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1 Innledning 

1.1 Formål 
Foreliggende miljøprogram er prosjekt Nybygg psykisk helse- og rusbehandling Tromsø (heretter kalt 

PHR UNN) sitt styringsdokument for klima og miljø fra konseptfase til ferdigstillelse. Dokumentet er 

et vedlegg til prosjektets sentrale styringsdokument.   

PHR sin miljøstyring skal være basert på følgende hovedprinsipper (ref. «Standard for klima og miljø i 

sykehusprosjekter»): 

1. Miljømål skal etableres og være et utgangspunkt for prosjektets miljøledelse. 

2. Miljøledelse skal være en integrert del av prosjektledelsen allerede fra tidligfase.  

3. Klima- og miljø skal vektlegges på linje med økonomisk bærekraft.  

4. Status på miljø og klima skal rapporteres som del av månedsrapport. Klima og miljø skal 

være på agendaen i prosjektmøter. 

5. Miljøprogrammet skal endelig vedtas av prosjektets styringsgruppe eller prosjektstyre, 

og minimum være oppe til behandling ved hver faseovergang.  

 

6. Prosjektet skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR nivå «Very good» eller høyere.  

 

1.2 Omfang 
Miljøprogrammet angir prosjektets miljømål og hovedprinsipper for miljøledelse.  Målformuleringene 

er basert på føringer gitt i: 

• Rammeverk miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten  

• Miljø/klimamål UNN  

• Delstrategi for klima og miljø i Helse Nord RHF 

• Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter datert 26.feb 2021(Vedtatt av styret i Helse 

Nord 15.12.2021) 

Prosjektets miljøledelse skal følge prinsippene i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter».  

 

Miljøprogrammet (og miljømålene) modnes og detaljeres gjennom konseptfasen og vedtas endelig av 

eier før oppstart forprosjektering (B3). Valg av løsninger og tiltak for å nå miljøprogrammets mål vil 

være en integrert del av prosjektutviklingen. 

Miljøprogrammet skal følge plansaken i forbindelse med detaljregulering, og være vedlegg til 

reguleringsbestemmelsene.  

 

1.3 Revisjon 
Miljøprogrammet revideres etter hvert som nødvendige studier og analyser av betydning for 

miljømål og -ambisjoner er utført, eller som følge av beslutninger i prosjektstyret. En hovedrevisjon 

av dokumentet skal gjennomføres i forkant av B3 beslutning (Konseptrapport). 
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2 Kort prosjektbeskrivelse 
Prosjektet omfatter nytt bygg for Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN Tromsø. 

PHR er den største klinikken i UNN med ca. 900 ansatte og er i hovedsak lokalisert på UNN Åsgård. 

Klinikken har 5 avdelinger, hvor prosjektet begrenses geografisk til avdelinger som har helt eller 

delvis plassering på Åsgård, Tromsø. Avdeling Sør inngår i utbyggingen av Nye UNN Narvik og vil i 

liten grad involveres i dette prosjektet. Virksomhetene i de eksterne DPS enhetene, kalt Sentre for 

psykisk helse og rusbehandling (SPHR) i UNN, vil inngå i vurderinger som gjøres i OU delen av 

prosjektet. Dersom OU finner det hensiktsmessig å omprioritere deler av kapasiteten mellom 

lokasjonene, vil byggeprosjektet hensynta dette. 

Bygningsmassen på Åsgård er i hovedsak fra 50- og 60-tallet. Det er et betydelig behov for 

oppgradering av bygningsmassen, både med hensyn til tekniske krav/brannkrav og tilpasning til 

moderne pasientbehandling innenfor psykisk helse og rusbehandling. Tverrfaglig samarbeid mellom 

somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er høyt prioritert i UNN og er en 

satsning i «Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021-2025».  

Disse faktorene danner bakgrunnen for vurderingen av ulike alternativer for renovering og eventuelt 

nybygg for hele eller deler av psykisk helse og rusbehandling i Tromsø, samt eventuell samlokalisering 

av tjenester til fremtidige lokaler for psykisk helsevern og rus ved somatikken i UNN Breivika.  

Det er utredet 3 alternativer for lokalisering i konseptfasens steg 1: 

• Breivika 
• Åsgård 
• Delt løsning mellom Åsgård og Breivika 

B3A beslutning om lokalisering på Åsgård ble tatt våren 2022.  

 

3 Organisering, styring og ansvar  
Prosjektet PHR UNN er organisert i form av et byggeprosjekt og et organisasjonsutviklings-prosjekt 

(OU.) Sykehusbygg (SB) er rådgivende prosjektleder bygg med hovedansvar for prosess og 

utarbeidelse av dokumenter, herunder hovedprogram, volummodeller og konseptrapport. Psykisk 

helse- og rusklinikken (PHRK) har prosjektlederansvar for Organisasjonsutviklingen. 

Prosjektorganisasjonen har en felles styringsgruppe, og samarbeider med klinikker og avdelinger i 

prosjektutvikling og gjennomføring. 

• Utbyggingssjef er ansvarlig for at miljøprogrammet etableres, vedtas av eier og følges opp i 

prosjektgjennomføringen, herunder at vedtatte miljømål oppnås 

• Koordinator miljø (KM) rapporterer til prosjektsjef og bistår med den daglige oppfølgingen og 

påser at man får til en god samhandling mellom aktører/fagdisipliner og fokus rundt klima- 

og miljøarbeidet i prosjektet (ref. «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter»).  
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Figur 1: Organisasjonskart for konseptfase 

 

 

Miljøledelse ivaretas av rollen koordinator miljø (KM) på vegne av utbyggingssjef  

Utbyggingssjef rapporterer status på miljøarbeidet til Styringsgruppen.  

Miljøprogrammet eies av Styringsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Føringer fra prosjekteier og kommunen 
 

4.1 Delstrategi for klima og miljø i Helse Nord RHF (2021-2030)  
Helse Nord er en stor samfunnsaktør som må ha en bærekraftig drift, og en bærekraftig bruk av 

ressurser. Norsk helsevesen står for ca. 4,3% av Norges utslipp. Samtidig er klimaendringer en trussel 

mot folkehelsen. Helseforetakene skal bidra til en vesentlig reduksjon av klimagassutslipp. Siden 

miljøstyringen er felles for foretaksgruppen, vil delstrategien være førende for alt miljøarbeid i Helse 

Nord, da også i hvert enkelt helseforetak. 

Hovedføring: Ved renovering, nybygg og inngåelse av langtidsleie av bygg, må Standard for klima 
og miljø i sykehusprosjekter benyttes.  
 

For øvrig er følgende ambisjoner og krav relevant for PHR UNN: 

1. Energibruk  
- Helseforetakene må redusere sitt energiforbruk og øke andelen egenproduksjon av 

Koordinator 

miljø 
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energi.   
- I 2030 skal energiforbruket i Helse Nord være redusert med minimum 20% utfra 
temperaturregulert forbruk i 2019.  
- Når vi bygger nytt eller renoverer skal vi være innovative og egenproduksjon skal 
økes (varmepumpe, solenergi og bioenergisystem).  
- Alle nye bygg planlegges som energipositive bygg eller nullutslippsbygg. Der det er 
hensiktsmessig skal det være iverksatt tiltak for å modernisere eksisterende bygg til 
energieffektive-, nullutslipps- eller plussbygg. 
 

2. Ansvarlig forbruk og produksjon/Redusere avfallsmengden 
- Foretakene har fokus på å velge utstyr av høy kvalitet og med lang holdbarhet. 

Dette gjelder både for teknisk og medisinteknisk utstyr.  

- Vi har fokus på både reduksjon og styring av avfallsstrømmer, bl.a. ved vektlegging 

av sirkulære prinsipper i innkjøpet, som fører til miljøeffektive materialstrømmer. 

 

3. Stoppe klimaendringene 
- Spesialisthelsetjenesten har stor innkjøpsmakt og skal være en pådriver for klima- 
og miljøvennlige innkjøp 
- Helse Nord kan bidra til å redusere indirekte utslipp ved å redusere behov (dvs. 
benytte ressurser mer effektivt) og etterspørre produkter og tjenester med lavt 
klimautslipp. 
 

4. Klimatilpassing 
- For helseforetakene er det også viktig å identifisere klimarisiko og gjennomføre 
klimatilpasningstiltak 
 

5. Transport 
- Fokus og innsats rundt infrastruktur som vil være nødvendig for å oppnå målene, 
f.eks. legge til rette for lading av el-biler for gjester og besøkende. 
- Foretakene må fortsette arbeidet med å tilrettelegge for alternativ transport 
(ansatte).  
 

 

4.2 Føringer fra Tromsø kommune 
 

Normalt kan ikke kommunen stille spesielle klima- og miljøkrav til andre enn kommunens egne 

byggeprosjekt utover Plan- og bygningsloven og energiloven. 

Eventuelle føringer fra kommunen avklares i forbindelse med reguleringsprosessen.  
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5 Mål for klima og miljø 

5.1 Hovedmål 
 

Eksempler på dette er at TEK17 sine krav til miljø, energi og gjenbruk er på høring, samtidig med at 

det er et nytt energimerkesystem under utarbeidelse. Vi forventer at begge disse forskriftene vil 

skjerpe krav til klima, energibruk og miljø. Dette kan påvirke PHR UNN, både teknisk og økonomisk. 

Programmet er gjennomgått en hovedrevisjon høsten -22, for å få med konsekvenser av bl.a. TEK 17, 

energimerkesystem og gjennomførte utredninger. 

Basert på føringene presentert i kapittel 4 og «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter», er 

følgende hovedmål etablert for prosjektet: 

1. Klimafotavtrykk  

- CO2-utslipp fra materialer skal reduseres med 40 % til 271 kg CO2-ekv. /m2 bruttoareal 

bygget. Referansebygg-verdi (Sykehuset Østfold, Kalnes) er 451 kg CO2-ekv. /m2 BTA. 

- Byggeplassen skal være fossilfri og så langt det er praktisk mulig være utslippsfri. 

2. Energibehov og effektutjevning 

- Redusere energiforbruket med 25% sammenlignet med referanseverdi som er: Energikarakter 

A, sykehus-areal 175 kWh/m2BTA, «sykehjems-areal» 145 kWh/m2 BTA) 

- Når vi bygger nytt, eller renoverer, skal vi være innovative og egenproduksjon skal økes (som 

bruk av varmepumpe, solenergi og bioenergisystem).  

- Alle nye bygg planlegges som energipositive bygg eller nullutslippsbygg.  

- Der det er hensiktsmessig, skal det være iverksatt tiltak for å modernisere eksisterende bygg 

til energieffektive-, nullutslipps- eller plussbygg. 

- Etablere en dialog med ENOVA og søke om støtte til energieffektive løsninger  

- Det skal stilles krav til lavt energi- og effektforbruk (standby-tid) på alt utstyr (herunder 

bygningsutstyr, IKT og utstyr til pasientbehandling) 

3. Avfall fra byggeriet  

- Byggeavfall skal reduseres, og ikke overstige 25 kg per bygget kvadratmeter.  

  Minimum 90 % skal kildesorteres.  

 

4.  Sirkulær økonomi 

- Prosjektet skal legge til rette for ombruk av areal, bygningselementer og inventar  

- PHR UNN skal prosjekteres for høy arealeffektivitet og lang levetid. 

- Endret bruk skal ikke kreve omfattende ombygging (fleksibilitet/generalitet). 

- Bygningsdeler skal prosjekteres slik bygget ved endt levetid kan demonteres og        gjenbrukes 

I denne fasen skal miljømålene betraktes som en ambisjon som skal gi prosjektet retning, og må 

ikke betraktes som absolutte krav. Det er mange år til byggestart og utviklingen går raskt 

innenfor dette området, både når det gjelder teknologi/metode og forskriftskrav. 

Miljøambisjonen må ta høyde for dette. 
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i størst mulig grad.  

- Det skal velges materialer og utstyr av høy kvalitet og med lang holdbarhet.  

- Miljø-informasjon skal inngå i BIM-modellen.  

5. Lokalmiljø og stedskvaliteter 

- Det skal innføres særskilte tiltak for å redusere ulemper for nærliggende sykehusenheter 

under byggeperioden*.  

- Forbedre tomtas økologi/biologisk mangfold. 

- Det skal tilrettelegges for sikker og miljøvennlig adkomst, herunder lading av el-biler for 

besøkende.  

- Materialer og infrastruktur skal være tilpasset økte klimabelastninger og bidra til   robust drift 

og forlenget levetid. 
*) For å redusere ulemper for omgivelser og sykehus i drift er det av stor betydning at de prosjekterte løsningene 

muliggjør stor grad av prefabrikasjon. Dette vil redusere belastning på omgivelsene i form av redusert byggetid, 

støy, trafikk og støv. 

6. Miljøsertifisering 

Prosjektet skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR nivå «Very Good».  Pre-analyse er 

gjennomført.   

 

 

6 Miljøkrav og byggherres oppfølging 
 

Kravene i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter» skal være et utgangspunkt for prosjektets 

miljøkrav. Kravlisten i standarden gjennomgås og detaljeres i konseptfasen og eventuelle nye krav 

legges til, mens krav som ikke er relevant for prosjektet tas ut. Kravene inngår i prosjektets arbeid 

med å kvalitetssikre kostnadsrammen i tidlig fase. Kravene skal videre følges opp i 

miljøoppfølgingsplanen.   

 

7 Vedlegg  

• PHR Miljøoppfølgingsplan  
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 
emner

BREEAM-
kriterier

Øvrige referanser FNs 
bærekrafts-
mål

Miljøkrav

An
sv

ar
lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning Utføres av 

(initialer eller 
funksjon)

U
tf
ø
r
e
s 
i 
f
a
s
e

Måloppnåelse Utført dato BH ARK RIE RIV LARK RIM RIBfy BREEAM AP ITB ENT RIB PL RIVa RIVei/Trafikk RIAku RIVa RIG

1.Miljøledelse 01. Miljøprogram BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Difi-KV-9.8-1 3, 6, 7, 11, 
12, 13, 15, 
17

1. Det skal senest i konseptfase utarbeides et prosjektspesifikt 
Miljøprogram (MP) som fastsetter følgende: 
• Prosjektets overordnede miljømål og nødvendige delmål 
• byggherrens prosjektspesifikke miljømål, miljøkrav og 
begrensninger
• Eventuelle risikoreduserende tiltak (vurdering av risiko for ikke 
å nå miljømål) 

2. MP skal forankres i Helseforetakets miljøstyringssystem og 
forelegges eier for godkjenning.

3. Kontraktsparter skal senest i forprosjekt gjennomgå MP og 
bidra til utarbeidelse av Miljøoppfølgingsplan (MOP).
MOP skal inneholde en komplett liste over byggherrekrav og 
dokumentasjon av status på implementering av krav og 
måloppnåelse. Sykehusbyggs mal for MOP skal benyttes.
• Dokumentasjon av måloppnåelse
• Evaluering og læring

BH

BH

RIM

Konseptfase 1

Konseptfase 1

Skissefase/ 
Konseptfase 2

Miljøprogram Nye areal 
PHR UNN Tromsø

MP er presentert for 
styret (informasjon) og 
det er tatt en beslutning 
på å gå videre med 
denne. MP oppdateres 
og legges frem på nytt i 
B3 (beslutning mellom 
konseptfase og 
forprosjekt i 
Sykehusbyggprosjekter)

MOP beskriver 
prosjektspesifikke 
miljømål, miljøkrav og 
evt. begrensninger

MP er utarbeidet, Koordinator 
Miljø (KM) oppdaterer 
miljøprogram. Miljørådgiver hos 
PG følger opp MOP. 

Bengt Dahl og 
Hilde Heien-
Sunde

75 % x x

1.Miljøledelse 02. Byggherres 
prosjektorganisasjon

BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Sykehusbygg HF
Difi-KV-74.73-1

17 1. Prosjektledelsen skal styrkes med en rolle som har som 
oppgave å følge opp at prosjektets miljøkrav etterleves. 
Koordinator miljø (KM) kan være en delstilling eller ivaretas av 
prosjektleder selv. Det stilles krav til miljøledelseskompetanse for 
KM. KM skal oppnevnes ved oppstart av prosjektet.

BH Konsept OK. Bengt Dahl (UNN) er KM Bengt Dahl 100 % x

1.Miljøledelse 03. RIM BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Difi-KV-47.145-1
Difi-KV-80.79-1
Difi-KV-130.128-1
Difi-KV.130.313-1

17 1. Rådgivende Ingeniør Miljø (RIM): Byggherre sørger for at 
arkitekt- og prosjekteringsgruppen har en Rådgivende Ingeniør 
Miljø (RIM) som har ansvar for å følge opp at skisser og 
løsningsforslag ivaretar kravene i miljøprogrammet. Det er 
spesielt viktig at kravene blir en klar premiss for arkitektens 
arbeid.

RIM Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

Hilde Heien-Sunde er RIM. Har 
hatt særmøter med hvert enkelt 
fag etter at MOP ble godkjent av 
BH. Koordinerer også med 
BREEAM AP. 

Hilde Heien-
Sunde

25 % x

1.Miljøledelse 04. Miljøoppfølgingsplan 
(MOP)

BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Grønt Sykehus 17 1. Miljøoppfølgingsplan (MOP): Som leveranse fra Konseptfase 
skal det utarbeides en MOP som identifiserer spesifikke tiltak for 
å oppfylle miljømål og -krav i Miljøprogrammet. Ansvar for 
tiltakene skal angis og det skal settes tidsfrister for ferdigstillelse 
av dokumentasjon. MOP er et levende dokument som videreføres 
og oppdateres i de følgende faser. 

RIM Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

MOP Se over Hilde Heien-
Sunde

25 % x

1.Miljøledelse 05. Måling av miljø-
prestasjon

BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 3, 6, 7, 12 1 Måling av miljøprestasjon i bygg: Det skal gjennomføres en 
analyse tilsvarende en BREEAM pre-analyse fra Konseptfase. 
Denne analysen skal oppdateres i påfølgende faser slik at man 
ved overlevering kan dokumentere prosjektets miljøprestasjon og 
sammenligne denne med andre offentlige byggeprosjekter. 

BREEAM AP Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

BREEAM preanalyse Prosjektet skal sertifiseres med 
karakter Very Good (nybygg)

Renate Marie 
Hagquist

75 % x

1.Miljøledelse 06. BREAAM NOR 
sertifisering

BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Sykehusbygg HF
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 4

6, 7, 11, 12, 
13, 15, 17

1. BH skal vurdere om  byggeprosjektet skal BREEAM NOR-
sertifiseres. BREEAM er et utprøvet, akkreditert og tredjeparts-
verifisert miljøledelsesverktøy som vil forankre prosjektets 
miljøambisjoner og sertifisere faktiske miljøprestasjoner.

BH Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

Se over 100 % x

1.Miljøledelse 07. Klimagassregnskap for 
lokalisering og utbygging

BN6.1 Klimagassregnskap 
beskrives i Man 01, Mat 01, 
Man 03, Ene 01 og Tra 01

11-12 Grønt Sykehus 11, 13 1. Klimaregnskap skal benyttes som et beslutningsstøtteverktøy i 
tidlig fase og oppdateres i prosjektgjennomføringen, herunder 
som grunnlag for valg av lokalisering og utbyggingskonsept.

RIM Avklaring 
lokalisering

Rapport klimagass Det er utført klimagassberegninger 
før tomtevalg. Klimagassberegning 
vil videre oppdateres iht. BREEAM 
i forprosjektfase. 

Helle Hofstad 
Trapnes

25 % x

1.Miljøledelse 08. Klimagassregnskap for 
materialer

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 
materialvalg -LCA og 
klimagassberegninger

11-14 Difi-KV-169.167-1
Difi-KV-179.177-1
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 9 (Etterspørre 
og prioritere 
bygningsprodukter som 
har lave klimagassutslipp 
(dokumentert gjennom 
EPD (Environmental Product 
Declaration) 

11, 13 1. Prosjektet bruker LCA-verktøyet til å beregne 
klimagassutslippene fra nye materialer i bygget. Materialene 
bestemmes etter sine CO2-ekvivalenter og livsløpsfaser (fase 
A1–A3 ifølge EN 15978). 
Verktøyet dokumenterer reduksjon i klimagassutslipp 
sammenlignet med et referansebygg. Prosjektet sikter mot 40 % 
reduksjon fra sykehjem med referanseverdi 6,8 (kgCO2 ekv. /BRA 
m2 per år).

RIM/ ARK Slutten av 
BREEAM steg 2, 
starten av 
forprosjekt

BREEAM 
dokumentasjonskrav

LCA og klimagassberegninger iht. 
BREEAM. ARK må bruke dette ifm. 
valg av materialer. Sykehusbyggs 
MOP-mal sier 50 % reduksjon. 
Miljøprogram for PHR sier 40 % 
reduksjon sammenlignet med 
Kalnes. BREEAM bruker ikke 
Kalnes som referanse. Besluttet å 
bruke BREEAM-referanse.  

Helle Hofstad 
Trapnes/ June 
Haugen Welo

25 % x x

1.Miljøledelse 09. Rapportering BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Sykehusbygg HF 17 1. Prosjektrapportering: Klima- og miljø skal være på agendaen i 
prosjektmøter og status på MOP og miljømål skal være del av 
månedsrapport gjennom hele prosjektforløpet. 

BH/PL/RIM Skissefase Møtereferater og 
månedsrapporter

Ikke spesifikt krav om dette i 
BREEAM, men kan være en del av 
Man 01. RIM og BREEAM-AP har 
vært med i alle 
prosjekteringsmøter og miljø er et 
fast punkt på agendaen. 

Sverre Inge 
Heimdal

75 % x x x

1.Miljøledelse 10. Avvikshåndtering BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Sykehusbygg HF 17 1. Avvikshåndtering: Løsningsforslag skal i utgangspunktet ikke 
utelukke noen av kravene i miljøprogrammet (MP). Eventuelle 
avvik skal begrunnes og godkjennes av eier. 

BH Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

Prosjektets mål var opprinnelig 
BREEAM NOR Excellent. Prosjektet 
oppnådde ikke dette fordi 
tomtevalg og utbygging berører 
skog. 

Bengt Dahl 0 % x
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Måloppnåelse Utført dato BH ARK RIE RIV LARK RIM RIBfy BREEAM AP ITB ENT RIB PL RIVa RIVei/Trafikk RIAku RIVa RIG

1.Miljøledelse 11. Sentral driftskontroll BN1.4 Man 04 Idriftsetting og 
overlevering

1-6, 8 Difi-KV-273.271-1
Difi-KV-281.277-1

17 1. Det skal utarbeides en plan for idriftsetting og prøving som 
identifiserer ansvar og tidsramme for idriftsetting og fornyet 
idriftsetting av installasjoner og betjeningssystemer, så vel som 
prøving og inspeksjon av bygningsstrukturen. 
Planen identifiserer de relevante standardene som all idriftsetting 
skal gjennomføres i henhold til. 
For sentral driftskontroll skal følgende oppfylles: 
• Ventilasjons- og vannsystemer skal settes i drift når alle 
betjeningssystemer er installert og fungerende.
• Idriftsettingen skal omfatte måling av luft- og vannstrøm, 
romtemperatur, tilluftstemperatur og andre nøkkelparametere. 
• All automatikk i forbindelse med den sentrale driftskontrollen 
skal fungere før overlevering. 
• Alle skjema og all grafikk med brukergrensesnitt som er 
relevant for den sentrale driftskontrollen skal være installert og 
fungere før overlevering. 
• Brukeren skal ha full opplæring i betjening av systemet. 

ITB/ENT Forprosjekt 
(BREEAM Steg 3)

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)

0 % x x

1.Miljøledelse 12. FDV-manual BN1.4 Man 04 Idriftsetting og 
overlevering

7 17 1. Det skal utarbeides en hensiktsmessig bygningsveileder og 
opplæringsplan for brukere og forvaltere som minst inneholder 
følgende: 
• hensikten med byggets konsept 
• kontaktopplysninger til ansvarlige for prøvedrift og oppfølging, 
herunder planlagt sesongmessig idriftsetting og evaluering etter 
at bygget er tatt i bruk 
• innføring i, og demonstrasjon av, installerte systemer og viktige 
funksjoner, særlig sentrale driftskontroller, betjeningssystemer 
og deres grensesnitt, slik at de er fortrolige med den detaljerte 
driften av bygget 
• innføring i bygningsveilederen og annen relevant 
bygningsdokumentasjon, f.eks. prosjekteringsdata, tekniske 
veiledere, vedlikeholdsstrategi, drifts- og vedlikeholdshåndbok, 
idriftsettingsdokumenter, loggbok osv. 
• krav til vedlikehold, herunder gjeldende vedlikeholdskontrakter 
og -ordninger 

ITB/ENT Oppstart 
forprosjekt 
(BREEAM Steg 3) 
og overlevering

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)

0 % x x

1.Miljøledelse 13. Prøvedrift BN1.5 Man 05 Prøvedrift og 
oppfølging

1-3 TEK17 § 9-1 Generelle krav til 
ytre miljø: Byggverk skal 
prosjekteres, oppføres, driftes 
og rives på en måte som 
medfører minst mulig 
belastning på naturressurser 
og det ytre miljøet.                                                                   
________________________
Difi-KV-267.265-1

17 1. Sesongmessig idriftsetting utføres etter behov i samsvar med 
norsk standard NS 6450:2015 Idriftsetting og prøvedrift av 
tekniske bygningsinstallasjoner. Følgende utføres i den 
forbindelse i løpet av en minste periode på 12 måneder etter at 
bygget har blitt tatt vesentlig i bruk:
• prøvedrift av alle bygningsinstallasjoner ved toppbelastning, 
dvs. varmeanlegg midt på vinteren, kjøle- og ventilasjonsanlegg 
midt på sommeren, og ved delbelastning (vår og høst) 
• eventuell prøvedrift også i perioder med ekstremt høy eller lav 
bruk 
• intervjuer med bygningsbrukere (dersom de påvirkes av 
komplekse systemer) for å kartlegge problemer eller bekymringer 
rundt systemenes effektivitet 
• ny idriftsetting av systemer (etter nødvendig arbeid for å 
betjene endret belastning) og opptak av eventuelle endrede 
driftsprosedyrer i drifts- og vedlikeholdshåndbøkene 

ITB/ENT Prøvedrift 
(BREEAM Steg 7)

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)

0 % x x

1.Miljøledelse 14. Livsløpskostnader BN1.2 Man 02 LCC og 
levetidsplanlegging

1-5 11, 13 1. Byggets overordnede livsykulskostnader (LCC)  beregnes i 
BREEAM steg 2 for to eller flere konseptalternativer, og i samsvar 
med ISO 15686-5:2017 eller NS 3454:2013. 

Bygningsdelers livsløpskostnader skal vurderes i løpet av steg 4 i 
samsvar med ISO 15686-5:2017 eller NS 3454:2013 og omfatter 
følgende bygningsdeler, dersom det er relevant:
• utvendlig klimaskjerm, f.eks. fasadekledning, vinduer, taktype 
og/eller isolasjonstykkelser 
• tekniske installasjoner, f.eks. varmekilde, kuldekilde, belysning, 
soleceller, utstyr som reduserer SFP-faktor og/eller automatikk 
• invendige overflater, f.eks. innervegger, gulvoverflater og/eller 
himling 
• uteområder, f.eks. alternative utvendige flater, 
områdesikring/gjerder eller grønne strukturer 

Det dokumenteres, med relevante eksempler fra 
prosjekteringsgruppen, hvordan beregningene har påvirket 
prosjekteringen for å minimere livsykluskostander og/eller 
minimere kristisk verdi. 

Samfunnsøk
onom/ ARK/ 
LARK/ RIV/ 
RIBfy/RIB 

Påbegynnes 
Skisseprosjekt/ 
Gjennomføring 
BREEAM Steg 2-4

BREEAM 
dokumentasjonskrav 
RIBFy egen drøfting i 
notat knyttet til 
valgmuligheter

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0) RIBFy: Passivhus = 
trelasvinduer, kledning beskrives 
nærmere, energikilde er 
fjernvarme, noe kjøling, vurderer 
solceller på tak. RIBFy setter opp 
alternativer. LCC i fase 
skisseproskekt er gjort av 
Bygganalyse. RIV: Ser nærmere på 
kjøling i forprosjekt. Ene 01: 
mulighetsstudie må gjenspeile LCC 
i prosjektet. LCC ferdigstilles i Q4 
2022. 

Kenneth 
Birkelid

25 % x x x x

1.Miljøledelse 15. Livsløpsanalyse BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 
materialvalg

7 11, 13 1. Prosjektet bruker et verktøy for livsløpsvurdering (LCA) til å 
vurdere byggets miljøpåvirkninger over livsløpet slik at 
bærekraftige løsninger kan velges. 
LCA-en omfatter minst:
• Tak, yttervegger, fundamenter, bæresystem, dekker, ytterdører 
og vinduer.

RIM/ ARK/ 
RIB

Skisseprosjekt 
(Påbegynnes i Q4 
2022 BREEAM 
Steg 2, detaljeres 
i neste fase) 

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)
One Click LCA skal benyttes

Helle Hofstad 
Trapnes

0 % x x x

1.Miljøledelse 16. Rent, tørt bygg BN2.2 Hea 02 Inneluftkvalitet                        
________________________B
N2.9 Mat 05 Fuktsikkerhet i 
byggeperioden   

1                         
________
1-5              

TEK17 § 13-1 Bygningen skal 
ha ventilasjon som sikrer 
tilfredsstillende luftkvalitet              
________________________ 
Sykehusbygg SNR-STY-C-02 
RentTørt-Bygg

3 1. Krav definert i Sykehusbygg SNR-STY-C-02 Rent Tørt-Bygg-
spesifikasjon skal følges. Hea 02 har forkrav om plan for 
inneluftkvalitet. Mat 05 har forkrav og i tillegg skal fuktsikkerhet i 
byggeperioden ivaretas.

RIV/ARK/ 
ENT

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0). Plan for inneluftkvalitet 
(Hea 02) og forkrav om 
risikoanalyse (Mat 05) i 
skisseprosjekt.

0 % x x x
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2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

02. Byggverkets levetid BN1.2 Mat 06 
Materialeffektivitet og 
ombruk og Mat 07 
endringsdyktighet og 
ombrukbarhet

1-5 TEK §9-5: Byggverket skal 
sikres en forsvarlig og tilsiktet 
levetid slik at avfallsmengden 
over byggverkets livsløp 
begrenses til et minimum.
Det skal velges produkter som 
er egnet for ombruk og 
materialgjenvinning. 
Byggverk skal prosjekteres og 
bygges slik at det er 
tilrettelagt for senere 
demontering når dette kan 
gjennomføres innenfor en 
praktisk og økonomisk 
forsvarlig ramme. (Tekst i 
kursiv er nye krav i TEK §9-5 
fra 1.7.22).
Difi-KV-216.214-1
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 7.  

11, 13 1. Bygg må prosjekteres for vesentlig lengre levetid enn vanlig. 
Bygg må oppføres på en måte som muliggjør demontering når de 
skal avhendes. Det må lages en plan for demontering og ombruk. 
Bygg må prosjekteres slik at de er fleksible, og kan endre funksjon 
uten omfattende ombygginger. Skjerpede krav i ny manual; 
minimum ombrukskartlegging. 

Anbefales 
BREEAM 
Steg 2: BH/ 
PL/ PG/ 
ARK/ ENT/ 
RIB

LCC og diksusjon 
om levetid: 
Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

Ombruk: Q4 
2022/ BREEAM 
Steg 2, 
detaljereing i 
senere faser
 Miljøkartlegging: 
forprosjekt

BREEAM 
dokumentasjonskrav 
Steg 2: Rapport som 
identifiserer 
rammebetingelsene og 
areal- og 
materialeffektivitet. Se 
også veilederen 
«Ombrukskartlegging 
og bestilling – slik gjør 
du det» 
(www.byggalliansen.no) 

Bygget skal prosjekteres for 
vesentlig lengre levetid enn 60 år. 
Dette er beskrevet i de ulike 
relevante fagnotatene. BH må 
definere leveår for ARK og RIB, 
f.eks. 100 år. ARK må planlegge for 
fleksibilitet. For å sikre at 
ombrukskartlegginger fører til 
ombruk er det viktig at bestiller, 
umiddelbart etter at 
ombruksrapport er mottatt, 
vurderer hvordan funnene og 
anbefalingene i rapporten tas 
videre i prosjektløpet. 
Hensiktsmessig å koble mot Wst 
01 materialgjenvinning. Foreslår å 
koble sammen ombruk i BREEAM 
og 
ombruk/miljøsaneringsbeskrivelse 
i TEK. (RIF: Forprosjekt, men 
BREEAM Steg 2.) Spesielt 
fukt/mugg/tilstand kartlegges 
tidlig ifm. ombruk. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

03. Ombruk av 
eksisterende 
bygningsmasse

BN7.1 Mat 06 
Materialeffektivitet og 
ombruk

7 Difi-KV-231.229-1
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 7

11, 13 1. Dersom det finnes eksisterende bygg på tomten, skal det før 
riving utføres en mulighetsstudie av alle eksisterende bygg, 
konstruksjoner og harde overflater for å avgjøre om 
rehabilitering eller ombruk av byggematerialer er mulig. 

BH/ ARK/ 
PG

Konsept/ 
Forprosjekt

Mulighetsstudie/ 
rapport

All klinisk virksomhet ønskes inn i 
nybygg. Eksisterende er tiltenkt 
merkantil virksomhet. Det er gjort 
en vurdering av hvilke bygg som 
kan bli stående ifm. funksjonell 
egnethet (ikke teknisk egnethet). 
Ombruk: Følger krav i ny BREEAM-
manual (v6.0). Miljøkartlegging: 
følger krav i TEK. Det finnes et 
bygg som brukes som lager for 
ombruk på Åsgård i dag. 

0 % x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

04. Ombruk av byggevarer 
fra eksisterende eller 
annet bygg

Mat 06 Materialeffektivitet og 
ombruk. 

Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 7

11, 13 1. Prosjektet skal vurdere om man kan ombruke byggevarer fra 
eksisterende eller annet byggverk for å redusere 
miljøfotavtrykket til bygget.

BH/ ENT Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2/ 
Forprosjekt

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Ombruk: Følger krav i ny BREEAM-
manual (v6.0). Miljøkartlegging: 
følger krav i TEK. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

05. Bærekraftig trevirke BN6.3 Mat 03 Ansvarlig 
innkjøp av materialer

1 Difi-KV-209.207-1 15 1. Trevirke og trebaserte produkter skal ikke være tropisk 
tømmer og skal være produsert av tømmer som minst 
tilfredsstiller kravene i FSC og/eller PEFC sertifikater. Dette gjelder 
også trevirke til forskaling (gjenbrukt forskaling trenger ikke 
overnevnte sertifikater).

ARK/ENT Forprosjekt/ 
Bygge- og 
anleggsfase

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

06. Unngå bruk av knappe 
ressurser

BN6.3 Mat 03 Ansvarlig 
innkjøp av materialer

1 Difi-KV-201.199-1 12 1. Bruk av knappe og sårbare ressurser skal unngås, spesielt 
unødvendig bruk av kobber og sink.

ARK/ RI Forprosjekt Hvordan er dette tenkt 
dokumentert/fulgt opp 
ifm. kobber og sink? 
Sykehusbygg skal 
komme tilbake med 
avklaring. (RIE: f.eks. 
kobberledninger eller 
fiber)

Avventer avklaring fra 
Sykehusbygg

0 % x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

07. Innovative løsninger, 
flerbruk og sambruk av 
arealer

BN1.1 Man 01 
Konseptutvikling og 
prosjektoptimalisering

1-4 Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 6

12 Stille krav til at PG leverer innovative løsninger som sparer areal 
og miljø. 

BH/ARK Alle faser BREEAM 
dokumentasjonskrav 
(konsept for bærekraft)

Det blir diskutert hvilke arealer 
som kan bespares, også i lys av 
økonomi. Det er sett på innovative 
løsninger for å imøtekomme nye 
krav og arbeid med å gjøre 
prosjektet realiserbart (ARK). 

Bengt Dahl 0 % x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

08. Tilpasningsdyktig bygg BN6.5 Mat 05 Robust og 
klimatilpasset  konstruksjon

1 11, 13 1. Byggverk må prosjekteres slik at de tåler, eller kan tilpasses, et 
endret klima. 

RIBfy/ 
LARK/ ARK/ 
RIVa

BREEAM Steg 2/ 
skisseprosjekt

BREEAM 
dokumentasjonskrav 
(forkrav risikoanalyse)

Ivaretas i risikovurdering, 
eksmpler RIBFy: ta vare på 
nedløpsvann/fallforhold. Vurdere 
fare for at grunnvann kommer opp 
og kan fryse. Henger sammen med 
RIG-undersøkelser, disse er utsatt. 
Hensynta nedbør kombinert med 
vind (slagnedbør). 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

09. Fuktsikker 
konstruksjon

BN6.5 Mat 05 Robust og 
klimatilpasset  konstruksjon

1 TEK 17 § 13-12. Nedbør
Tak, fasadekledning, vindu, 
dør og installasjon som går 
gjennom vegg, skal utformes 
slik at nedbør som trenger inn 
blir drenert bort og fukt kan 
tørke ut uten at det oppstår 
skader.

12 Punkt 6-8 (fuktsikkerhet i byggeperioden) i ny manual for Mat 05. BREEAM 
AP/ RIBfy/ 
LARK/ ARK

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

10. Robust konstruksjon BN6.5 Mat 05 Robust og 
klimatilpasset  konstruksjon

2-3 BREEAM-NOR 2016, Mat 05 
Robust konstruksjon

12 Punkt 2-3 (beskytte utsatte deler av bygget mot skade og 
materialnedbrytning) i ny manual for Mat 05. 

BREEAM 
AP/ RIBfy/ 
LARK/ ARK/ 
RIVei

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0) (Punkt 2 ARK, punkt 3 RIBFy)

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x x
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2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

11. Miljøriktige 
materialvalg

BN6.1 Mat 02 Bærekraftige 
materialvalg 

1-6 TEK17 § 9-1 Generelle krav til 
ytre miljø: Byggverk skal 
prosjekteres, oppføres, driftes 
og rives på en måte som 
medfører minst mulig 
belastning på naturressurser 
og det ytre miljøet.                                                                   
________________________   
Difi-KV-190.185-1
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 3 og 9

3, 12, 13  1. Det skal ikke benyttes materialer og produkter som 
inneholder  stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste, EUs 
kandidatliste, eller som krever slike stoffer til rengjøring eller 
vedlikehold.  Det skal velges materialer som bidrar til lavest mulig 
klimagassutslipp. 

2. Dokumentasjon av egenskaper: Generelt vil et offisielt 
miljømerke  (Type 1: ISO 14024, Svanemerket, EU-Ecolabel. Blå 
Engel, Ecomark mfl) tjene som dokumentasjon på samtlige 
nedenstående krav, innenfor områder der slike finnes. Dersom 
miljømerke ikke oppgir CO2-utslipp knyttet til produksjon skal 
supplerende dokumentasjon, typisk EPD, leveres. 

3. For kjemiske produkter skal det foreligge sikkerhetsdatablader 
som viser innehold av miljø- og helseskadelige stoffer.
For faste produkter skal miljøegenskaper dokumenteres med EPD  
eller annen tilsvarende dokumentasjon for følgende produkter 
innenfor følgende utvalgte produktgrupper:
Betong
Stål
Isolasjonsmaterialer
Innvendige plater
Gulvbelegg
Natursteinkledning: fasade og innvendig
Himlinger
Takmembran
Elektroprodukter (Hvis ikke EPD tilgjengelig, etterspørres PEP)
Ventilasjonstekniske installasjoner

PG/ENT Detaljprosjekt 
(klimagassberegni
nger tidligere, ref. 
andre krav i MOP 
og BREEAM)

Produkt-
dokumentasjon, 
sertifikater, sikkerhets-
datablader og EPD. 
BREEAM: EPD for min. 
15 produktgrupper. 

Følge opp at prosjekterte 
løsninger ikke legger opp til bruk 
av produkter som inneholder mer 
enn 0,1 vekt% av stoffer på 
Prioritetslisten og Kandidatlisten. 
Anbefaler bruk av f.eks. 
ProductXchange. Dokumentasjon 
av egenskaper gjennom EPD, da 
dette gir poeng i BREEAM samt at 
det er det som etterspørres i 
Eiendomssektorens veikart mot 
2015 krav 9. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

11. Miljøriktige 
materialvalg

1. Materialer skal dokumenteres i BIM-modellen.
2. Byggematerialer framstilt av sekundære råvarer skal 
etterspørres.

RI/ ENT/ 
ARK/ 
BREEAM AP

Forprosjekt Gjenbruk og ombruk ivaretas av 
BREEAM og TEK. BIM blir aktuelt i 
senere faser.  

0 % x x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

12. Lavemitterende 
materialer

BN2.2 Hea 02 Inneluftkvalitet 9 Difi-KV-224.222-1 3 1. Emisjoner fra bygningsprodukter iht. BREEAM-manual v6.0 ARK/ ENT Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav 

Går for kriterium 1-4 i i BREEAM 
manual. NB Hea 02 henviser til 
Mat 05.  

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

13. Lagring av CO2 i 
byggematerialer

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 
materialvalg

11 13 1. Lagring av CO2 i form av f.eks. massivtre skal vurderes og 
beregnes. 

RIM Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

Jens Eirik. Lagret C02 i masivtre = 
"CO₂-fangst" som kan trekkes fra 
regnskapet. Hilde sjekker med 
Helle.  Husk betong med kort 
reisevei lokalt, sjekk deklarasjoner 
opp mot dette. 

0 % x

TEK17 § 9-1 Generelle krav til 
ytre miljø 

RIM Skisseprosjekt/ 
Konseptfase 2

Ivaretas gjennom MOP Ivaretas gjennom MOP Hilde Heien-
Sunde

0 % x

TEK17 § 9-6 Avfallsplan og 
UNN MOP-mal 

Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan for både 
rivning/rehabilitering av eksisterende bygg og oppføring av 
nybygg før arbeidene tar til. 

ENT Forprosjekt Krav legges inn i 
anbudsdokumenter

Hilde Heien-
Sunde

0 % x

Mat 06 Materialeffektivitet og 
ombruk. Mat 07 
Endringsdyktighet og 
ombrukbarhet. (Wst 01 
Ressurshåndtering på 
byggeplass)

TEK17 § 9-7 Miljøkartlegging 
Oppdatert TEK fra 1.7.22: 
Også rapport fra 
ombrukskartlegging  
https://lovdata.no/dokument
/LTI/forskrift/2022-05-29-945  
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 7

1. Bygg som skal rehabiliteres eller rives skal miljøkartlegges og 
det skal utarbeides en saneringsbeskrivelse og analyse av 
riveobjektenes gjen- og ombrukspotensiale. Kartlegging av farlig 
avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er 
egnet for ombruk.       Kreve at arkitekten utarbeider plan for 
hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved 
ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og 
materialer som gir minst mulig avfall.

BREEAM 
AP/ 
RIM/ARK/ 

BREEAM: Første 
del av 
ombruksrapport i 
Steg 2. RIF: 
miljøsaneringsbes
krivelse i 
forprosjekt. 

Miljøsaneringsbeskrivel
se og ombruksrapport

Hensiktsmessig å slå sammen 
Miljøkartlegging og 
ombrukskartlegging. 
Bygningsmaterialer med 
miljøgifter/farlig avfall kan ikke 
ombrukes. Ombrukskartlegging 
starter Q4 2022. Miljøkartlegging 
gjennomføres i forprosjekt. 

0 % x x x

Wst 01 Avfallshåndtering på 
byggeplass

TEK17 § 9-8 Avfallssortering 
på byggeplass. Miljøprogram 

2. Minimum 90 vekt-% av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper 
og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning 
(avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke 
omfattet). 4. Stilles krav til toleranse mm på leveranser, slik at 
man unngår unødig avfallsgenerering. Feilleveranser som 
leverandøren har ansvaret for, skal ikke telle med i avfallstallet. 

ENT Bygge- og 
anleggsfase

Krav legges inn i 
anbudsdokumenter

Se detaljert beskrivelse i BREEAM Renate Marie 
Hagquist og 
Hilde Heien-
Sunde

0 % x

UNN MOP-mal Avfallet skal kildesorteres i minimum følgende fraksjoner: 
treverk, metaller, papp/papir, plast (folie), betong, gips, EE-avfall, 
spesialavfall, restavfall (brennbart og ikke brennbart). 
Spesialavfall skal ivaretas og borttransporteres til godkjent 
mottak.

ENT Bygge- og 
anleggsfase

Krav legges inn i 
anbudsdokumenter

Hilde Heien-
Sunde

0 % x

Wst 01 Avfallshåndtering på 
byggeplass

TEK17 § 9-9 Sluttrapport for 
faktisk disponering av avfall                                                                        

3. Nybyggprosjekter skal ikke generere mer enn 25 kg avfall/m² 
BRA. Det skal brukes materialer som gir minst mulig avfall i 
byggefasen (eksempelvis prefabrikkerte elementer) og materialer 
skal velges slik at det blir minimalt med kapp og svinn i 
byggeperioden. BREEAM har kun byggavfall (ikke rive- og 
gravemasser), men ikke bare nybygg. Feilleveranser som 
leverandøren har ansvaret for, skal ikke telle med i avfallstallene. 
. 

Avfallshåndteringen skal loggføres med hensyn til mengder og 
sluttdeponi ihht utarbeidet avfallsplan. Avfallsleveranser og 
avfallsdisponering må kunne dokumenteres på forespørsel. (Det 
anbefales at avfallsrapportering i månedsrapport fra HMS-leder.) 
Det skal utarbeides en sluttrapport.

ENT Bygget ferdig Krav legges inn i 
anbudsdokumenter

Renate Marie 
Hagquist og 
Hilde Heien-
Sunde

0 % x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

15. Legionella BN2.4 Hea 04 Forebygging av 
legionellasmitte. Tatt ut av ny 
BREEAM-manual

1-2 TEK17 § 15-5. Innvendig 
ventilasjon 

3 1. Alle vannsystemer i bygget utformes i samsvar med tiltakene 
beskrevet i veiledning for forebygging av legionellasmitte fra 
Folkehelseinstituttet. 
Der det er aktuelt med fuktsystem, skal det installeres et 
feilsikkert system. Ikke lenger i BREEAM, lovkrav ivaretas. 
Spesielt viktig for sykehus, derfor blir kravet stående i MOP. 

RIV Skisseprosjekt Premissdokument RIV Inngår i lovkrav/TEK 
https://www.fhi.no/nettpub/legio
nellaveilederen/. RIV ivaretar 
legionellakrav iht. TEK og FHIs 
veileder. RIV undersøker om 
Tromsø/UNN har foretrukne 
løsninger. 

0 % x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

16. Resirkulert tilslag BN7.2 Wst 02 Resirkulert 
tilslag

1-2 12 1. Minst 25% av alt høyverdig tilslag (bundet og ubundet) skal i 
størst mulig grad være fra tiltakstomten eller mindre enn 30 km 
fra tiltakstomten. Gått ut av BREEAM. Kan kravet fjernes fra 
MOP?

PG Forprosjekt Jens Erik Ramstad Sykehusbygg: 
tilpasses hvor vi er i landet, ønsker 
å redusere transport av sand og 
stein. Ramstad sjekker om kravet 
kan fjernes fra denne MOP-en

0 % x x x x

14. Miljøkartlegging og 
byggavfall

11, 122. Sirkulær økonomi/ 
Miljøvennlig byggeplass
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 
emner

BREEAM-
kriterier

Øvrige referanser FNs 
bærekrafts-
mål

Miljøkrav

An
sv

ar
lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning Utføres av 

(initialer eller 
funksjon)

U
tf
ø
r
e
s 
i 
f
a
s
e

Måloppnåelse Utført dato BH ARK RIE RIV LARK RIM RIBfy BREEAM AP ITB ENT RIB PL RIVa RIVei/Trafikk RIAku RIVa RIG

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

17. Driftsavfall BN7.3 Wst 03a Avfall i 
driftsfase

1-3 TEK17 § 12-12 Det skal 
tilrettelegges for 
kildesortering av avfall. 
________________________ 
Avfallsforskriften: § 11 bidra 
til et hensiktsmessig og 
forsvarlig system for 
håndtering av farlig avfall. 

12 1. Nye bygg skal utformes slik at det muliggjør hensiktsmessig 
behandling av avfall fra funksjonsareal til avfallssentral, i henhold 
til helsefortakenes interne krav. 

2. Avfallsrom som etableres i samme bygg som sykehuset skal 
kjøles for å unngå lukt. Det skal etableres en løsning for 
oppbevaring av farlig avfall. Det skal være ekstra avtrekk i areal 
for oppbevaring av farlig avfall. 

3. Henting av avfall skal kunne foregå uten kjøring over byggets 
gangareal, men det skal sikres god tilgang for renovasjonsbil.

RIRenovasjo
n/ ENT/ 
ARK/ BH/ 
RIV/ LARK

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0). Det skal bygges med 
fremtidsrettede løsninger, også se 
på drift over tid. (Evt. LCC, Man 02 
Punkt 5b følges opp av BREEAM 
AP.) Avfallshåndbok for UNN HF 
skal følges (sorteringsgraden på 
avfall skal øke med 3 % årlig og 
det skal legges mer tilrette for 
kildesortering). ARK må følge opp 
dette.  

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x

2.Sirkulær økonomi 
/Miljøvennlig byggeprosess

18. Bærekraftige 
materialvalg

Mat 02 Bærekraftige 
materialvalg -produktkrav

Produktkontrolloven § 3 Substitusjonsplikten ARK/ENT Forprosjekt Ivaretas av BREEAM 
punkt M1.3 i Man 02. 
Anbefaler bruk av f.eks. 
ProductXchange

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

02. Fossifri /utslippsfri 
byggeplass

BN1.3 Man 03 Ansvarlig 
byggepraksis. "Måling av 
påvirkning fra byggeplass" er 
ikke lengre en del av Man 03 i 
ny manual. Se Mat 07, Wst 01 
og Wst 03 i ny manual. Ordlyd 
og oppsett av Man 03 er 
endret i ny manual. Ny 
manual følges. 

8, 9-12,     
17-18

TEK17 § 9-1 Generelle krav til 
ytre miljø: Byggverk skal 
prosjekteres, oppføres, driftes 
og rives på en måte som 
medfører minst
mulig belastning på 
naturressurser og det ytre 
miljøet.
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 10                                                      

3, 6, 7, 11, 
12, 13

Miljøprogram: Byggeplassen skal være fossilfri og så langt det er 
praktisk mulig utslippsfri. 

ENT Forprosjekt Krav legges inn i 
anbudsdokumenter

Trolig fjernvarme som 
oppvarmingskilde. Må planlegges 
for at fjernvarme kommer på plass 
før byggearbeder slik at 
byggeplassen kan benytte 
fjernvarme fra start. 

Hilde Heien-
Sunde

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

03. Unngå forurensning 
på byggeplass

BN1.3 Man 03 Ansvarlig 
byggepraksis.  

3, 8 T-1442 Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging                                                  
________________________ 
Forurensingsloven: § 7 Plikt til 
å unngå forurensing                                                          

3, 6, 7, 12 UNNs MOP-mal: Grunnvann, jord og sjø skal sikres mot utslipp 
fra anleggsmaskiner. Det skal utarbeides prosedyre for 
drivstoffpåfylling. Absorbenter skal være tilgjengelig på 
byggeplass.

BREEAM: Man 03 og sjekkliste A1. 

ENT Forprosjekt Prosedyre for 
drivstoffpåfylling 
Prosedyre for sjekk av 
maskiner. Krav legges 
inn i 
anbudsdokumenter. 
Det skal vises samsvar 
med BREEAM MAN 03 
sjekkliste A1, f.eks. 
gjennom ytre miljøplan.

Prosedyre for drivstoffpåfylling. 
Kontroll av maskiner 
(hydraulikklekkasjer) på 
vernerunder. Drivstofftanker med 
dobbel vegg. Kjemikalier skal 
merkes og lagres trygt (dobbel 
sikring). Plassering av 
drivstofftanker og kjemikalier 
risiko- vurderes.  
https://kriterieveiviseren.difi.no/n
b/content/nb-forurensing-fra-
anleggsmaskiner-og-utstyr 

Renate Marie 
Hagquist og 
Hilde Heien-
Sunde

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

04. Unngå spredning av 
fremmede arter

BN8.1 LE 01 Valg av tomt 2-4 Forskrift om fremmede 
organismer
Difi-KV-296.307-1

15 1. Det skal gjennomføres en undersøkelse av fremmede arter (i 
sommersesongen) for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av 
avbøtende tiltak.

Økolog Skisseprosjekt Valg av tomt er utført. Kartlegging 
av naturmangfold er gjennomført.  

Renate Marie 
Hagquist

75 % x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

05. Naturfarevurdering BN2.7 LE 06 Klimatilpasning 
og LE 07 Sikkerhet mot flom 
og stormflo 

1-2 TEK17 kap. 7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger

13 1. Gjennomføre en naturfarerisikovurdering (ROS). Spesifisere 
avbøtningstiltak ved behov.

RIVa Skisseprosjekt/ 
konseptfase 2 
(BREEAM steg 2) 
(Sykehusbyggs 
MOP-mal sier 
forprosjekt, men 
dette er justert 
iht. BREEAM-
krav.)

BREEAM 
dokumentasjonskrav

ROS er under utarbeidelse i 
skisseprosjekt. 

25 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

06. Mobilitetsplan BN4.5 Tra 01 Mobilitetsplan 1-5 Difi-KV-241.236-1 11 1. Det skal utarbeides en Mobilitetsplan som skal inneholde en 
tiltakspakke for å redusere bilbruk, og skal informere vurdering 
av utvidet kollektivtransport og/eller sykkelveinett, antall 
sykkelparkeringplasser, dusjer og garderobeskap,  antall 
bilparkeringsplasser, og antall ladestasjoner for elbil og elsykkel.
2. Ved valg av lokalisering utarbeides et estimert 
klimagassregnskap for transportbehov i drift for de ulike 
alternativene.
3. I forprosjekt utarbeides det en Mobilitetsplan for bygget basert 
på pasientdata i området sykehuset skal betjene. 

RITrafikk Skisseprosjekt/ 
forprosjekt

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0). Mobilitetsplan i steg 3. 
Kommuneplanens arealdel og 
gjeldende reguleringsplan må 
følges. Reguleringsplanarbeidet 
trolig ferdig ila 2023, når det er på 
plass må BH beslutte 
transporttiltak for prosjektet. UNN 
har utarbeidet en egen 
parkeringstrategi som også må 
følges. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

07. Trafikksikkerhet BN2.6 Hea 06 Trygge og sunne 
omgivelser

1-11  3 Nye krav i ny BREEAM-manual se manual side 104. RITrafikk/ 
RIVei/ 
LARK/ RIE

Forprosjekt 
Forstudie i 
BREEAM steg 3 

BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0) 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

08. Miljøvennlig transport BN4.3 Tra 01 
Transportkartlegging og 
mobilitetsplan. Tra 02 
Bærekraftige transporttiltak 

11-13 11 1. Installasjon av låsbare, overdekkede og belyste 
sykkelparkeringsplasser for personale og besøkende. Antall 
sykkelparkeringsplasser fastsettes i Mobilitetsplanen.
Antall dusjer og låsbare garderobeskap for ansatte fastsettes i 
Mobilitetsplanen. 
Antall elektriske ladestasjoner for elbiler og elsykler fastsettes i 
Mobilitetsplanen. 

LARK/ ARK/ 
RITrafikk

Forprosjekt Mobilitetsplan i steg 3. 
Reguleringsplan fra Q4 2022 og 
utover. Når den er på plass må BH 
og prosjektledelsen beslutte 
transporttiltak for prosjektet. 
Reguleringsplanarbeidet kan ta 
opp mot et år (ferdig i 2023). UNN 
har utarbeidet en egen 
parkeringstrategi som også må 
følges. 

0 % x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

09. Vannmåler BN5.2 Wat 02 Vannmåling 1, 3-4 6 1. Det spesifiseres en vannmåler på vannledningen til hvert bygg. RIV Forprosjekt KM Bengt Dahl: Det finnes ikke 
krav i energistrategien for Helse 
Nord eller i standard for 
Sykehusbygg. Derfor skal 
prosjektet så langt som mulig følge 
opp Wat 02 i BREEAM. Dette 
støttes av PU (Tor Arne Hansen), 
Teknisk Drift og Helse Nord. RIV: 
Foreløpig idé om design er at 
hvert bygningsavsnitt/ doble 
enhet kan få egen vannmåler. 

25 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

10. Utendørs beplantning BN5.4 Wat 04 
Vannbesparende utstyr

1c 6 1. Beplanting skal utelukkende være avhengig av nedbør. LARK Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Mer omfattende i ny BREEAM-
manual. Følger ny manual (v 6.0).

0 % x
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Tema-grupper Tema BREEAM-NOR 2016 v1.2 
emner

BREEAM-
kriterier

Øvrige referanser FNs 
bærekrafts-
mål

Miljøkrav

An
sv

ar
lig Fase Dokumentasjon Prosjektets løsning Utføres av 

(initialer eller 
funksjon)

U
tf
ø
r
e
s 
i 
f
a
s
e

Måloppnåelse Utført dato BH ARK RIE RIV LARK RIM RIBfy BREEAM AP ITB ENT RIB PL RIVa RIVei/Trafikk RIAku RIVa RIG

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

11. Utrede hva takflatene 
kan benyttes til

BN3.4 Ene 04 Energiforsyning 
med lavt klimagassutslipp                   
_______________________ 
BN8.4 LE 04 Forbedring av 
tomtens økologi                     
________________________ 
BN9.3 Pol 03 
Overvannshåndtering

1f             
________     
1                                
________  
5-7

Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 5: 
Gjennomføre en utredning om 
hva takflatene kan 
og bør brukes til, som for 
eksempel 

 overvanns håndtering, 
energiproduksjon, 
rekreasjonsareal 
eller birøkt

6, 15 1. Overvannshåndtering (fordrøyning), mat- eller 
energiproduksjon, rekreasjon, birøkt.

ARK / RIVa / 
RIE / LARK

Forprosjekt LE 04: Ikke avklart for prosjektet, 
mer omfattende i ny manual. ENE 
04 og Pol 03 finnes ikke i ny 
manual. RIE: kommer inn på 
vurdering knyttet til 
energiproduskjon etter forstudie. 
Prosjektet ønsker ikke grønne tak 
(vedlikehold). Det vil bli 
takterrasser og sansehager på 
enkelte takoverflater (ARK). Birøkt 
er ikke aktuelt pga. 
brukergruppen. 

0 % x x x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

12. Forurenset grunn BN8.1 LE 01 Valg av tomt. 
Forurenset grunn er ikke 
lengre en del av LE 01, men 
det er et lovkrav

2-4 Forurensningsforskriften 
kapittel 2: Plikt til å foreta 
grunnundersøkelser ved 
mistanke om forurenset 
grunn.

3, 12, 15 1. Det skal utføres en fase 1 miljøteknisk vurdering av 
forurensning i grunnen. Ved mistanke om forurensing skal det 
gjennomføres en fase 2 grunnundersøkelse. Ved påvist 
forurensing skal det utarbeides en tiltaksplan for miljøsanering 
(alt dette er lovpålagt). 

RIM/ ENT Forprosjekt Dette er utsatt til forprosjekt 
grunnet økonomi i prosjektet. 

Hilde Heien-
Sunde

0 % x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

13. Unngå å bygge på 
dyrka eller ubebygd mark

BN8.1 LE 01 Valg av tomt 1 Jordlova § 11 andre ledd om 
nedbygging av myr.

15 1. Beliggenhet på tidligere brukt areale skal velges i størst mulig 
grad, utbygging på uberørte arealer skal i størst mulig grad 
unngås. Eksisterende terreng skal utnyttes best mulig 
(massebalanse).

Det skal tas særskilt hensyn til nye føringer om vern av våtmarker 
og nedbygging av myr.

BH/PG Skisseprosjekt/ 
Forprosjekt

Plan for massebalanse må omfatte 
geo, forurenset grunn, arter og 
evt. andre relevante hensyn (som 
LARK-plan). Areal mellom byggene 
og sjø er registrert som skog i 
Kilden, NIBIOs kartdatabase. Dvs. 
at det ikke er dyrket mark og ikke 
krav om matjordplan. 
Reguleringsbestemmelser, 
Konsekvensutredninger og 
arealplaner kan stille krav til 
matjordplan, men det er foreløpig 
ikke tilfelle her.

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

14. Eksisterende 
vegetasjon: Biologisk 
mangfold

BN8.2 LE 02 Tomtens 
økologiske verdi

1-2 UNN MOP-mal. 
Naturmangfoldloven
Kapittel 2 Bestemmelser om 
bærekraftig bruk og generell 
aktsomhets plikt, §§8-12                   

15 1. Det skal senest i forprosjekt engasjeres en økolog som 
kartlegger det økologiske mangfoldet på tomten (Økologisk 
utredening). Tiltaket skal ivareta områdets biologiske mangfold 
ved å verne om verdifull økologi. Gjelder kun for tidligere 
ubebygde tomter.

2. Eksisterende større trær skal så langt mulig beholdes.

Økolog/ 
LARK/ ENT

Skisseprosjekt/ 
konseptfase 2 
(BREEAM steg 2)

BREEAM 
dokumentasjonskrav 
(Økologirapport og 
landskapsplan)

Kartlegging av økolog i BREEAM 
Steg 2. Tiltak må følges opp i 
forprosjekt. ENT må ivareta 
biologisk mangfold i byggefasen. 

Renate Marie 
Hagquist

25 % x x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

15. Ny vegetasjon: 
Biologisk mangfold

BN8.4 LE 04 Forbedring av 
tomtens økologi

1-6 TEK17 §9-4 Utvalgte 
naturtyper:                                                      
________________________ 
Naturmangfoldloven
Kapittel 4 Fremmede 
organismer, krav til aktsomhet                                                             

11, 15 1. Økologen skal anbefale tiltak for å forbedre tomtens biologiske 
mangfold, og etablere sunne, bærekraftige økosystemer. Tiltaket 
skal gjennomføres i størst mulig grad. 

2. Planter som tilføres skal være stedegne, hardføre og kreve lite 
stell. 

3. Trær skal plasseres slik at de ikke vil gripe inn i bygget og 
infrastruktur når de vokser til.

4. Tiltaket skal ikke bidra til innføring av svartelistede eller andre 
uønskede arter.

5. Ved valg av vegetasjon skal hensynet til astmatikere og 
allergikere vektlegges.

Økolog/ 
LARK

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav 
dersom prosjektet går 
for poeng, hvis ikke; 
økologirapport og LARK-
tegninger. 

Ikke besluttet om prosjektet skal 
gå for BREEAM-poeng for LE 04. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

16. Forvaltningsplan for 
utomhusanlegg

BN8.5 LE 05 Langsiktig 
økologisk forvaltning og 
vedlikehold

3 15 Nye krav i ny BREEAM-manual se manual side 312. BH/ 
Økolog/ 
LARK/ 
BREEAM 
AP/ ENT

Forprosjekt Vurderes med BH, økolog og LARK. 
Tas videre av BREEAM AP i 
forprosjekt. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

17. Varmepumper BN9.1 Pol 01 Påvirkning fra 
kuldemedier

1-2 7, 13 1. Alle varmepumpeaanlegg skal benytte kuldemedier med GWP 
= 0. 
Kommentar: GWP = 0 er strengt, RIV: Ikke mulig. VVS Manual sier 
under eller lik 10 GWP. Sykehusbygg: krav kan justeres opp noe. 

RIV Forprosjekt Følges opp av BREEAM AP. 
(BREEAM-manual: ammoniakk = 0, 
potensielt flere alarmer fordi 
ammoniakk er giftig, ikke ønskelig 
med denne brukergruppen)

Renate Marie 
Hagquist

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

18. Overvannshåndtering BN9.3 LE 08 Lokal 
overvannshåndtering og LE 07 
Sikkehet mot flom og stormflo

4-17 TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot 
flom og stormflo           
________________________ 
Forurensingsforskriften 
kapittel 15 Krav til utslipp av 
oljeholdig avløpsvann                   

11, 13 1. Det skal unngås lokalisering i flomutsatte områder.
2. Det skal spesifiseres dreneringstiltak for å sikre at maksimal 
avrenning fra tomten til vassdrag eller avløpsanlegg ikke er større 
etter utbygging. Beregningene skal følge gjeldende veiledning for 
beste planleggingspraksis (Norsk Vann Rapport 162:08, kapittel 
2.3). Beregningene skal ta høyde for klimaendringer.  Det skal 
fortrinnsvis velges naturbaserte løsninger.
3. Det er spesifisert SUDS-systemer eller kildereguleringssystemer 
som gjennomtrengelige overflater eller infiltrasjonsdiker der 
avrenning skjer i områder med relativt lav risiko for forurensning 
av vassdrag. 
4. Det skal spesifiseres olje-/bensinutskillere (eller tilsvarende 
system) i overvannshåndteringssystemer, der det er høy risiko for 
forurensning eller utslipp av stoffer som bensin og olje. 
5. Planen for overvannshåndtering skal inngå i FDV-
dokumentasjonen.

RIVA / LARK Forprosjekt Det må undersøkes hvilke føringer 
som er gitt i KPA og 
reguleringsplan nå dette er på 
plass for området. Det utarbeides 
en ROS i skisseprosjekt, denne må 
også tas med videre ifm. dette 
punktet. 

0 % x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

19. Blågrønn faktor BN8.4 LE 04 Forbedring av 
tomtens økologi                     
________________________B
N9.3 LE 02 Økologisk risiko og 
muligheter (Blågrønn 
mønstergyldig nivå) og LE 08 
Lokal overvannshåndtering

1               
________ 
5-7

Blågrønn Faktor – 
Minimumskrav til BGF-verdi 
definert i gjeldende norm for 
området eller reguleringsplan
Difi-KV-289.290-1

11, 13 1. Overflatebaserte overvannsløsninger skal planlegges i tråd med 
beste praksis fra Norsk Vann rapport nr. 
162/2008 «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og 
Oslo kommunes faktaarkserie: Blågrønn faktor -
Veiledning for tiltak i blågrønn faktor.pdf (oslo.kommune.no) 

2. Minimumskrav til BGF-verdi er definert i gjeldende norm for 
området eller reguleringsplan, samt i forhold til områdetype.

BREEAM 
AP/ RIVa /  
LARK

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Ikke besluttet om prosjektet skal 
gå for LE 04. Blågrønn faktor i LE 
08: må ha 0,8 for åpen by og 0,9 
for andre områder. Definert i 
kommuneplanens arealkategori, 
se også s 342 i BREEAM-manual. 
Reguleringsplan trolig ferdig ila 
2023. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x
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3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

20. Lysforurensning BN9.4 Pol 04 Reduksjon av 
lysforurensing

1 3, 11 1. Strategien for utebelysning, inkludert nød- og 
sikkerhetsbelysning skal utformes slik at den ligger innenfor 
grensene for de lystekniske parameterne i tabell 2 i Lyskulturs 
publikasjon 1C og følgende anbefalinger: 
• begrense gjennomsnittlig armaturvirkningsgrad oppover for å 
redusere lys opp mot himmelen 
• begrense belysning av vinduer i naboeiendommer ettersom det 
kan oppleves som et sjenerende 
• begrense lysstyrken i hver lyskilde i potensielt sjenerende 
retninger utenfor tomten 
• begrense gjennomsnittlig belysningsstyrke på bygget, dersom 
det er flombelyst 
• begrense belysning av vinduer i pasientrom

RIE / LARK Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav. 
RIE implementerer som 
en del av tekst i 
skisseprosjekt

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0) RIE: OK, temperatur/farge 
for lys vil også være i fokus. 
Dimming følger døgnrytme. Her 
trumfer sikkerhet, eget notat om 
det til revisor. F.eks. belyste 
gangveier, belysning ifm. rømning, 
etc. Nå sendes teknisk avklaring til 
GBA/revisor. 
Det må undersøkes om det er evt. 
særkrav knyttet til at Åsgård ligger 
nær inn- og utflygingstrase for 
Tromsø Lufthavn Langenes.

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

21. Støykrav BN9.5 Pol 05 Støydemping 1-5 T-1442 Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging                                                 

3 1. Dersom det er støysensitive områder eller bygg innenfor en 
800 m radius fra tiltaket, skal en støykonsekvensutredning 
utføres som inkluderer følgende:
• eksisterende bakgrunnsstøynivåer (restlyd) ved det 
støysensitive bygget som er mest utsatt eller nærmest det 
foreslåtte bygget, eller et tilsvarende sted der 
bakgrunnsstøynivåene kan regnes for å være tilsvarende 
• støynivået som skriver seg fra den foreslåtte støykilden 

Støykonsekvensutredningen må utføres av en sakkyndig 
akustiker.

Dersom nivået på støykilden fra utbyggingen/tomten er høyere 
enn følgende +5 dB om dagen og +3 dB om kvelden, 
sammenlignet med bakgrunnsstøynivået, skal det iverksettes 
tiltak for å dempe støyen ved kilden.
Dersom annet ikke angis i lokale eller nasjonale retningslinjer, 
kan dagtidsperioden regnes mellom klokken 07.00 og 23.00 og 
nattetidsperioden mellom klokken 23.00 og 07.00. 

RIAku Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0)

Renate Marie 
Hagquist

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

22. Unngå å bygge på 
dårlig grunn

BN6.1 Mat 01 Bærekraftige 
materialvalg

11-12 11, 13 1. Ved lokalisering skal det tas hensyn til byggegrunnens 
beskaffenhet. Bygging på grunn som krever lange betongpæler 
eller kalkstabilisering, medfører et stort forbruk av sement, som 
gir klimabelastning. Lokalisering på slik grunn skal derfor i størst 
mulig grad unngås.

RIG Skisseprosjekt Det utføres boringer i felt og 
vurderingaer av geo. RIG: 
Undersøkelser er utsatt. 

Inger Johanne 
Søreide

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

23. Massebalanse BN7.1 Wst 01 
Avfallshåndtering på 
byggeplass

6 11 1. Ved prosjektering skal det tilstrebes massebalanse i prosjektet, 
ved at utgravingsmasser brukes på egen tomt. Dersom 
massebalanse ikke oppnås, skal prosjektet synliggjøre hvordan 
overskuddmasser er tenkt utnyttet/deponert. 

RIM /  RIG / 
RIB / LARK / 
ENT

Forprosjekt Gunstig mhp. økonomi og CO2.  
Økologikartlegging er gjennomført 
i skisseprosjekt.  Kartlegging av 
forurenset grunn og geo er utsatt 
fra skisseprosjekt til forprosjekt. 
Overstående må på plass før 
massehåndteringsplan utarbeides 
(BREEAM Wst 01: senest Steg 3). 
RIG og RIM: undersøkelser et 
utsatt. 

Renate Marie 
Hagquist, 
Hilde Heien-
Sunde og 
Sverre Inge 
Heimdal

0 % x x x x x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

24. Verneområder RIFs RIM-veileder Undersøke om det finnes verneområder i det aktuelle 
tiltaksområdet. 

RIM Skisseprosjekt Ingen verneområder er registrert 
på 
https://www.miljodirektoratet.no
/ansvarsomrader/vernet-
natur/norges-verneomrader/

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

25. Kulturminner RIFs RIM-veileder Vurderinger knyttet til kulturarv: Kartlegge aktuelle hensyn. 
Oppfølging og implementering i prosjektet hvis relevant. 

BH/PG Skisseprosjekt Sverre Inge sjekker med 
Sykehusbygg hvem som skal følge 
opp

0 % x

3.Lokalmiljø og 
klimaendringer

26. Beplantning UNNs MOP-mal Ved nyplanting skal plantenes allergiegenskaper vurderes. 
Lavallergene planter skal velges.

LARK/ ENT Forprosjekt Landskapsplan og 
anbudsbeskrivelse

0 % x x

4.Energibruk 01. Energibehov BN3.1 Ene 01 
Energieffektivitet                    
________________________B
N3.23 Ene 23 
Bygningskonstruksjonens 
energuytelse Ene 23 tatt ut av 
ny manual

1-2           
________  
1-3

NS 3701 Kriterier for 
passivhus
Energimerkeforskriften                        
________________________ 
Difi-KV-25.365-1
Difi-KV-44.43-1
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 krav 8

7 1. Nye sykehus skal tilfredsstille passivhusnivå. 
2. Nybygg og hovedombygginger skal oppnå energikarakter A 
(systemfaktor for energisentral som driftes av ekstern 
energileverandør kan inkluderes hvis sykehuset er eneste kunde).
3. Rene psykiatribygg skal forholde seg til energirammene som 
gjelder for sykehjem (195 kWt/m2, TEK 17). Det betyr et 
strengere krav.
4. Lokal produksjon av energi skal implementeres i alle nye 
prosjekt (varmepumpe, solceller, bioenergisystem) Kriterie 5-8, 
forstudie, RIV
5. Energisentraler med varmepumpe skal oppnå 
systemvirkningsgrad bedre enn 3.5 (3.0)
6. Det skal fokuseres på mulighetene til å gjenvinne kjøleenergi i 
alle ledd
7. Parallell kjøling og oppvarming av rom skal unngås
8. Det skal i størst mulig grad benyttes roterende 
varmegjenvinnere
9. Det skal vurderes om bygningsmassen kan utnyttes mer 
effektivt gjennom arealeffektivisering og utvidet åpningstid

BH
RIBfy

RIBfy

RIE/RIV

RIV

RIV

RIV

RIV

BH/ARK

Konsept

Forprosjekt

Forprosjekt

Forprosjekt

BREEAM 
dokumentasjonskrav og 
hovedprogram

Oppnås passivhusnivå? Hvis ikke 
må dette skriftlig begrunnes av 
BH.
Hovedprogram kap. 6.6: 
Energikarakter B. BH må beskrive 
og begrunne avviket fra 
Enegikarakter A skriftlig. PL tar 
opp dette ifm. revisjon av 
hovedprogram. 
RIV: det blir en kjølesentral, 
spørsmål om man skal gjenvinne 
den energien. Punkt 7: Må man ha 
behovsstyring på ventillasjon? 
F.eks. sentralluft som er for kald 
også må en annen varmekilde 
varme opp samtidig. Punkt 7 må 
avklares med Sykehusbygg. Punkt 
9: Undervisningsrom/grupperom, 
bruk og sambruk. 
Samtidighetsanalyse i bruk på 
romnivå må gjøres i forprosjekt. 

Bengt Dahl, 
Rilde Heien-
Sunde, 
Renate Marie 
Hagquist og 
Sverre Inge 
Heimdal

0 % x x x x x

4.Energibruk 02. Energimåling BN3.2 Ene 02 Energimåling 4 Difi-KV-260.258-1 7 1. Varme, ventilasjon, varmtvann, komfortkjøling, prosesskjøling 
og større utstyr (eksempelvis: medisinteknisk utstyr, server-
anlegg, stor-kjøkken, kompressorer, hovedpumper, 
snøsmelteanlegg, ) skal effekt- og energimåles.

BH/ RIE/ 
RIV/ ENT

Skisseprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Krav er endret i ny manual og BH 
må ta stilling til hvilke løsninger de 
ønkser å gå for. Gjerne i dialog 
med RIE. RIV: OK, står også i TEK. 
RIE: OK.

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x x

4.Energibruk 03. Utebelysning BN3.3 Ene 03 Utebelysning 2 7 1.Vurdere om utelys skal utstyres med bevegelsesdetektorer. RIE Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

RIE: Må først se omfang så 
vurdere om det skal være 
sensorer. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x
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4.Energibruk 04. Alternative 
energikilder

BN3.4 Ene 04 Energiforsyning 
med lavt klimagassutslipp

1-6 TEK17 § 14-4. Krav til 
løsninger for energiforsyning
(1) Det er ikke tillatt å 
installere varmeinstallasjon 
for fossilt brensel.
(2) Bygning med over 1 000 
m² oppvarmet BRA skal
a) ha energifleksible 
varmesystemer, og
b) tilrettelegges for bruk av 
lavtemperatur 
varmeløsninger.                                                   

7 1. Vurdering av alternative energiforsyningkilder gjennomføres i 
forprosjekteringsfasen. Vurderingene skal bygge på LCC og LCA. 

RIV/ RIM/ 
Samfunnsøk
onomi

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Skisseprosjekt: Vurdering av 
energiforsyningsnløsninger (RIV), 
leveres så til LCC-ressurs og LCA-
ressurs. Energiberegninger i 
forprosjekt. Husk Ene 01 kriterium 
8. 

0 % x x x

4.Energibruk 05. Energieffektive 
kjølelagre

BN3.5 Ene 05 Energieffektive 
kjølelagre

1-3 7, 13 1. Kjølelagre (kjøle- og fryserom) skal være energieffektive og ikke 
inneholde kuldemedier som påvirker klima.  

ARK/ RIBFy/ 
RIV

Forprosjekt Ikke relevant Fjernvarme for dette prosjektet, 
ikke relevant for dette prosjektet. 
Det må avklares hva som 
planlegges ifm. kjølerom, 
fryserom, etc. i prosjektet. RIV: Det 
er noe i eksisterende 
bygningsmasse, men ikke i ny 
bygningsmasse som skal BREEAM-
sertifiseres. 

Ikke relevant 0 % x x x

4.Energibruk 06. Heiser BN3.6 Ene 06 Energieffektive 
transportsystemer

1-4 7 1. Antall heiser skal være optimalisert basert på 
heistrafikkanalyse. Heiser med energieffektive egenskaper skal 
velges. 

ARK/ ENT Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Følger krav i ny BREEAM-manual 
(v6.0) Sykehusbygg har sin egen 
logistikkansvarlig.  
Heislevrandør/ENT må inn etter 
hvert, får krav om 
energieffektivitet. 

Renate Marie 
Hagquist

0 % x x x

4.Energibruk 07. Laboratorium-
ventilasjon

BN3.7 Ene 07 Energieffektive 
laboratoriesystemer

7-9 7 1. Laboratorium-ventilasjon skal ha fokus på energieffektivitet 
gjennom lav SFP, behovsstyring og varmegjenvinning med høy 
virkningsgrad. 

PG Detaljprosjekt Ikke relevant Foreløpig ikke relevant med 
laboratorium

Ikke relevant 0 %

4.Energibruk 08. Ventilasjon BN2.2 Hea 02 Inneluftkvalitet 1-5 TEK17 § 13-3 Ventilasjon i 
byggverk for publikum og 
arbeidsbygning: 
Frisklufttilførsel på grunn av 
forurensninger fra personer 
med lett aktivitet skal være 
minimum 26 m³ per time per 
person.

3 1. Benytte behovsstyring i rom der LCC/LCA viser at det gir 
gevinst, f.eks rom med mange personer (f.eks. store møterom og 
auditorier). 

RIV Forprosjekt RIV gjør en vurdering av 
punktet

Det skal utarbeides en rapport for 
inneluftkvalitet (Hea 02). LCC/LCA 
relevant ifm. dette punktet utgår.  
RIV: Behovsstyring ut fra temp. og 
CO2 vil ingå i større rom som 
auditorium, etc. Det vil være noe 
brukerstyring på pasientrom. 
Sengeposter har konstant 
luftstrøm. Muligheter for sentral 
driftsstyring.

0 % x

4.Energibruk 09. Energieffektivt utstyr BN3.8 Ene 08 Energieffektivt 
utstyr 

1A 7 1. Leverandører skal utfordres til å levere energieffektivt utstyr 
(både effekt- og energibehov). Gjelder både bygningsnært og 
medisinteknisk utstyr. 
2. Utstyrsleverandører skal levere dokumentasjon på reelt energi- 
og effektbehov. Energi- og effektbehov skal vektlegges i 
anbudsevalueringen.
3. Det skal utarbeides liste over alt utstyr som tilknyttes el-nettet 
med tilhørende oversikt over effekt- og energibehov. 

BH/ RIV/ 
RIE/ ENT

Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Punkt 3 må avgrenses. RIV: bra å 
holde nede avgitt varme til 
rommet fra utstyr. Generelt: 
Veilede BH ved kjøp av 
brukerutstyr og stille krav til ENT. 
Energimerkeordning 1. mars 2021. 
ARK eller IARK på invetar. 

Rentae Marie 
Hagquist

0 % x x x x

4.Energibruk 10. U-verdikrav BN3.23 Ene 01 Bygningens 
energiytelse

TEK17 § 14-3 minimumskrav 
til U-verdier  

7 1. Dagslysstyring kan fravikes hvis LENI-tallet (energibehov til 
lys/kvm) opprettholdes.

2. I psykiatribygg kan U-verdikravet på vinduer fravikes hvis 
varmetapsrammen opprettholdes (0,8 på dører og vinduer 
inklusiv ramme og karm passivhus).

ARK/ RIBfy 
(RIM)

Forprosjekt Sikerhetsvinduer: utfordrende 
mhp. karmer (overgår 
energihensyn)

Rentae Marie 
Hagquist og 
Hilde Heien-
Sunde

0 % x x x

4.Energibruk 11. Transport i drift Tra 02 Bærekraftige 
transporttiltak

MOP-mal UNN (10 %) og 
lovkrav (6 %)

5 Det skal etableres uttak for lading av elbiler tilsvarende 6 % av 
parkeringskapasiteten. (MOP UNN)

BH/ RIE/ 
LARK

Skisseprosjekt/ 
Forprosjekt?

Landskapsplan og 
anbudsbeskrivelse

Tromsø skal ha bilvekstavtale. 
Dette punktet må oppdateres når 
denne er klar. Det skal 
tilrettelegge for lading av elbiler. 
PU Tor Arne Hansen: Helse Nor sin 
parkeringsstrategi sier ingenting 
om antall. Mengde 
parkeringsplasser vil det bli gitt 
innspill på i reguleringsarbeidet, 
men vi skal ikke ha flere plasser 
enn nødvendig. KM Bengt Dahl: 
Lovkrav legger opp til at 6 % av 
parkeringskapasiteten skal være 
ladeplasser. Ut fra behovet som vi 
ser nå og som meldes vil nok 
lademuligheter ikke innrettes mot 
et 2 sifret antall ladeplasser med 
lav effekt, men mot 2 lynladere og 
3-4 semi ladere som vil være 
tilgjengelig for alle. Da utenom for 
tjenestebiler hvor det må være 
tilgjengelig, og tilrettelegges for 
ladere der de evt. skal plasseres. 

0 % x x x

4.Energibruk 12. Redusere vannforbruk Wat 01 Vannforbruk UNNs MOP-mal Vannforbruk skal minimaliseres ved bruk av toalett med 
spylekontroll (6/3 l)

RIV Forprosjekt BREEAM 
dokumentasjonskrav

Wat 01 punkt 1-7 (vanneffektivt 
sanitærutstyr)

0 %

4.Energibruk 13. Redusere 
lysforurensning på 
byggeplass

Pol 04 Reduksjon av 
lysforurensning

UNNs MOP-mal Utvendig lys på kraner, master og bygninger skal være slukket når 
det ikke foregår virksomhet på byggeplassen

ENT Byggefase Innarbeides i 
anbudsbeskrivelse til 
entreprenør

0 %
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