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KLP Eiendom

• Vi skal bygge og forvalte eiendomsportefølje 

som tilfredsstiller KLPs behov for 

kapitalplassering og levere konkurransedyktig 

avkastning

• KLP Eiendom er en industriell eiendomsaktør:

✓ Forvaltning

✓ Drift

✓ Vedlikehold

✓ Utleie 

✓ Investering

✓ Utvikling

• Nordens 4. største eiendomsselskap

• 140 ansatte 

• Eiendomsverdier for ca 60 milliarder NOK 

• Oslo, Trondheim, Stockholm og København



• Antall ansatte 25, derav 11 på drift

• Eiendomsverdier  - NOK 6,7 mrd

• Ca. 340.560 kvm fordelt på 30 eiendommer

• Prosjektreserve NOK 1,0 mrd.

KLP Eiendom Trondheim



KLP Eiendom og miljø

”KLPE skal være en ledende eiendomsaktør innen miljøvennlig 

utvikling og forvaltning av eiendom” 

–KLPEs styringsprinsipper og Forretningsplan

KLP Eiendom skal være en eiendomsaktør med tydelig fokus 

på energi og miljø.

KLP Eiendom skal være proaktive og søke å velge de minst

belastende løsningene. 

Selskapet skal i tråd med konsernets klima- og miljøpolicy 

fokusere på egne aktiviteter som påvirker miljøet når bygget er i 

regulær drift, samt søke å påvirke kunder, leverandører og 

andre eksterne til å redusere sin belastning på miljøet.



KLP sin Miljøpolicy er styrende for oss

FNs bærekraftsmål vil bli en del av rammeverket for KLPs 

samfunnsansvarsstrategi fremover. 

KLP jobber med å definere hvilke mål KLP skal forplikte seg og jobbe mot. 

For KLP Eiendom er mål 11, 12 og 13 mest relevant.

«Vi vil fokusere på å redusere KLPs miljøbelastning og spesielt på 

forhold knyttet til avfall og energibruk»



KLP Eiendom tilslutter seg Veikart mot 2050

«Det var naturlig for oss å følge opp initiativet 

til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom og 

tilslutte oss strakstiltakene i veikartet»



Vesentlige miljøaspekter - fokusområder

Eiendomskjøp Prosjekter/utvikling Drift

Energi Transport Avfall Materialer

«De beste byggene for dagene som kommer»



Avfallstiltak i Miljøhandlingsplanen

• Nybygg: Sorteringsgrad min 90 %, 

• Eksisterende 75% (mål)

• Normalt 6-7 fraksjoner (byggavhengig)

Avfall

Dokumentasjon og oppfølging 



Avfallstiltak i Miljøhandlingsplanen

Avfall

Merking og gode løsninger i avfallsrommene

Dialog med leietakere, kartlegge problemområder

Informasjonsarbeid leietakere/renholdsarbeider

BREEAM-in use

Areal(rom), vokst voldsomt



Materialer i Miljøhandlingsplanen

• Veileder/innkjøpspolicy for miljøvennlig materialbruk 

• Stille tydeligere krav til materialer i våre innkjøp (prosjekt + drift)

• ProductXChange –verktøy for stoffkartotek og substitusjonsvurderinger

• Kompetanseheving internt

Materialer

Stoffkartotek – som QR kode!

Retningslinje for miljøvennlig innkjøp og materialbruk



Professor Brochs gate 2 i Trondheim –

første KLP bygg med BREEAM In-Use 

sertifisering – og nye grønne «fossefall»

Atlantic Hotel i Stavanger – rehabiliteres til 

BREEAM Very Good. Heissjakt ble benyttet ifm

sorting av riveavfall.

Zander Kaas gate 7 i Bergen, som vi kjøpte i 2016 oppnådde 

BREEAM Very Good. 

Vi «BREEAM’er» bygg i alle faser

Fornebu S, Verdens første BREEAM outstanding

kjøpesenter.

Abels Hus, Midt-Norges førts BREEAM 

Excellent bygg.

Samspill og planlegging (involvere drift) og leverandører
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PROSJEKT LYNGÅRDEN

BREEAM –NOR OG TEK 17
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• Gjennomgang av beskrivelse fra KLP

• Gjennomgang av TEK-kravene

• Gjennomgang av kravene i BREEAM-
manualen

• Gjennomgang av interne krav i NCC

PARADOKS

• Motstridende mål, redusere 
avfallsmengde vs høy sorteringsgrad

BREEAM – NOR OG TEK 17

Erik Langørgen NCC Building

KRAV I PROSJEKTENE



TEK17

Erik Langørgen NCC Building



• Helse- og miljøvennlige materialer

• Resirkulering

• Mindre avfallsproduksjon

• Ressurseffektivitet

Interne krav i NCC

Produktportefølje

Klima og 

energi

Overholdelse 

av lover og 

regler

Helse og

sikkerhet

Sosial 

inkludering

Materialer

og avfall

Erik Langørgen NCC Building



Interne krav i NCC
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• BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende 
miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

• BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget 
verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building 
Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge

• Nettside: http://ngbc.no/
• Sertifiseringen i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, 

vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.
• Totalt 54 underkategorier som gir sine vektinger inn i den totalt summen av 

poeng 
• Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, 

Excellent og Outstanding.

BREEAM – NOR OG TEK 17

HVA ER BREEAM?

Erik Langørgen NCC Building

http://ngbc.no/


• Å redusere miljøpåvirkningen fra bygg gjennom livsløpet. 

• Å gjøre det mulig å anerkjenne bygg basert på deres miljøfordeler. 

• Å tilby en troverdig miljømerking for bygg. 

• Å stimulere etterspørselen etter og skape verdi for bærekraftige bygg, 

bygningsprodukter og i hele leverandørkjeden. 

BREEAM – NOR OG TEK 17

HVA ER BREEAM?

Erik Langørgen NCC Building



BREEAM – NOR OG TEK 17

Erik Langørgen NCC Building



BREEAM – NOR OG TEK 17

KRAVENE I BREEAM

Erik Langørgen NCC Building



BREEAM – NOR OG TEK 17

Emnene som omhandler AVFALLSHANDTERING i prosjekt:

WST 01
• Avfallshåndtering på byggeplass
• Fremme ressurseffektivitet gjennom effektiv og egnet 

håndtering av avfall på byggeplassen. 

WST 02
• Resirkulerte tilslag 
• Anerkjenne og oppfordre til bruk av resirkulerte og 

sekundære tilslag, og dermed redusere behovet for nye 
materialer og optimalisere materialeffektiviteten på 
byggeplassen. 

Erik Langørgen NCC Building



BREEAM – NOR OG TEK 17

Emnene som omhandler BREEAM i prosjekt:

WST 03
• Avfall i driftsfase 
• Å anerkjenne og oppfordre til bruk av egne lagringsområder 

for byggets driftsrelaterte, resirkulerbare avfallsstrømmer, og 
dermed hindre avfall i å bli sendt til deponi eller forbrenning. 

WST 04
• Valg av gulvbelegg og himling
• Oppfordre til spesifikasjon og montering av gulvbelegg og 

himling valgt av brukeren, og dermed unngå unødig 
materialavfall.

Erik Langørgen NCC Building



BREEAM – NOR OG TEK 17

Emnene som omhandler BREEAM i prosjekt:

MAN 03:

• Pkt 17d og 18: Her skal transport av avfall ut fra 

byggeplass måles ihht CO2-påvirkningen fra denne 

transporten.

HEA 06 SIKKER ADKOMST:

• Det er et eget område for oppbevaring av avfalls-

beholdere og paller atskilt fra manøvreringsområdet for 

leveringsbiler og bilparkeringen for ansatte/besøkende

Erik Langørgen NCC Building



BREEAM – NOR OG TEK 17

Emnene som omhandler BREEAM i prosjekt:

ENE 04: Energiforsyning med lavt klimagassutslipp 

• Anerkjenne og oppfordre til bruk av lokal energiproduksjon fra 

fornybare kilder. 

MAT 05: Robust konstruksjon

• Materialoptimalisering, påse at det produseres mindre avfall under 

byggeprosessen uten ulempe for prosjekteringskonseptet. 

Spesifisere egnede holdbarhetstiltak, prosjekteringsteamet bør 

vurdere løsninger som optimaliserer bruken av materialer og 

dermed begrenser avfall i produksjonsfasen. 

Erik Langørgen NCC Building



• Siste prosjekter har ligget på opp imot 95% sorteringsgrad

• Gjenbruk  av asfalt

• Mengde avfall har vært fokus.

• Rensing forurenset masse

• Prefabrikkering er i vinden

• Avfall som ressurs 

NCC`s tilnærming til BREEAM de siste prosjekter

Erik Langørgen NCC Building
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