
 

MAI 2015 / APRIL 2016 

 

SYKEHUSET I STAVANGER 

MILJØPROGRAM 

   

 
 





  
MILJØPROGRAM 

C:\Users\wea\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\7YALM9LE\NO-RIM-002 Miljøprogram-revidert 14 04 2016-ois.docx 

3 

INNHOLD 

1. Overordnede miljøambisjoner 5 

2. Om programmet 6 

3. Forankring 7 

4. Bakgrunn og grunnlag for fastsetting av 
miljømål 8 

4.1 Miljømål i miljøambisjonsdokumentet 9 

4.2 Arbeidsmetodikk for miljøoppfølging 12 

5. Videre arbeid 13 

 

  

 ADRESSE COWI AS 

Grensev. 88 

Postboks 6412 Etterstad 

0605  Oslo 

Norge 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

OPPDRAGSNR. A058179 

DOKUMENTNR.  

VERSJON 02  

UTGIVELSESDATO 12.05.2015 / revidert 14.04.2016  

UTARBEIDET LMER / OIS 

KONTROLLERT ERI 

GODKJENT ERI 





  
MILJØPROGRAM 

C:\Users\wea\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\7YALM9LE\NO-RIM-002 Miljøprogram-revidert 14 04 2016-ois.docx 

5 

1. Overordnede miljøambisjoner 

Grønt Sjukehus og Overordnet Teknisk program (OTP) er førende for 

miljøarbeidet i prosjektet. Under sees de overordnede miljøambisjonene fra 

Administrerende Inger Cathrine Bryne. 

Helse Stavanger HF skal være en pådriver for miljøvennlige innkjøp. Under 

planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til kostnader knyttet til 

bruken av produktet i dets levetid (livsløpskostnader) og miljømessige 

konsekvenser av produksjon og kassering av produktet. 

Stavanger Universitetssykehus er miljøsertifisert etter ISO14001- standarden. Dette 

er et synlig bevis på en organisasjons arbeid for å redusere negativ påvirkning på 

det ytre miljø og at myndighetenes krav overholdes. 

Sykehusets ledere skal i samarbeidet med alle ansatte ta ansvar for miljøet, og drive 

virksomheten i henhold til foretakets gjeldende Klima-og miljøprogram og til 

kravene i ISO14001, slik at det er en kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet. 

Det overordnede målet er redusert utslipp av CO2. For å oppnå disse målene er det 

en uttalt ambisjon om at nye bygninger skal følge miljøklassifiseringssystemet 

BREEAM som arbeidsverktøy, og for Stavanger Universitetssykehus (SUS) er 

målet å strukturere miljøarbeidet etter BREEAM-metodikken. Slik kan man 

eventuelt gå for en sertifisering på et senere tidspunkt, med lite ekstra arbeid utover 

dokumentasjon. 
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2. Om programmet 

 

Miljøprogrammets (MP) hovedfunksjon er å konkretisere miljøambisjonene og 

miljømål. Prosjektet omfatter riving, rehabilitering og nybygg.  

 

MP retter seg mot alle faser av prosjektet, fra planlegging og prosjektering, til 

riving, rehabilitering, bygging og drift. MP er prosjektspesifikk for bygging og 

rehabilitering knyttet til prosjektet Stavanger Universitetssykehus og identifiserer 

hvilke miljøkrav og miljøambisjoner byggherren ønsker implementert i prosjektet. 

 

Tema som helse for mennesker i byggverkets omgivelser, brukere av bygget mht 

innemiljø i ferdig bygg, omtales også i denne planen. Sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø (SHA) i anleggsperioden omhandles i en egen SHA-plan. 

 

Videre oppfølging og detaljering av miljømålene konkretiseres i en egen 

miljøoppfølgingsplan (MOP) for skisseprosjektfasen. Her angis mer operative 

delmål, krav og miljøeffekt, og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak 

som bidrar til at prosjektet når de ulike delmålene. Videre implementering i 

eventuelle anbudsbeskrivelser beskrives også i miljøoppfølgingsskjemaet. 

 

Programmet revideres underveis i prosjektet dersom det framkommer informasjon 

som endrer de grunnleggende forutsetningene, for eksempel endring i lovverk, 

skjerpende myndighetskrav eller vesentlige endringer i konseptet og miljømål. 

 

Mål er noe man skal strekke seg etter, men som ikke alltid er absolutte krav. 

Konkretiseringen av målene i form av krav til utførelse vil skje som del av 

prosjektutviklingen og nedfelles i kontrakter og eventuelle øvrige styrende 

dokumenter. 

 

Miljøprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i NS 3466:2 "Miljøprogram og 

miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg eiendomsnæringen."  

 

Sammenhengen mellom dokumenter for overordnet miljøprogram og øvrige 

dokumenter for prosjektets ulike faser fremgår av figur 1. 
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Figur 1: Prosess for realisering av miljøambisjoner 

 

Prosjektets miljøprogram er utarbeidet med bakgrunn i SUS sine miljøambisjoner, 

prosjektets miljøambisjoner og krav angitt i myndighetskrav og overordnet 

miljøpolitikk/ grunnlagsdokumenter. 

Videre detaljering og oppfølging av miljømålene konkretiseres i MOP og ROS-

rapport, og tilslutt som kravspesifikasjon i entreprisekontrakter og 

anbudsdokumenter. 

3. Forankring 

Miljøprogrammet er SUS som byggherre sitt styrende dokument med overordnede 

mål og krav til miljø- og HMS-relaterte tiltak i prosjektet. 

 

Kontraktspartnere, prosjekterende og utførende er ansvarlige for å dokumentere og 

iverksette nødvendige tiltak for å levere resultater som tilfredsstiller byggherrens 

forventinger, slik disse fremgår av mål og krav som er fastlagt i miljøprogrammet. 

 

Miljøprogrammet baserer seg på følgende grunnlagsdokumenter: 

 

› Grønt Sykehus, Prosjektrapport II (2012), Miljø- og klimatiltak innen bygg og 

eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten 
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› Bygningsenergidirektivet: energieffektivitet i bygninger”, 2008, EU  

› Energieffektivisering av bygg” (Arnstad-rapporten), 2009, KRD  

› Miljøklassifiseringssystemet BREEAM (BRE) 

› NS 3701. Kriterier for passivhus- og lavenergibygninger – Yrkesbygg 

 

Miljøkoordinator i prosjekteringsgruppen (PG) har i utgangspunktet et dedikert og 

overordnet ansvar for å følge opp kravene i miljøprogrammet, at disse etterleves av 

alle fag, og at nødvendige beslutninger tas på riktig nivå og riktig tidspunkt i alle 

prosjektets faser. 

 

Miljøkoordinator for PG og byggherre skal delta i prosjekteringsmøter, i den grad 

det er nødvendig for å ivareta miljømål og krav. Miljøkoordinator i PG har ansvaret 

for eventuelle egne møter der miljøoppfølgingen dokumenteres (risikovurderinger, 

MP, oppfølging mot disiplinene, revidering av MP etc). 

 

Det er i alle planfasene viktig å avklare eventuelle økonomiske konsekvenser de 

ulike målene har, og hvis det er "konflikt" mellom miljømål og økonomi må man i 

prosjektet ta en begrunnet avgjørelse om man skal gå ned på miljømålet eller øke 

budsjettet. Slike "konflikter" skal alltid avgjøres av byggherre ved prosjektleder, 

miljøkoordinator for SUS eller prosjektleder prosjektering. Det er viktig at man 

både i PG og hos SUS klargjør behandlingsrutinene og mandater ved denne typen 

avvik/"konflikter".  

4. Bakgrunn og grunnlag for fastsetting av 

miljømål 

 

Miljømål skal være prosjektspesifikke, konkrete og målbare i henhold til figuren 

ovenfor. Miljømål skal overoppfylle minimumskrav i lov og forskrift.  

Miljømål i prosjektet

Oppdragsgivers egne krav / 
Klima og miljøstrategi

+ Offentlige veiledere

Krav i lov og forskrifter
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4.1 Miljøtema i miljøambisjonsdokumentet 

4.1.1 Struktur for miljømål mht BREEAM-NOR 

Fra Rapport: "Delprosjekt miljø og klimatiltak i nybygg og ved rehabilitering av 

bygg i spesialisthelsetjenesten" siteres:  

De største utbyggerne og forvalterne i Norge, har valgt å satse på det britiske 

BREEAM-systemet som grunnlag for et felles norsk miljøklassifiseringssystem. 

Prosjektgruppen vil anbefale at en ved nye sykehusprosjekter legger til grunn at en 

benytter systemer som de øvrige større offentlige utbyggere benytter. 

 

For å ivareta miljøpolitikk og de miljøambisjoner SUS har for utbyggingsprosjektet 

skal det utarbeides en miljøplan. Miljøplanen består av en beskrivende del (del I, 

dette dokument), og en miljøoppfølgingsplan (del II MOP). I del II MOP 

fremkommer alle miljøkrav og – mål, som prosjektet skal etterstrebe. Del II MOP 

er delt inn i hovedtema som følger kriterieinndelingen i BREEAM-NOR. 

4.1.2 Grønt Sykehus, mål og langsiktige ambisjoner 

Med utgangspunkt i Grønt Sykehus, Prosjektrapport II (2012), Miljø- og 

klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten, er det 

utarbeidet et forslag til nivå for miljøambisjoner. Kravene i Overordnet Teknisk 

Program (OTP) for SUS vil også ivaretas og innebærer at det følgende skal 

inkluderes i MOP: 

 

Miljøambisjonene er konkretisert i 7 overordnede miljøtema: 

 

Miljøtema 1: Klimagassutslipp 
 
Miljøtema 2: Energi 
 
Miljøtema 3: Materialbruk 
 
Miljøtema 4: Rive- og byggavfall 
 
Miljøtema 5: Transport og Logistikk 
 
Miljøtema 6: Innemiljø 
 
Miljøtema 7: Utslipp og forurensning 
 

I tillegg til de syv miljøtemaene er det også beskrevet en miljøambisjon for 

brukerorganisasjonen.  

 

 

 

 

 

BREEAM-NOR 
1. Ledelse og administr. 
2. Helse og innemiljø 
3. Energibruk 
4. Transport 
5. Vann 
6. Materialer 
7. Avfall 
8. Arealbruk og økologi 
9. Forurensning 
10. Innovasjon 
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Grønt Sykehus, Prosjektrapport II, beskriver mål og langsiktige ambisjoner 2013-

2020: 

 

 
 

Prosjektets miljømål baseres på disse ambisjonsnivåene og delmål for perioden 

2013- 2016. Alle de miljømål som konkretiseres videre er strengere enn 

minimumskrav i forskrifter. 

4.1.3 Miljøtema 1: Klimagass 

Det skal gjennomføres klimagassberegninger som beslutningsgrunnlag i prosessen 

for valgte bygningsløsninger i forhold til materialvalg, logistikk transportbehov etc. 

Klimagassresultatene skal legges til grunn ved valg av materialer og løsninger. 

 

4.1.4 Miljøtema 2: Energi 

Energikilder: 

› Det skal benyttes energikilder med minst mulig klimagassutslipp 

Nybygg:  

› Alle nye sykehusbygg som planlegges og bygges skal tilfredsstille 

passivhusnivå.   

› Alle nye sykehusbygg skal oppnå energikarakter A 

› Alle nye sykehusbygg skal oppnå oppvarmingsmerke grønt  

 

Ved rehabilitering: 

› Rehabiliteringer som defineres som hovedombygging skal oppnå 

passivhusnivå fra 2015 

› Ved andre typer av ombygninger skal en oppnå energikarakteren B 
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4.1.5 Miljøtema 3: Materialvalg 

› Det stilles krav til dokumentasjon i form av EPD (miljødeklarasjon/ 

environmental product declaration) til de 5 – 10 materialene som det brukes 

mest av i prosjektet. 

› Det er forbud mot bruk av alle materialer som inneholder stoffer fra 

produktforskriften, REACH, prioritetslisten1 og kandidatlisten2 etc. 

› Forbud mot all tropisk trevirke3 

› Klimavurdering og materialveiledning i alle faser 

› Bruk av klimagassregnskap og livsløpsvurderinger fra forprosjekt og i videre 

faser for å sikre beslutningsgrunnlaget for material- og produktvalg 

4.1.6 Miljøtema 4: Rive- og byggavfall 

Riving/sanering av bygg: 

› For rene riveprosjekter: 95 vektprosent avfall for gjenbruk/gjenvinning 

Nybygg: 

› Det skal etableres system som oppnår 80 % vektprosent sortert byggavfall for 

gjenbruk/gjenvinning 

4.1.7 Miljøtema 5: Transport og logistikk 

› Det skal legges opp til en logistikk som innebærer at minst mulig 

persontransport foregår med personbil 

› Det skal legges opp til en logistikk som medfører god infrastruktur i forhold til 

levering av varer og lignende. 

4.1.8 Miljøtema 6 Innemiljø 

Det skal ikke benyttes produkter som bidrar til sykdomsfremkallende eller 

sjenerende inneklima. Overflateprodukter som benyttes innendørs skal ha lavere 

utslipp enn klassen lavt forurensende iht. NS-EN 15251:2007.  

 

                                                      

 

 
1 http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten 
2 http://www.klif.no/no/naringsliv/Substitusjon-av-kjemikalier/Om-kandidatlisten 
3 http://www.regnskog.no/bevisst-forbruker/forbrukersp%C3%B8rsm%C3%A5l/regnskogfondets-liste-over-

tropiske-treslag 
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Det skal prosjekteres løsninger som ivaretar  

› Termisk miljø  

› Atmosfærisk miljø  

› Akustisk miljø  

› Lys- og strålingsmiljø 

› Mekanisk miljø  

› Psykososialt miljø  

› Estetisk miljø  

4.1.9 Miljøtema 7 Utslipp og forurensning 

Tekniske installasjoner skal sørge for at krav til utslipp og forurensning blir oppfylt, 

herunder:  

› Utslipp til jord, vann og luft  

› Støy fra virksomheten og tekniske installasjoner  

› Avfallshåndtering  

› Spesielle gassutslipp, eksos, HFK-gasser, medisinske gasser.  

4.2 Arbeidsmetodikk for miljøoppfølging 

For å operasjonalisere BREEAM som arbeidsverktøy, og ivareta overordnede 

miljømål i prosjektet vil prosjektorganisasjonen i samspill definere og konkretisere 

miljømål i BREEAM- strukturen, og sikre at disse målene følges opp og gir ønsket 

kvalitet og funksjonalitet i de ferdige bygningene. Dette sikres ved å arbeide etter 

følgende struktur: 

› Definere og konkretisere prosjektets energi- og miljømål i 

Miljøoppfølgingsplan (MOP) iht. strukturen for BREEAM-NOR 

› Utarbeide strategi for måloppnåelse 

› Tverrfaglig koordinering og prioritering av tiltak for måloppnåelse 

› Benytte foranalyse-verktøy og MOP for å evaluere og prioritere tiltak i videre 

prosjektutvikling og detaljprosjektering 

› Sikre at nødvendige tiltak blir beskrevet i de respektive fagkapitler i 

entreprisebeskrivelser, iht MOP 

› Følge opp dokumentasjon for måloppnåelse fra entreprenører 
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5. Videre arbeid 

Før man utarbeider en mer detaljert miljøoppfølgingsplan bør følgende forhold 

avklares med SUS: 

› Ved oppstart av forprosjektet bør man konkretisere miljømålene innen de 

ulike miljøområdene omtalt i foreliggende dokument. Det anbefales at dette 

gjøres på en slik måte at miljømålene kan relateres til BREEAM-krav både 

hva gjelder struktur/systematikk samt målbare krav innen de ulike BREEAM-

emnene. 

› Det må tas stilling til hvordan prosjektet skal forholde seg til klimagass 

målene i premissdokumentet "Grønt sykehus", hvor det står at man skal 

arbeide fram en øvre grense for klimabelastning for nybygg, samt at man skal 

arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg. 

› Vedr. BREEAM – ta stilling til om man så snart som mulig tar kontakt med 

NCBC for å få utarbeidet et sett av BREEAM-kriterier for sykehusbygg (det 

finnes ikke i dag). Man bør i den forbindelse avklare om dette eventuelt skal 

gjøres i felles regi med andre sykehusprosjekt i Norge. Slike kriterier må 

utarbeides hvis man skal gjennomføre en full sertifisering av byggeprosjektet. 

› Vedr. BREEAM – det er konkludert med at man i det videre 

miljøoppfølgingen følger BREEAM-metodikken uavhengig av om man skal 

sertifisere bygget eller ikke. Dette innebærer at man ved oppstart av 

forprosjektet (neste fase) må sette i gang en del tidligfase-utredninger knyttet 

til de fleste hovedemnene i BREEAM. Dette er nødvendig fordi BREEAM 

stiller krav om dokumentasjon på at en del viktig miljørelaterte vurderinger og 

valg gjøres tidlig nok i prosjektet. Videre er dette uansett fornuftige og 

relevante tema som uansett prosjektet må ta stilling til for å kunne oppnå gode 

miljøprestasjoner i utbyggingsprosjektet.      

› Rutiner for behandling og godkjenning av eventuelle endringer underveis i 

prosjektspesifikke miljømål og miljøkrav (jfr kapittel 3 ovenfor) 


