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2 Informasjon om BREEAM 

BREEAM ble introdusert i det norske
byggemarkedet for noen få år siden.
Bakgrunnen var økt miljøfokus i det
internasjonale byggemarkedet på
”byggets miljøkvaliteter”. De store 

entreprenørene har tatt i bruk ulike
miljøklassifiseringssystemer i interna-
sjonale prosjekter og BREEAM-NOR
ble etter hvert utviklet som et nasjonalt
tilpasset system.

Hvorfor BREEAM?

BREEAM er en internasjonal, frivillig
og markedsdrevet miljøklassifisering
av bygg. For at et bygg skal bli god-
kjent i henhold til klassifiseringskrite-
riene, stilles det strenge krav til
dokumentasjon av miljøaspektene. 

For treindustrien er den mest aktuelle 
dokumentasjonen knyttet til miljø-
påvirkninger av materialbruk, som 
omfatter materialenes miljøegenska-
per, sporbarhet for bærekraftig skog-
bruk og emisjonsnivåer i forhold til
innemiljø. 

I Norge er det utviklet en norsk tilpas-
ning av det internasjonale systemet –
BREEAM-NOR. Mer informasjon om
dette finnes på www.ngbc.no. 
BREEAM-NOR foreligger i versjon 1.0,
men vil etter hvert utvikles i en 
versjon 2.0. Videreutvikling vil basere
seg på praktiske erfaringer fra bruk av
versjon 1.0.

Treteknisk og TreFokus bidrar i 
utviklingen av det norske systemet. 
Treteknisk har god kjennskap til de
tekniske sidene av systemet og vil
kunne bidra med ytterligere informasjon.

Hva er BREEAM?
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Kravene til materialer i BREEAM-NOR
omfatter følgende hovedpunkter:

• Klimagassutslipp

• Miljødeklarasjoner (EPD)

• Svanemerke eller ECOproduct

• Emisjoner til innemiljø

• Fravær av prioriterte miljøgifter

• Sporbarhet av bærekraftig skogbruk

I byggeprosjekter som skal klassifiseres
innenfor BREEAM-NOR bør/må 
leverandører ha riktig og tilstrekkelig
dokumentasjon i forhold til disse 
hovedpunktene.

BREEAM-NOR 
kriterier som er relevante for tre 

Det er i første rekke kravene til 
Materialbruk (Mat) og i noen grad
Helse og innemiljø (Hea) som er 
relevante for tre.

Kravene til materialbruk i BREEAM-
NOR omfatter 7 hovedområder 
(kriterier), Mat 1-7.

Følgende BREEAM-NOR kriterier er
relevante i denne sammenheng: 

Mat 1.1 Klimagassregnskap for hele
bygget

Krever indirekte dokumentasjon
gjennom www.klimagassregnskap.no.

Materialkravene i BREEAM-NOR
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Dette er et system som er utviklet av
Statsbygg/Civitas og som stadig flere
byggrådgivere behersker og bruker.
Data for trebaserte produkter er lagt
inn i systemet og blir eventuelt 
revidert/oppdatert når det er grunnlag
for det.

Mat 1.2 Livsløpsvurdering 
av bygningskomponenter

Dette forutsetter dokumentasjon
gjennom EPD-er for at det i praksis
skal være mulig å gjennomføre LCA-er
for bygningskomponenter. Ref Mat 1.3
nedenfor.

Mat 1.3 Miljødeklarasjoner (EPD)

Dette forutsetter dokumentasjon
gjennom EPD-er. De fleste standard
treprodukter har tilgjengelige EPD-er
på www.treindustrien.no. Disse blir
løpende oppdatert av Treteknisk/
Treindustrien.

Mat 5 Innkjøp og dokumentasjon av
innkjøpt råvare

Dette forutsetter dokumentasjon av
sertifisert råvare (PEFC, FSC eller 
tilsvarende) og sporbarhetssertifisering
(Chain of custody). Treindustrien 
bidrar med tilrettelegging og 
informasjon i denne sammenheng. 



PEFC-Norge (www.pefc.no) har også
mer informasjon og etablerte rutiner
for å gjennomføre nødvendig sertifise-
ring.

Mat 7 Robust materialbruk og 
konstruksjon

Det er ikke entydig hva som kreves av
konkret dokumentasjon, men dette
omfatter forhold knyttet til bygnings- 
fysikk og byggets utforming. Levetids-
dokumentasjon er mangelvare for en
rekke ulike byggevarer. En aktuell
henvisning/anvisning for å gjøre 
vurderinger av levetid for treprodukter
(og andre bygningsdeler) er: SINTEF-
Byggforsk 700.320 ”Intervaller for 
vedlikehold og utskifting av bygnings-
deler”. Treteknisk har kompetanse og
noe FoU-aktivitet på dette området og
vil kunne bidra med ytterligere infor-
masjon.

Kravene til Helse og innemiljø omfat-
ter 20 hovedområder, Hea 1-20.

Følgende BREEAM-NOR kriterier vur-
deres som relevante for tre i denne
sammenheng:

Hea 9 Avgassing/emisjoner til inneluft
fra materialer

I utgangspunktet er det lovpålagt 
dokumentasjonskrav knyttet til dette.
Det er imidlertid begrenset forsknings-
messig dokumentasjon tilgjengelig. 
Treprodukter blir også omfattet av
dette BREEAM-NOR kravet gjennom
lim og behandlingsmidler. Treteknisk
gjennomfører flere FoU-prosjekter 
på dette temaet som vil gi relevant 
informasjon/dokumentasjon.

Innenfor området Helse og innemiljø
kan etter hvert også Hea 8 Innendørs
luftkvalitet og Hea 13 Lydegenskaper
være relevante i forhold til tre/
treprodukter.

Oppsummering

Tre og treprodukter har flere fortrinn i
tilknytning til BREEAM-klassifiserte
byggeprosjekter. Det beror på at nød-
vendig informasjon og dokumentasjon
om treproduktenes miljøegenskaper er
på plass og brukes aktivt.

Informasjon om BREEAM 5



Nedenfor finnes eksempler på 
hvordan man bruker og tilfredsstiller
BREEAM-NOR i praksis.

Kravene i MAT 1.1
Klimagassberegninger 1-3 poeng 

For å få poeng skal det gjennomføres
klimagassberegninger av materialbruk
(www.klimagassregnskap.no ligger
inne i systemet). Jo lavere totalt klima-
gassutslipp fra materialbruk, desto
flere poeng. Dersom man velger 
produkter/materialer med lavt klima-
gassutslipp (råvareuttak, transport av
råvarer og produksjon av materialet
skal medtas), vil det bidra til å 
redusere det totale klimagassutslippet
og å oppnå poeng. 

Aktuelle tiltak for produsenter:
Utarbeid EPD iht. NS-EN 15804 for
hvert produkt for produktgruppene
gitt i tabell 9.2 i BREEAM-NOR. 

Publiser EPD-er på hjemmesiden for
hvert produkt og henvis til EPD-ene 
i ulike produktdatablad. 

Kravene i MAT 1.2
LCA 1 poeng 

For å få poeng må minst to bygnings-
elementer evalueres ved hjelp av et
LCA-verktøy og man må vise at 
resultatet har påvirket valgene av
materialer/bygningselementer. Ved å
utarbeide EPD-er vil det være enklere
å gjennomføre livssyklusanalysen. 

Aktuelle tiltak for produsenter:
Utarbeid EPD iht. NS-EN 15804 for
hvert produkt. 

Publiser EPD-er på hjemmesiden for
hvert produkt og henvis til EPD-en i
produktdatablad. 

Kravene i MAT 1.3
Produktvurderinger 1 poeng 

For å få poeng må det innhentes EPD-
er for minst 10 bygningsprodukter
brukt i stort omfang. 

Aktuelle tiltak for produsenter:
Utarbeid EPD iht. NS-EN 15804 for
hvert produkt for produktgruppene
gitt i tabell 9.2 i BREEAM-NOR. 

Publiser EPD-er på hjemmesiden for
hvert produkt og henvis til EPD-en i
produktdatablad.

Kravene i MAT 1.4 
Ytelseskrav til bygningsprodukter 1-2
poeng 

For å få poeng må minst 10 produkter
tilfredsstille kriteriene for grønt eller
hvitt i ECOProduct og/eller
Svanen/Ecolabel (Blomsten).

Aktuelle tiltak for produsenter:
Få produkter vurdert i ECOProduct
eller miljømerket etter Svanen/
Ecolabel (Blomsten).
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Publiser resultatene i ECOProduct for
hvert produkt/vis at produktene er
miljømerket etter Svanen/Ecolabel
(Blomsten) på hjemmesiden og henvis
til EPD-en/miljømerket i produktdata-
blad. 

Kravene i MAT 1.5
Miljøgifter - minimumskrav 

Anbefalt strategi for produsenter: Vis
at produktene ikke overstiger grensene
for miljøgifter (0,1 vektprosent) be-
skrevet i A20-tabellen. Dette doku-
menteres ved EPD etter NS-EN 15804,
SINTEF Byggforsk Teknisk godkjen-
ning (TG) etter 01.10.10, miljømerket
Svanen eller Ecolabel (Blomsten), eller
brev fra juridisk ansvarlig som beskriver
at navngitt produkt ikke inneholder

navngitte uønskede stoffer opplistet i
sjekkliste A20. For kjemiske produkter
aksepteres også sikkerhetsdatablader
(SDS). 

Publiser resultatene for hvert produkt
på hjemmesiden /vis at produktene er
miljømerket etter Svanen/Ecolabel
(Blomsten) på hjemmesiden og henvis
til EPD-en/miljømerket i produktdata-
blad. 

Hvorfor? Dette er et minimumskrav for
utvalgte produktgrupper (bygningspla-
ter, vinyl gulvbelegg, tapet (vinyl-/vå-
tromstapet og glassfiberstrie), tepper,
trevirke, XPS/EPS og cellegummiisola-
sjon, bygningsplater (bla. polykarbo-
nat), vinduer/ytterdører, lim, sparkel,
fugemasse og -skum, maling, beis og
lakk).
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TreFokus AS • Wood Focus Norway
Postboks 13 Blindern, 0313 Oslo
trefokus@trefokus.no
www.trefokus.no




