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BREEAM infrastructure –

et styringsverktøy



Skape økt bevissthet rundt bærekraft, og kontinuerlig og 

langsiktig forbedring i bransjen.

Fremme viktigheten av å etablere en bærekraftsdrevet strategi for 

prosjektet - sikre at det arbeides med de områdene hvor en kan

gjøre størst positiv forskjell. 

Fremme og anerkjenne forbedret ytelse i prosjektet og bransjen 

økonomisk, miljømessig og sosialt (bærekraft).

Hvorfor bærekraftsertifisering?
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Halvparten av klimagassutslippene og mer enn 90% av tapt 

biologisk mangfold skyldes ressursutvinning og bearbeiding.
EU Circular Economy Action Plan



All anleggsvirksomhet

har en innvirkning på 

omgivelsene. 

E136 Breivika - Lerstad

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e136breivika/


Kilde: BRE/Grønn Byggallianses veileder: Bruk av CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/publikasjoner/ceequal-i-norske-infrastrukturprosjekter/


Kap 7. Ressurser 

Fremme ansvarlig bruk av alle fysiske ressurser, inkludert materialer, energi og vann 

med fokus på å redusere prosjektets miljøpåvirkning i livsløpsperspektiv. 

Evaluere ressursbruk innenfor kontekst av en sirkulær økonomi ved å gjennomføre 

tiltak som er fokusert på å redusere avfall i samsvar med avfallshierarkiet.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/avfall/


I manualen: Mål, poengoversikt, vurderingskriterium, veiledning og 

dokumentasjonskrav. 

7.1 Strategy for resource efficiency

8Kilde: BREEAM infrastucture manualen

https://files.bregroup.com/breeam/technicalmanuals/sd/infrastructure-projects-international-version-6/


Reguleringsplan.

BREEAM sertifisering av hele prosjektet. Interim award ved 

levering av reguleringsplan i 2023.

Ambisjonsnivå: minimum «very good», men det skal 

tilstrebes høyest mulig sertifiseringsgrad. 

E6 Gyllan – Kvål (Nye Veier) E136 Breivika – Lerstad (Statens vegvesen)

Erfaring fra to pågående prosjekter
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Detaljprosjektering.

BREEAM sertifisering i anleggsfasen, og «BREEAM 

tilnærming» i detaljprosjekteringen.

Ambisjonsnivå: minimum «very good», men det skal 

tilstrebes «excellent» klassifisering. 



E136 Breivika – Lerstad, drivere for bærekraft
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Bærekraft skal være styrende for alt Statens vegvesen gjør, og leveranser skal 

forsøkes sees opp mot helheten i FNs bærekraftsmål. 



Gjennomgang med prosjekt- og disiplinledelse samt fagansvarlige av de mest aktuelle kravene fra manualen; 

Identifisere muligheter for bærekraftig optimalisering, innen faget og tverrfaglig

Øke fokus og bevissthet i organisasjonen. 

Eierskap til identifiserte optimaliseringer innen fag følges opp videre av hvert enkelt fag.  

Tverrfaglige muligheter følges opp av prosjektledelsen og YM/BREEAM-koordinator.

Miljørisiko- og mulighetsvurdering utføres. 

YM-plan utvides til å inkludere bærekraft og valgte bærekraftstiltak vil inngå i konkurransegrunnlaget.

E136 Breivika – Lerstad, BREEAM-inspirert bærekraftstilnærming
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Veggelementer har som standard hatt tykkelse på 150 mm. Tynnere elementer vil kunne spare betong og 

armering. Norconsult har vurdert at elementer på 120 mm vil dekke kravene i håndbok N500.

Tekniske bygg er redusert fra 4 bygg (2 i tunnel og 2 i dagen i forprosjekt) til 3 bygg i tunnel. Gir en betydelig 

reduksjon av klimagassutslipp, materialbehov, kostnader og prosjekterings- og byggetid, samt har fordeler for 

landskap i dagsonen.  

Kapasitetsvurdering av nettet, mulighet for elektrifisering av deler av maskinparken.

Solceller er vurdert ved tunnelportaler, blir ikke gjennomført grunnet konflikt med viltpassasje og 

tilkomstmuligheter. 

Nyttiggjøring av masser ved bruk i veibygging, samt i andre samfunnsnyttige prosjekter, samt tilpasset 

pallspregning for å dekke behov for plastringsstein.

Lavkarbonbetong på konstruksjoner og elementer i tunnel og resirkulert stål i armering.

Elektroniske tennere for å redusere plastavfall, samt bedre tunnelkontur vurderes. 

Alternative materialer/ gjenbruksmaterialer vurderes. 

E136 Breivika – Lerstad, identifiserte mulige bærekraftstiltak i tunnel
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Tilnærmingen har bidratt til å løfte fokus på bærekraft. 

Vi har fått til enkelte forbedringer, men prosjektet kunne oppnådd enda mer med en 

mindre stram fremdrift, en tydelig bærekraftstrategi og en faktisk sertifisering av 

prosjekteringen.

E136 Brevika – Lerstad: erfaringer
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Nye veiers prestasjonsmål

Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø

Minimere midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal

Utarbeide reguleringsplaner som gi tilstrekkelig frihetsgrader for entreprenørens optimalisering

Utarbeide reguleringsplan som gir best mulig trafikksikkerhet og HMS i anleggsperioden

Gjennomføre en effektiv, åpne og innovativ planprosess, som resulterer i ferdig planforslag iht. avtalt 
fremdrift.

Ytre forventninger fra befolkning, interessegrupper og sektormyndigheter 

Klimagassutslipp, vannforskriften og hensyn til Gaula og sidevassdrag, matjord

E6 Gyllan – Kvål: Drivere for bærekraft
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- Oppstartsmøte og fast tema i prosjektmøter

- fagvise gjennomganger i tidlig fase, fagene må ha et like nært forhold til BREEAM krav som til krav i regelverk og 

håndbøker

- verktøyet kan benyttes som hjelp til å definere miljømål og -krav, men ambisjonsnivå må forankres i prosjektet

- kreative workshops for å finne tiltak for å redusere klimagassutslipp. Balanse mellom tiltak og bevaring av frihetsgrad.

- Integrert i prosjektets styringsverktøy ISY. Tverrfaglige gjennomganger, fordeling av ansvar og oppgave og 

dokumentasjonsoversikt 

E6 Gyllan – Kvål: praktisk gjennomføring
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Norsk planprosess er god og inkluderer mye involvering av sektormyndigheter og 

interessenter!

Tidlig etablere struktur for å dokumentere prosesser og vurderinger, effektivisere 

dokumentasjonsinnhenting. 

Sertifisering bidrar til å sette bærekraft høyt på agendaen gjennom all planlegging! 

Forståelse av engelsk manual er utfordrende. 

Tverrfaglighet og målkonflikter løses ikke av verktøyet, modenhet på prosjektets 

bærekraftsstrategi spiller inn.

E6 Gyllan – Kvål: noen erfaringer
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For optimal nytte – sertifiser hele prosjektet - fra planlegging til bygging!

Prosjektets bærekraftstrategi og -ambisjoner må være tydelige og godt forankret.

BREEAM er verktøy for å realisere strategien og ambisjonene.

kravene må bli like integrert i prosjektet som øvrige krav. 

etablere gode rutiner for effektiv dokumentasjon. 

Fokuser på prosess og å skape en kultur for høy bevissthet rundt bærekraft, samt 
kontinuerlig og langsiktig forbedring av bransjen.
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Bærekraftsertifisering – hva nå?



Hver dag forbedrer vi hverdagen
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