
Utvikling av BREEAM Communities for norske/nordiske forhold 
 
COWI AB (Norge) har bærekraftig byutvikling som ett av sine strategiske 
satsningsområder. COWI sitt fagmiljø for Areal og Landskap har i lengre tid ønsket å teste 
ut med miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM Communities.  
 
BREEAM Communities  
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et 
miljøklassifiseringssystem som ble lansert i 1990 av BRE som er et uavhengig britisk 
forskningsinstitutt. Hensikt med utviklingen av systemet er å fremme bærekraftig bygging, 
og har så langt kun vært tilgjengelig i Storbritannia i britisk utgave.  
BREEAM er et kommunikasjonsverktøy som sikrer en god planlegging av prosessen og 
tverrfaglig samarbeid. Det gjør at man tidlig i prosessen synliggjør sammenhenger og 
konflikter mellom ulike fag- og interesser når man har størst påvirkningsmuligheter. Blant 
annet er det omfattende krav til at naboer, interesseforeninger og offentlige skal bli spurt 
om råd, for å sikre lokal forankring og forståelse for prosjektet.  
I tillegg får området en karakter når det er ferdig planlagt. Karakteren forteller hvor 
bærekraftig området er og deles opp i: pass, good, very good, excellent og outstanding og 
gis av en uavhengig tredjepart. Dette formidler til omverden hvor vellykket prosjektet er ut 
fra sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.  
 
Skien brygge – PILOT for BREEAM Communities  
COWI Norge har sammen med arkitektfirmaet A-lab AS det siste året jobbet med 
reguleringsplan og konsekvensutredning for Skien brygge. Tiltakshaver er ROM Eiendom 
og Grenlandhavn i et tett samarbeid med Skien kommune som er planmyndighet. Vår 
oppdragsgiver ønsket å være først ute og ledene i Norge på BREEAM Communities. 
Motivasjonen er å synliggjøre prosjektets bærekraft og å sette Skien og regionen på kartet.  
Hovedhensikten med pilotprosjektet er å se på hvordan den britiske standarden kan 
tilpasses norske forhold. Dette har så langt vært gjort gjennom å søke BRE om å erstatte 
deres lover og retningslinjer med norske.  
Målet er at arbeidet vi utfører igjennom pilotprosjektet skal gjøres tilgjengelig for hele den 
norske og nordiske bransjen. 
 
Resultater og samfunnsmessig relevans  
Vi forventer at bruk av BREEAM Communities i norske områdeutviklingsprosjekter kan 
være med på å øke kvaliteten og bærekraften i byutviklingsprosjekter, på samme måte 
som BREEAM-NOR (BREEAM for bygninger) har skapt en mye større bevissthet om 
bærekraftige bygninger, og dermed en generell kvalitetsøkning i bransjen.  
 
For mer informasjon om BREEAM:  
http://www.breeam.org/communities-2012-video.jsp  
http://www.breeam.org/page.jsp?id=372  
 


