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Innhold

Grønn Byggallianse har i samarbeid 
med våre medlemmer i Forum for 
boligutviklere utarbeidet et sett med 
ikoner og tilhørende tekster. Disse skal 
tas i bruk når kvaliteter ved en BREEAM-
NOR-sertifisering skal kommuniseres til 
omverden, bruker og kjøper.

Dette dokumentet er et verktøy og 
veileder for alle som vil bruke materialet 
i praksis.

Grønn Byggallianse vil rette en stor takk 
til Skanska for at de har delt sitt arbeid 
med tekst og ikoner til oss for bruk til 
flere!
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Om BREEAM-NOR

BREEAM er verdens ledende 
sertifiseringsordning for 
bærekraftsvurdering av bygninger. 
Verdien av et BREEAM-sertifikat er 
bedre kvalitet og høyere ytelse i 
hele byggemiljøets livssyklus, fra 
nybygging, til bruk, og oppussing.
BREEAM sikrer dette gjennom 
tredjeparts sertifisering der 
miljømessig, sosial og økonomisk 
bærekraftprestasjon evalueres 
grundig. 

Dette betyr at BREEAM-sertifiserte 
bygg har dokumenterbare 
bærekraftige kvaliteter som 
forbedrer trivsel for de som bor 
og jobber i slike bygg, bidrar til å 

beskytte naturressurser, og gir en 
mer attraktiv eiendomsinvestering.
BREEAM er utviklet og eies av BRE 
(www.bregroup.com). BREEAM-
NOR er utviklet for bruk i Norge og 
forvaltes av Grønn Byggallianse.

BREEAM (Building Research 
Establishment’s Environmental 
Assessment Method) er en 
internasjonalt anerkjent
metode. Siden BREEAM ble lansert 
i 1990, har over 530 000 bygg blitt 
sertifisert etter metoden. Metoden 
brukes nå i mer enn 70 land i hele 
verden. Uansett hvor disse byggene 
blir oppført, kan de umiddelbart 
gjenkjennes på at de har blitt 

planlagt, prosjektert, oppført og 
driftet i samsvar med prinsipper for 
beste bærekraftspraksis.
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BREEAM er med på å skape 
bevissthet blant eiere, brukere, 
prosjekterende og driftsansvarlige 
rundt fordelene ved å se bærekraft i 
et livsløpsperspektiv. 

Uavhengige, linsensierte revisorer 
undersøker og godkjenner kriteriene 
i BREEAM-NOR. 

BREEAM-NOR inneholder 
forskningsbaserte kriterier for 
en rekke emner innen de ni 
hovedkategoriene; ledelse, helse 
og innemiljø, energi, transport, 
vann, materialer, avfall, arealbruk og 
økologi, og forurensning. 

Bygg sertifiseres etter en skala med 
klassifiseringene:  

•  Pass
•  Good
•  Very Good
•  Excellent
•  Outstanding
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Ikonsystemet
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Introduksjon til ikonsystemet

Ikoner har blitt en slags esperanto for 
digitale flater. Det har derfor oppstått 
en standard for hvordan ulike ord og 
utrykk oversettes til ikoner - bygget på 
visuelle klisjéer. Dersom man følger 
disse normene så har man bedre 
mulighet for at bruker oppfatter 
ikonene lettere. Deretter kan man 
oppnå egenart ved å variere strek, 
form, tykkelse, farge m.m. 

Ved utvikling av ikonsystemet har 
vi fokusert på hvordan omverden 
oppfatter ikonene - er de 
selvforklarende eller kan de på noen 
måte fremstå misvisende? 
Ikonsystemet som er utarbeidet for 
BREEAM-NOR har et enkelt og nøytralt 

formspråk, som etterlater et relativt 
lite avtrykk. På denne måten ønsker vi 
at ikonserien skal gå hånd i hånd med 
de ulike prosjektene og deres unike 
elementer og identiteter.

De stiliserte, avrundede formene 
er valgt for å gi god samhørighet til 
BREEAM-NOR-logoen.

Hvert av de ni ikonene er individuelle 
brikker som representerer hver sin 
hovedkategori i BREEAM. 
Videre er alle de ni ikonene 
representert i en overordnet 
illustrasjon, visualisert i form av et 
tre. Dette tas i bruk når bygget er 
BREEAM-NOR-sertifisert.

Les mer om det overordnede merket 
på side 19 og 20 i dette dokumentet. 
Dette merket har også en egen 
veileder. Ta kontakt dersom du ønsker 
denne tilsendt.
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Arealbruk og økologi

Transport

Materialer

Vann

Avfall

Forurensning

Energi

Ledelse

Helse og innemiljø
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Retningslinjer for plassering/justering

For å sikre unison og tydelig bruk 
av ikonene, finner du her noen 
retningslinjer for hvordan de skal 
anvendes.

Ved plassering av to eller flere av 
ikonene horisontalt eller vertikalt, 
skal den sirkulære formen være 
styrende for plassering/justering. 
Deler av ikonet som bryter gjennom 
denne sirkelen, skal da bryte den 
vertikale eller horisontale hjelpelinjen 
den plasseres langs - som vist her. 
Når sirkelen selv bryter hjelpelinjene 
fremstår plasseringen uryddig.

KORREKT JUSTERING

FEIL JUSTERING
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Retningslinjer for fargebruk

Ikonene er tilgjengeliggjort som 
vektorgrafikk, som forenkler 
fargetilpasning. Ikonene kan gjengis i 
sort, hvitt eller som egendefinert farge. 

Ikonene er å anse som en serie med 
et unisont formspråk, og skal derfor 
IKKE gjengis i ulike farger på samme 
flate. Alle ikoner abefales å ha samme 
farge, innenfor samme prosjekt. Ved 
gjengivelse på farget bakgrunn, skal 
ikonene anvendes i sort eller hvitt. Det 
anbefales å gi ikonene valører som står i 
god kontrast til bakgrunnen de plasseres 
på.

KORREKT FARGEBRUK

FEIL FARGEBRUK

Alltid samme farge
på samme flate

IKKE farge på farge Dårlig kontrast
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Tekster og språklig tone
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Kommunikasjon av miljøkvaliteter og 
grønt fokus, har endret seg i forhold 
til hvordan utbyggere tidligere har 
formidlet dette. Som en del av denne 
kommunikative verktøyskassa er det 
utarbeidet retningsgivende tekster, 
for å forenkle prosessen når utbygger 
skal kommunisere BREEAM-NOR til sine 
kjøpere. Dette har vi gjort fordi det 
finnes et behov for å kommunisere på 
en måte som gjør bruker/kjøper i stand 
til å forstå hva miljøkvaliteter gjør for 
dem i hverdagen. 

Overordnet tekst
Den overordnede teksten forklarer på 
folkelig vis hva BREEAM-NOR innebærer, 
og fordelene ved å velge bolig i bygg 

som har dette miljøfokuset. Teksten 
på overordnet nivå er emosjonell og 
fremoverlent, for å viske ut avstanden 
mellom utbygger og forbruker. 
BREEAM-NOR-logo kan også benyttes 
sammen med overordnet tekst, 
men det må fremkomme tydelig at 
prosjektet vil benytte seg av BREEAM 
som kvalitetsreferanse og at dere vil 
sertifisere  bygget. Dette gir trygghet for 
utvikler og trygghet for kjøper!

Kategorispesifikke tekster
Disse dekker de viktigste emnene som 
berører kjøper - uavhengig av hvilke 
emner prosjektet faktisk har gått etter. 
De underbygger ikonsystemet og er en 
forlengelse av den overordnede teksten.

Tekstene kan benyttes i kommunikasjon 
for et gitt prosjekt, når dette 
har pågått en stund og man er i 
prosjekteringsfasen. Teksten MÅ 
kvalitetssikres/tilpasses dette 
prosjektets valg av miljøambisjon 
og strategi. Hvert prosjekt står selv 
ansvarlig for å kvalitetssikre at innholdet 
i deres kommunikasjon er i tråd med 
de kvalitetene som prosjektet faktisk 
leverer til kjøper!

I bruk av tekst som omtaler BREEAM-
NOR skal det tydelig komme frem 
at prosjektet er registrert, valgt 
ambisjonsnivå (hvis kjent og før faktisk 
sertifikat er utstedt), og oppnådd 
sertifikatnivå ved utstedt sertifikat.

Om tekstarbeidet
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Det som er viktig for deg,  

er viktig for oss

Når du skal kjøpe ny bolig er det mange 

ting du må ta hensyn til. Om boligen er 

miljøvennlig er kanskje ikke det de fleste av 

oss har lengst fremme i bevisstheten. Men 

om du velger en bolig som har blitt bygget 

miljøriktig - for deg og omgivelsene, vil du 

kunne sove enda bedre om nettene, vel 

vitende om at du har gjort et godt valg.

Vår viktigste medspiller for å skape bedre 

bomiljøer, er deg som beboer - for der hvor 

vi avslutter, tar du over. Derfor er det så 

viktig for oss å ivareta miljøet så bra som 

mulig gjennom hele prosessen, slik at du kan 

føle deg trygg på at dine og naturens behov 

er tatt hånd om. Å ta miljøet på alvor, er å ta 

hverandre på alvor.

Grønt er mer enn en farge

Vi brenner for miljøvennlige løsninger, og 

ønsker at dette gjenspeiles i alt vi gjør. 

Gjennom tydelig miljøledelse ligger de 

rette verdiene til grunn - fra start til slutt. 

Alt fra materialvalg, økologi, transport, 

energi og forurensing til hvordan vi berører 

eksisterende natur og omgivelser så lite 

som mulig. Alt for at din bolig skal være 

energieffektiv, ressurseffektiv, klimavennlig, 

og uten helse- og miljøskadelige stoffer. Et 

sted hvor både du og miljøet skal nyte godt 

av smarte uteområder, gode løsninger for 

avfallsortering som virker og varer.

Ute – inne – hjemme

Til syvende og sist er det du som skal bo 

her, og du skal være trygg på at vi har gjort 

de riktige valgene for deg og for miljøet. 

Løsninger som gjør hverdagen din bedre, 

enklere og grønnere. Transportløsninger som 

er gode og tilgjengelige, uteområder du har 

lyst til å bruke fordi de er riktig planlagt. 

Eller innemiljø som ivaretar deg og dine - 

uansett livsfase. 

På den måten er vi sammen om miljøet. For 

når du kjøper ditt neste hjem av oss, velger 

du bærekraftige løsninger som er bra for deg 

og fremtiden.

Overordnet tekst

Denne overordnede teksten kan benyttes når utvikler har besluttet å benytte BREEAM og prosjektet er registrert.
Den er tiltenkt å benyttes i tidligfase for å kunne beskrive et prosjekt og vise hva kjøper kan få igjen av kvaliteter når 
utvikler benytter BREEAM som en kvalitetsreferanse. 
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BREEAM er verdens ledende 

sertifiseringsordning for bærekraftsvurdering 

av bygninger. Verdien av et BREEAM-sertifikat 

er bedre kvalitet og høyere ytelse i hele 

byggemiljøets livssyklus, fra nybygging til 

bruk, oppussing og riving.

BREEAM sikrer bærekraft og kvalitet gjennom 

en grundig uavhengig tredjepartsevaluering 

og -sertifisering av både miljømessige, 

sosiale og økonomiske kriterier.

Dette betyr at BREEAM-sertifiserte bygg har 

dokumenterbare bærekraftige kvaliteter 

som forbedrer trivsel for de som bor og 

jobber i slike bygg, bidrar til å beskytte 

naturressurser og gir en mer attraktiv 

eiendomsinvestering.

BREEAM er utviklet og eies av BRE  

(www.bregroup.com). BREEAM-NOR er 

utviklet for bruk i Norge og forvaltes av 

Grønn Byggallianse.

Overordnet om BREEAM
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Ledelse:

Vi tar alltid hensyn til omgivelsene når vi 

bygger og er nøye med våre miljørutiner. 

Når du flytter inn har vi jobbet lenge med 

gode rutiner for drift og vedlikehold av 

bygget du skal bo i. Vi gir deg god veiledning 

når du flytter inn, slik at du får de beste 

forutsetningene for å trives i ditt nye hjem.

Helse og innemiljø:

Et godt innemiljø er viktig for trivselen. Vi 

sikrer deg et sunt og trygt inne- og utemiljø.

Lys skal du få akkurat passe av, men 

sjenerende lyd skal vi skjerme deg for. Vi 

bruker kun helse- og miljøvennlige produkter 

slik at det skal være godt å trekke pusten 

inne så vel som ute. Ikke minst skal du føle 

deg trygg der du bor - for dersom man bor 

godt, så lever man godt.

Energi:

Hvis vi sparer på energien, så sparer vi 

miljøet, og du sparer penger. 

Alt utstyr er nøye valgt for å bruke lite energi 

– ute som inne. 

Transport:

I hverdagen kan det være mye logistikk 

som skal gå opp. Å legge til rette for at du 

kan sykle, dele bil, eller reise kollektivt dit 

du skal, gjør det enklere for deg å velge 

transport som skåner miljøet. Det gjør også 

gode lade- og lagringsmuligheter.

Materialer:

Vi bygger med tanke på reduksjon av 

miljøpåvirkningen fra byggematerialer. Når 

vi planlegger og bygger velger vi smart slik at 

vedlikehold og reparasjon minimeres. Det gir 

lav miljøpåvirkning i byggets levetid.

Vann:

Tilgang til rent vann er viktig for alle. Jo 

mer vann vi sparer, dess bedre for miljøet. 

Effektive sanitærløsninger og smarte 

vannsystemer bidrar til å senke forbruket 

av drikkevann. Plantene i uteområdet er 

robuste og ikke for tørste. Dette sørger for 

at du får nyte frodige uteområder, uten at 

unødig vann går til spille.

Overordnet bruk av ikonene

Følgende tekst kan følge ikonene i tidligfase:
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Avfall:

Vi er stolte av å kildesortere! Hele veien fra 

byggeplass til din bolig stiller vi strenge krav 

til at avfallsmengden minimeres. Byggeavfall 

håndteres og returneres som seg hør og bør, 

og i den grad det er mulig benytter vi oss av 

resirkulerte byggematerialer. Vi har også lagt 

opp smarte løsninger for avfallshåndtering. 

Dette gjør det enkelt for deg å fortsette der 

vi slipper.

Arealbruk og økologi:

Når vi bygger, tenker vi også på at naturen 

rundt oss må ivaretas gjennom hele 

byggefasen. Vi har som mål å etterlate 

tomta bedre enn da vi startet. Slik at når 

du overtar finner du naturlig opparbeidede 

grøntarealer, med stedstypiske plantevalg og 

godt planlagt vedlikehold.

Forurensning:

I et godt nabolag tar bygget også hensyn 

til deg. Utebelysningen er skånsom, 

oppvarmede fellesarealer er godt planlagt og 

tatt nøye hånd om. Støynivået minimeres og 

vi bygger selvsagt på områder med lav risiko 

for flom. Et godt hjem skal være trygt både 

for deg og for omgivelsene.
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Arealbruk og økologi

“Du ska itte trø i graset”, sies det. Når 

vi bygger unngår vi dyrkbar mark og 

sørger for boliger som gir minst mulig 

avtrykk. Økologien ivaretas gjennom 

hele byggefasen og vi har som mål å 

etterlate tomta bedre enn da vi startet. 

Når du overtar finner du naturlige 

grøntområder, med stedstypiske planter 

og godt planlagt vedlikehold.

Transport

Du kan sykle alene, dele bil eller reise 

kollektivt med andre. Og når du kommer 

hjem, har vi lagt til rette for parkering, 

lading og lagring som passer dine 

behov - nå og i fremtiden. Kort vei til 

kollektivtransport bidrar også til å gjøre 

det enklere for deg å velge transport 

som skåner miljøet. Tilgjengelig, trygt 

og naturlig, enten du velger to eller fire 

hjul.

Materialer

Gode rutiner og store innkjøp gjør at 

vi kan levere robuste konstruksjoner 

bygget av miljøvennlige materialer - 

som virker og varer. Tropisk tømmer 

eller materialer med miljøgifter styrer 

vi langt unna, slik at du som beboer 

skal få et mest mulig miljøriktig hjem. 

Livsløpstandard får du på kjøpet!

Kategorispesifikke tekster
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Vann

Tilgang til rent vann er viktig for 

oss alle. Derfor benytter vi effektive 

sanitærløsninger og smarte vannsystemer, 

som bidrar til å få ned forbruket av 

drikkevann. Utomhus prioriterer vi planter 

som ikke er for tørste, og vi forsyner dem 

med regnvann fra grønne tak og regnbed. 

Dette sørger for at du får nyte frodige 

uteområder, uten at unødig vann går til 

spille. For jo mer vann vi sparer, jo mer 

sparer vi miljøet.

Avfall

Vi er stolte av å kildesortere! Hele 

veien fra byggeplass til din bolig stiller 

vi strenge krav til at avfallsmengden 

minimeres. Vann, energi og drivstoff 

overvåkes for å unngå unødig 

forurensning. Byggeavfall håndteres 

og returneres som seg hør og bør, og i 

den grad det er mulig benytter vi oss 

av resirkulerte byggematerialer. Vi har 

også lagt opp smarte løsninger for 

avfallshåndtering. Dette gjør det enkelt 

for deg å fortsette der vi slapp.

Forurensning

Vi ønsker at du skal bo i et godt nabolag. 

Utebelysning såvel som oppvarmede 

fellesarealer skal være godt planlagt 

og tatt nøye hånd om. Området skal 

fremstå naturlig med grønne tak og 

frodige overvannsbed, som binder støv 

og har en dempende effekt. Støynivået 

minimeres og vi bygger selvsagt på 

områder med lav risiko for flom. Et godt 

hjem skal være trygt både for deg, og for 

omgivelsene.

Kategorispesifikke tekster
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Energi

Hvis vi sparer på energien, så sparer 

vi miljøet, og du sparer penger. Derfor 

utstyrer vi alle boligene med tidsriktige 

hvitevarer og sørger for smarte 

tørkeplasser til klær. For hver gang du 

tar heisen opp eller ned, samles energi 

som tas i bruk neste gang den er i 

farta. Utebelysningen skal være god og 

effektiv, slik at den ikke blir en last for 

felleskassa. Alt for at bygget skal være så 

energieffektivt som mulig.

Ledelse

Sjefen passer på at arbeidsplassen 

er sunn og trygg – både for de som 

jobber der og omgivelsene rundt. Vi 

tar alltid hensyn når vi bygger og er 

nøye med våre miljørutiner. Før vi 

setter spaden i jorda, har vi gjort våre 

undersøkelser, for å kunne gi deg de 

beste forutsetningene for å trives i ditt 

nye hjem. 

Helse og inneklima

Et godt innemiljø er viktig for trivselen. 

Lys skal du få akkurat passe av, men 

sjenerende lyd skal vi skjerme deg for, 

og romtemperaturen skal du selv kunne 

tilpasse dine behov. Vi holder oss til 

helse- og miljøvennlige produkter slik at 

det skal være godt å trekke pusten inne 

så vel som ute. Ikke minst skal du føle 

deg trygg der du bor - for dersom man 

bor godt, så lever man godt.

Kategorispesifikke tekster
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Øvrige logoer/merker



21

Vi ønsker at BREEAM-NOR-logoen skal 
knyttes til teksten som omhandler 
BREEAM på overordnet nivå. Egen 
veileder foreligger, men her er noen 
relger for bruk.

Der det foreligger et sertifikat, skal 
nivå oppgis i all kommunikasjon. 
Logoen kan da benyttes. Dersom 
logoen benyttes før sertifikat er 
utstedt, skal det komme tydelig frem 
hvilken ambisjon prosjektet har og at 
det er utviklers ansvar å levere den 
kvaliteten de ønsker å trekke frem i 
kommunikasjonen sin.

BREEAM-NOR-logo

Hovedlogo. 
Foretrukket bakgrunnsfarge er hvit.

Sort logo. Anvendes når hovedlogo 
ikke kan brukes.

Hvit logo. Ved gjengivelse på 
mørke bakgrunner. Kun når 
hovedlogo ikke kan brukes.

Det skal alltid være en fri sone 
rundt logo tilsvarende bredden 

på bokstaven “B”, hvor andre 
elementer ikke skal overlappe.

Minimum størrelse for gjengivelse.

25 mm

Følgende tekst skal alltid inkluderes minst en gang på alt materiale der BREEAM-logoen benyttes:

“BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).  

BREEAM-merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse” BREEAM er en 

registrert merkevare hos BRE. Derfor må ® ikke tas vekk der fra logoen.
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Grønn Byggallianse - medlemslogo

For medlemmer av Grønn Byggallianse 
finnes en egen logo som vi oppfordrer til 
å bruke. 

Gjennom bruk blir denne gjort kjent og 
den er med på å identifisere deg som 
medlem. Bra for deg og bra for oss!

Hovedlogo. 
Foretrukket 

bakgrunnsfarge er hvit.

Hvit logo. 
Til gjengivelse på mørkere 

bakgrunner, utsparing i 
bilder osv.

Sort logo. 
Til bruk når hovedlogo 

ikke kan brukes.
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Som et alternativ til et innrammet 
sertifikat, tilbyr Grønn Byggallianse 
dette symbolet som kunstnerisk 
utsmykking av BREEAM-NOR-
sertifiserte bygg. Her vises 
designprinsippene for symbolet.

Hovedkategoriene ledelse, helse og 
innemiljø, energi, transport, vann, 
materialer, avfall, arealbruk og 
økologi, og forurensing representeres 
ved de ni sirklene.

Kunstnerisk utsmykking

NB
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Når bygget blir sertifisert gis det 
anledning til å benytte symbolet i 
trykksaker og annonsemateriell. Dette 
merket har en egen veileder. Ta kontakt 
om du ønsker denne tilsendt.

NB: Ved bruk i ulike markedstiltak og 
publikasjoner skal merket stå sammen 
med følgende tekst:

[Navnet på bygget] er sertifisert BREEAM-
NOR [nivå] [år]

BREEAM er Europas ledende 
miljøsertifiseringssystem for bygg.

Overordnet symbol - utsmykking

Merket kan benyttes i ønsket 
størrelse positivt eller negativt.

På lyse flater anbefales en grå 
variant som vist her.
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Eksempler på bruk
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Oppsummert oppfordrer vi utbyggere 
til å ta i bruk de ikoner og tilhørende 
tekster som er aktuelle for gjeldende 
prosjekt. 

Når fordelene ved BREEAM-
sertifiseringen skal formidles, 
så foreligger det et etablert 
kommunikasjonsgrunnlag for å 
synliggjøre miljøfokus overfor kjøpere. 
Da slipper hver enkelt å starte med 
blanke ark for hver gang dette skal 
formidles.

Bruk og gjenbruk av ikonsystemet i 
tråd med retningslinjene gitt i dette 
dokumentet, vil bidra til at kjøpere 
raskere identifiserer miljøfokuset for 
det enkelte prosjekt. 

Utbygger står fritt til å gjøre de 
tilpasninger beskrevet i dette 
dokumentet.

På de kommende sidene vises noen 
eksempler på hvordan ikonsystemet, 
kan se ut i praksis. Disse eksemplene 
står som inspirasjon til etterfølgelse.

Hvordan ser dette riktig ut i kontekst?
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side 25

Condimentum ullamcorper in viverra 
senectus ac vestibulum vel fames nulla 
a quam nisi augue cum tempor ornare 
amet sociis felis dictumst tincidunt 
dolor adipiscing. Ac at a enim a dictum 
eu sagittis sodales taciti aptent 
consectetur a quam suspendisse non 
orci a condimentum curabitur. Habitant 
nascetur faucibus ullamcorper gravida 
nam quis felis volutpat primis ele-

mentum etiam nostra habitasse justo 
facilisis blandit pharetra vulputate 
ac curabitur a accumsan sapien ad 
eleifend consectetur a. Suspendisse 
consequat mattis vestibulum blandit 
consectetur felis arcu ut himenae-
os ante rhoncus euismod nullam 
scelerisque ullamcorper consectetur ad 
ultricies et suscipit ipsum in a tincidunt 
molestie sem non ornare.

Ad aenean ullamcorper enim per 
habitasse scelerisque.

Skanska har registrert Ensjø torg og 
har ambisjon om å sertifisere etter 
BREEAM-NOR klassifisering Very Good.

Arealbruk og økologi
Semper eu venenatis 
gravida scelerisque 
praesent luctus sem.

Vann
Arcu per ad eros cras a 
ornare sodales pharetra 
vestibulum suspendisse 
integer.

Energi
A purus adipiscing nunc 
interdum in vestibulum 
litora ullamcorper ipsum.

Transport
A blandit dui parturient 
scelerisque habitasse 
etiam lorem.

Avfall
A eu vestibulum a 
natoque gravida 
condimentum adipiscing 
a non.

Ledelse
A elementum natoque 
proin mi placerat ut sit.

side 24

Materialer
Bibendum scelerisque 
est eros adipiscing primis 
ad ornare.

Forurensning
A eu vestibulum a 
natoque gravida 
condimentum adipiscing 
a non.

Helse og innemiljø
Consequat curae tempus 
parturient

- et grønt alternativ
Ensjø Torg er miljøklassifisert av BREEAM-NOR. BREEAM er Europas 

ledende miljøklassifiseringssystem for bygg.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building 

Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).  

BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) 

BRE og kan kun gjengis med tillatelse.
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Eksempel på annonse
Her kan ikonene med fordel benyttes 
for å oppnå gjenkjennelse til øvrige 
markedstiltak. Formgiver står da fritt 
til å avstemme fargen på ikonene mot 
prosjektets egen fargeprofil. Ikonene 
kan brukes som vist her, eller med 
navn og tilhørende tekst dersom det 
er rom for dette.

Det gode liv i byen
Per tellus mattis arcu pharetra ultricies donec volutpat adipiscing penatibus sem adipiscing himenaeos 

tristique venenatis a ac ut adipiscing ullamcorper dapibus bibendum leo. Pretium id placerat aliquet 

ullamcorper quis consectetur nisl aliquam suscipit integer nibh venenatis torquent sapien ipsum. 

Skanska har registrert Ensjø torg og har 
ambisjon om å sertifisere etter BREEAM-NOR 
klassifisering Very Good.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).  
BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.
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Kunstnerisk utsmykking 
- standardløsning
Symbolet skjæres ut i glassklar 
8mm miljøvennlig akryl. Hvit frostet 
overflate. Skjærekanten rundt blir 
glassklar. Limes på bakplaten. Sort 
tekst printes på platen. Leveres med 
4 stk. 19 mm avstandsklosser på 
baksiden. Skiltets totalvekt blir så lett 
at det kan festet til vegg med
lim eller borrelås.

Plaketten er laget for innendørs bruk 
og skal ikke rengjøres med kjemikalier.
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Spesialtilpassing
Alle byggherrer kan lage sine 
egne spesialtilpassede løsninger 
i samarbeid med Medicineheads 
som har utviklet designet. Grønn 
Byggallianse har inngått en avtale 
som regulerer samarbeidet. Her er 
skisser og eksempler som viser ulike 
muligheter. 

For ytterligere informasjon om 
produksjon og utvikling av
individuelle løsninger kontaktes
Sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse, 
Viel Sørensen

E-post: 
viel.sorensen@byggalliansen.no
Telefon: +47 952 76 360
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Har du spørmål om  
BREEAM-NOR, kontakt:

Anders Nohre-Walldén
Utviklingssjef
Grønn Byggallianse

T: 93 23 49 55
E: anders.nohrewallden@byggalliansen.no

Trenger du hjelp med tekst  
eller ikoner, kontakt:

Tora Hope
Kommunikasjonsrådgiver
Grønn Byggallianse

T: 91 34 23 52
E: tora.hope@byggalliansen.no

UNDERTITTEL

Visuell profil med eksempler

DATO OG STED

PROFILHÅNDBOK

v.05-2019


