sjeldent utnyttet

• Forbedrer naturmangfold!

• Skaper sosial aktivitet

• Grønn økonomisk vekst!

• Binder karbon og kutter
klimagassutslipp



Strakstiltak 11-20 for 
boligutviklere (2.0)

• 11. Gjør en klimarisikovurdering og gjennomfør nødvendige
tiltak

12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter

13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad

14. Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B

15. Innfør individuell måling av energi

16. Etterspør ombruksmaterialer

17. Kartlegg om tomten er kategorisert som jord med høy
jordbruksverdi eller skogsområde

18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere

19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om 
minst 20 % klimagassreduksjon

20. Etterspør utslippsfri byggeplass



BREEAM-NOR: Dokumentert bærekraft



Biologisk mangfold
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• Hverdagsnatur

• Tiltakshierarki

• Beregning av biodiversitetsindeks



Hva med offentlige
myndigheter?

• Styrk kunnskap og kartlegging.

• Samarbeid mellom kommuner – fylkeskommuner.

• Ta vare på det vi har - tapt natur må gjenopprettes.

• Vær kreativ med gulrøtter!



Naturkrisen 
krever at vi 
tenker nytt og at 
vi tenker 
sammen.



Kristian Augusts gate 13, Oslo

@NorwayGBC

@gronnbyggallianse

Grønn Byggallianse
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