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Visjon
Bærekraft – det selvfølgelige valget



Grønn Byggallianse

Våre 277 medlemmer er:

• Byggeiere

• Arkitekter

• Rådgivende ingeniører

• Entreprenører

• Produsenter

• Kommuner

• Universitet/høyskoler



Grønn Byggallianses mål

• Å være den viktigste norske katalysatoren for 
en bærekraftig bygge- og eiendomssektor 

• I tråd med bl.a. Eiendomssektorens veikart mot 
2050, skal vi bidra til; 

• Et klimanøytralt Norge 

• Lukkede materialkretsløp 

• Null utslipp av miljøgifter  

• Helsefremmende bygg og områder

• Langsiktig lønnsomhet for næringen og 
samfunnet 



Dette gjør vi gjennom:

• å være en inspirasjons- og kunnskapskilde 

• å tilby nettverk der medlemmer kan hente 

og dele erfaringer 

• å være en interesseorganisasjon for økt 

bærekraft ved utforming av nye 

rammebetingelser 

• å stimulere til innovasjon 

• å utvikle og tilby verktøy og 

sertifiseringsordninger for bærekraft 



Mulighetene ligger i hvorvidt vi klarer å se annerledes 
på ting



Det hjelper ikke om du 
går raskere, 

Dersom du går i feil
retning !



Mulighetene ligger nye 
modeller

Fortid

Nå

Fremtid



• Vekst i befolkning med en faktor på 3.7

• Årlig utvinning av byggematerialer økte med en faktor på 34, 
malm og mineraler med en faktor på 27, fossil brensel med en 
faktor på 12, biomasse med en faktor på 3.6

• Total materialekstraksjon vokste med en faktor på 8

• Drivhusgassutslippene vokste med en faktor på 13

DET 20. ÅRHUNDRE = HURTIGE 
AKSELLERASJONENS ÅRHUNDRE



Dette kan byer og bygg bidra til å reversere

Norsk slåtteng 80% 
reduksjon siden krigen

- kilde til mest artsrike naturtypene i Norge

- 1 kvm – opp til 40 plantearter, matfat pollinerende arter, 
«Genbank» for fremtiden!



Her ligger 
potensialet

gjennomsnitt 8000 
kroner per 
kvadratmeter for å 
tilpasse kontorbygg nye 
leietakere. Fullt 
brukbare løsninger og 
inventar kastes ut til 
fordel for 
skreddersydde 
løsninger for den 
enkelte leietaker. 



Det skjer nå





Potensialet 
20 000



Antall leietakere fra 
50 – 10.000.000



Hvorfor skjer det ikke mer og raskere ?



WE WANT CHANGES …

BUT WE DO NOT WANT TO CHANGE





Guy McPherson: 
”If you think the economy is more important than the 

environment (and health), try holding your breath 
while counting your money".



Systematisk tilnærming gir resultater 



At the end of the day…



…it´s all about guts!



https://byggalliansen.no/kontakt/

https://byggalliansen.no/kontakt/

