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Dagens tekst
10.00 – 10.15: Velkommen – hvorfor Endringsagenter - Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

10.15 – 10.45: Fra ord til handling - Har tatt behovet for endring helt ut og skapt nye selskap 
- Helt vilt marked - Per F. Jørgensen – Vill Urbanisme
- Det er behov for flere. Pådriver som driver på - Thomas Berman - SoCentral
- Det er en ære å få lov å jobbe i endringens tid - Mads Bruun-Høy – Æra

10.45 – 11.00: Eierperspektivet - Hva trenger vi fra rådgivere for å få til endring?
Trond Simonsen - Leder teknologi og forretningsstøtte hos Entra ASA 

11.00 – 11.20: Fra ord til handling – hvordan får noen til å være endringsagenter?
Rådgiver med omsorg for god luftkvalitet - Arne Førland-Larsen - Leder for Team Bærekraft Link Arkitektur
Bybonden og landskapsarkitekten som skaper reell endring på takflater – Rune Skeie - Fagansvarlig byøkologi i Asplan Viak

11.20 – 11.30: Benstrekk og påfyll av koffein
11.30 – 11.45: 3 * 3 på 15 minutter

3 egenskaper dere ser i en endringsagent
3 råd for å få til endring i praksis
3 tema dere ønsker å diskutere i Forum for endringsagenter i 2020

11.45 – 12.00: Hva gjør vi? Hva kan dere gjøre?
12.00: Vel hjem



Hva skjer – fugleperspektivet



Urbanisering Globalisering

Innen 2050 vil 75% av verdens 
befolkning bo i byer

Befolkningsvekst, migrasjon og 
flukt, internasjonalt 

arbeidsmarked, midlertidige hjem

Eldrebølgen

Demografisk endring aldrende 
befolkning framtidens boformer

Klimaendringer

Teknologi/digitalisering/AI

Fremtidens matproduksjon, 
energiproduksjon, 

konsekvenser av klimaendring, 
lokale/regionale ressurser

Ny teknolog, nye 
produksjonsformer, nye 

næringer og nye livsformer

Demokrati

Sosiale prosesser i byutvikling, 
medvirkning og bottom-up, byliv, 

integrering, demokrati i 
beslutninger

Vekst & vern

Kulturverdier og verdiskaping, 
bevaring og utvikling

Å forstå megatrender kan forberede deg for fremtiden



• 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
DET HURTIGE AKSELLERASJONENS 

ÅRHUNDRE



Rødliste over truede grunnstoffer



Dette skjer!

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!



Spille det noen rolle hvem som har skylden for at dette skjer ?
https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177



It is not helping if you 
are walking faster, 

if you are walking in the 
wrong direction!



Å DE-KOBLE VEKST FRA VELSTAND ER MODERNE MILØ- OG ØKONIOMISK 
POLITIKKS IMPERATIV!



Fremtiden er ikke 
lenger en forlengelse 
av fortiden

Fortid

Nå

Fremtid



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".



Byggsektoren har stor klimapåvirkning …

og en stor påvirkningsmulighet på andre sektorer !



Fra ord til handling 

-Helt vilt marked -Per F. Jørgensen –Vill Urbanisme
-Det er behov for flere. Pådriver som driver på -Thomas Berman -Pådriv
-Det er en ære å få lov å jobbe i endringens tid -Mads Bruun-Høy –Æra



Eierperspektivet 
Trond Simonsen 
- Leder teknologi og forretningsstøtte hos Entra ASA 



Fra ord til handling 
Rådgiver med omsorg for god luftkvalitet - Arne Førland-Larsen - Leder for Team 
Bærekraft Link Arkitektur

Bybonden og landskapsarkitekten som skaper reell endring på takflater – Rune Skeie -
Fagansvarlig byøkologi i Asplan Viak



3 * 3 på 15 minutter
3 egenskaper dere ser i en endringsagent
3 råd for å få til endring i praksis
3 tema dere ønsker å diskutere i Forum for endringsagenter i 2020



Hva gjør vi? 
Hva kan dere gjøre?



Vår modell for endringsarbeidet



•Faglig og strategisk 
rådgiving

•Nettverksmøter

•WGBC / Nordiske GBCer

Deler i 
Medlemskap 
og nettverk

•BREEAM-relaterte kurs

•Spesialkurs

•Temamøter/seminarer

•Eiendomssektorens 
veikart mot 2050

Hever

Kompetanse

(Utd., kurs og 
seminarer)

•Eiendomssektorens 
veikart mot 2050

•TEK 20

•Kvalitetsprinsipper

•WGBC/EU

Påvirker

Ramme-
betingelser

•Forskningsovervåking og 
spredning

•Veiledere og verktøy

•Identifisere 
forskningsbehov

Identifiserer 
og sprer

Innovasjon og 
forskning

•BREEAM-NOR

•BREEAM IN-Use, 
BREEAM Communities

•Andre verktøy? (WELL, 
CEEQUAL )

Utvikler og 
tilbyr

Sertifisering

Bedre

Samspill og 
Ledelse

Økt

Kunnskap, 
Ferdigheter 

og 
Holdninger

Tilpassede

Ramme-
betingelser 

og 
Virkemidler

Mer  
Nyskaping

Dokument
ere Kvalitet

HVA VI GJØR
HVEM VI VIL PÅVIRKE

FORMÅLETHVORFOR VI GJØR DET 
( vilkår for endring)

Vår modell for vårt endringsarbeid

Selskaper/

bedrifter

Områder/

Byer/

Kommuner

Bransje(r)

Fagfolk/

eksperter

Samfunn

PÅVIRKNING I DET 
BYGDE MILJØET

Bærekraft – det 
selvfølgelige

Verdi for

samfunnet og

livskvalitet

Helse og inneklima

Avfall og ressursbruk

Biologisk mangfold

Reduksjon av 

klimagassutslipp og 

klimatilpasning



Well CEEQUAL Communities

Fra globale mål til prosjekt

COP21 -
Parisavtalen

Nasjonale regler og planer

Lover og forskrifter Klimaforliket Energimeldingen

Lokale regler og planer

Kommuneplan Reguleringsplan Skolebruksplan Klima- og 
energiplan Grøntmiljøplan Hovedplan for avløp og vannmiljø

Prosjekt



Bærekraftsmålene for Grønn Byggallianse

Grønne 
bygg  og 
områder 
kan påvirke 
folks helse 
og velvære

Grønne 
bygg  og 
områder 
kan bruke 
fornybar 
energi som 
er 
rimeligere 
å drifte og 
gir lavere 
utslipp

Å bygge 
grønn 
infrastruktur 
bidrar til 
nytenkning,  
nye løsninger 
og produkter 
– som skaper 
jobber og 
økonomi 

Kunnskap om 
design og 
konsekvens 
av å bygge 
grønt kan 
trigge 
innovasjon 
og bidra til 
mer robust 
infrastruktur  

Grønne bygg  
og områder 
bruker 
sirkulære 
prinsipper, 
der ressurser 
ikke kommer 
på 
avveie/kastes

Grønne bygg  
og områder 
produserer 
lavere 
utslipp, som 
bidrar til å 
nå 
klimamålene

Grønne bygg  
og områder 
kan forbedre 
biodiversitet
og bringe 
naturen 
tilbake til 
byen

Utvikling av 
grønne bygg 
og områder 
skapes 
gjennom 
gode 
nettverk -
sterke 
allianser som 
kan endre 
raskere

Grønne bygg  
og områder 
kan kun rent 
vann til rett 
forbruk og 
benytte 
miljøvennlige 
materialer 
som 
reduserer 
risiko for 
forgiftning av 
vann.

Grønne bygg  
og områder 
kan redusere 
avfall 
gjennom 
bedre 
planlegging 
og drift som 
vil redusere 
forurensning 
til vann

1,2,3,4,5 
Kvalitets-
prinsipp

7,10 Alle 5,8,9Alle 6,9 9 Alle99,10 



Hva kreves av bransjen (dere) fremover





Omstille; Fra forbruk til ombruk
Fra 50 – 15 kg/m2

Fra 20 – 6.000 kr/m2

Fra 50 – 10.000.000 leietakere
Fra intensjon og ambisjon til reelle 
resultater



Fra gamle vaner til nye vaner ?



«Wave of change» - forstå

Fritt etter Gerd Leonhard



Systematisk tilnærming gir resultater – også endring 



At the end of the day…



…it´s all about guts!



Hva kan dere gjøre ?

• BLI MED – BLI ENDRINGSAGENT

HTTPS://BYGGALLIANSEN.NO/VI-SOKER-ENDRINGSAGENTER/

• FØRSTE MØTE I LØPET AV FEBRUAR 2020.

https://byggalliansen.no/vi-soker-endringsagenter/

