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Mål for BREEAM-NOR 2021

• BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge 

• BREEAM-NOR skal være en driver for nytenkning i planlegging og 
bygging for miljø og økt bærekraft.

• Nasjonale tilpasninger i BREEAM-NOR skal være godt 
gjennomarbeidet.

• Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.
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Tra 01 og Tra 02
Transportkategorien i BREEAM-NOR 2021



Hovedendringer
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BREEAM-NOR 
2016

Tra 01 
Kollektivtransporttilbud

Tra 02 Avstand til 
servicetilbud

Tra 03(a+b) Alternative 
transportformer

Tra 04 
Bilparkeringskapasitet

Tra 05 Mobilitetsplan

Tra 06 Hjemmekontor

BREEAM UK 2018

Tra 01 Transport 
assessment and travel 

plan

Tra 02 Sustainable 
transport measures

BREEAM-NOR 
2021

Tra 01 Transportvurdering 
og mobilitetsplan

•Mobilitetsplan

•Kollektivtransporttilbud

•Avstand til servicetilbud

•Klimagassberegning

Tra 02 Bærekraftige 
transporttiltak

•Alternative transportformer

•Bilparkeringskapasitet

•Hjemmekontor

• Kartlegge og 
forstå

• Fremme det 
som er bra

• Redusere eller 
begrense 
negativ 
påvirkning

• Kompensere
• Fremme det 

som er bra



Tra 01

Foto: Vidar Nordli-Mathisen

• For å gjøre dette til en mer relevant øvelse 
flyttes transportvurdering og mobilitetsplan 
frem i kategorien

• Slik får øvelsen mer påvirkning på prosjektet 
og det bidrar til å kartlegge realistiske tiltak i 
Tra 02

• Gjennomføres tidlig i prosjektløpet, Steg 2

• Tomtevalg ansees som viktig i BREEAM-NOR
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https://unsplash.com/@vidarnm


Servicetilbud

• Type servicetilbud er oppdatert til å være 
mer relevant.

• Tilgang til kontanter er tatt bort

• Tilgang til sykkelbutikk/-verksted er lagt 
til.
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Klimagassutslipp

Tidligere har BREEAM-NOR kun 

vurdert ikke-kvantifiserbare 

tiltak.
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• Baseres på NS3720 del 7.6 for transport i 
drift (fase B8)

• Minstekrav fra Excellent for å ivareta EUs 
Taksonomi



M1 Transportkartlegging og 

mobilitetsplan

Metodebeskrivelsen henviser til en britisk 
metode hentet fra BREEAM-UK 18. Vi 
mener metoden er tydelig for formålet til 
emnet om å kartlegge eksisterende 
fasiliteter og mobilitetsmønstre for å på 
best mulig måte få en reell oversikt over 
reisemønstre og relevante tiltak for det 
spesefikke prosjektet.

Vi ønsker konkrete innspill på denne 
metoden dersom disse finnes på 
tilsvarende måte for norsk praksis.
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Tra 02
• Tiltak for bærekraftig transport knyttes 

bedre opp til byggets plassering og tilbud

• Tiltakene er i tråd med moderne norsk 
transporttankegang, hvor f.eks. kø anses 
som «attraktivt»

• Lagt til flere tiltak enn UK18. Bla. 
videreføres krav til parkeringsreduksjon 
og hjemmekontor da dette bidrar til å 
redusere behovet for privatbil

• Bestemmelser for samsvarende 
sykkelparkering er oppdatert og mer 
lettforståelig.

• Tiltak for bolig videreføres i samme 
emne(ikke delt i a og b), men noen tiltak 
er spesialtilpasset bygningskategori og da 
ikke aktuell for alle kategorier.
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M1 Beregning av 
emnepoeng
Poengoppnåelsen for emnet er basert på 
prosjektets beregnede 
kollektivtransportindeks (AI) før 
gjennomførte tiltak. Oppnådd skår i 
kollektivtransportindeksverktøyet fastsetter 
hvor mange poeng prosjektet må ta tabell 
Tra02-02 for å oppnå ønsket mengde 
emnepoeng.

Eksempelvis:

Prosjektet har beregnet en AI på 30 i Tra01 
kriterium 2e. Prosjektet gjennomfører 
bærekraftige transporttiltak fra tabell Tra02-
02 som gir 4 tiltakspoeng i tabellen. 
Prosjektet vil da oppnå 6 emnepoeng i Tra 
02 i henhold til tabell Tra02-01.



Spørsmål ?


