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Bærekraftstrategi for eksisterende boligbygg



Innstegs-
modellen



Kravprofiler 
som 
Forvaltings -
strategi 



Team NBBL - Coopetition – løse de oppgavene

Coopetition
Løse de store oppgavene



Bærekraftsregnskap



Bærekraftsregnskap

• 3 Kravprofiler
• 4 Graderinger (kvalitativ og kvantitativ)
• 20 KPIer
• 100 IPer



Bærekraftsregnskap



Bærekraftsregnskap



Bærekraftsregnskap



KPI settet – 20 stk. 



Kvalitative verdier som gir kvantitative svar



Bærekraftsrapportering



Bærekraftsrapportering



Bærekraftsrapportering



Bærekraftsrapportering



Bærekraftsrapportering



Bærekraftsrapportering



Veikart for implementering av verktøy for 
bærekraftig transformasjon



Bærekraftsrapportering

Innholdet i rapporten er resultatet i bærekraftregnskapet
Kvalitativ predefinert tekst per indikator per gradering. 
Basert på bevarelsen i bærekraftregnskapet blir både tall og tekst 
definert slik at dette i sum er alle besvarelsene i rapporten.
Ettersom hver indikator har flere dimensjoner, kan også rapportens 
sammensetting justeres. 

Ulike rapporteringsmuligheter som kan skapes basert på 
dimensjonene i indikatorenes kontorstreng.
•Rapport per indikator KPI. Hver KPI er bygget opp av flere indikatorer
•Rapport per bærekrafttema
•Rapport per bærekraftmål
•Rapport per bærekraftperspektiv (People, planet and profit)
•Rapport per gruppe, beboer, styre og rådgiver



Hvorfor gidder vi? 



Team NBBL - Coopetition – løse de oppgavene

The European Green deal
Is a BIG deal



Team NBBL - Coopetition – løse de oppgavene

Coopetition
Løse de store oppgavene



Coopetition – løse de store oppgavene

Nybygg 1%



Coopetition – løse de store oppgavene

Eksisterende bygg 
99%



Coopetition – løse de store oppgavene

Standarder kun for 
nybygg =  1%



Coopetition – løse de store oppgavene

Ingen standard for de 
99% som til enhver tid 

er bygget!



Coopetition – løse de store oppgavene

70 % KM2 = boligbygg



Coopetition – løse de store oppgavene

30 % KM2 = 
næringsbygg



Coopetition – løse de store oppgavene

Kun standarder for 
næringsbygg 30% 



Coopetition – løse de store oppgavene

Ingen standarder for 
70% boligbygg! 



Coopetition – løse de store oppgavene

80% av byggene vi 
trenger er allerede 

byget



Coopetition – løse de store oppgavene

Hvem tar denne 
posisjonen? 



Team NBBL - Coopetition – løse de oppgavene

Coopetition
Løse de store oppgavene



Team NBBL - Coopetition – løse de oppgavene

Coopetition
Løse de store oppgavene



Bærekraftstandard for 
eksisterende boligbygg 

Produktene / verktøyene



Regnskap KPIer / PIer

Rapporter tema

Innstegsmodell 
Strategi



Regnskap KPIer / PIer

Rapporter tema

Innstegsmodell 
Strategi 



Bærekraft-
strategien skal;
støtte borettslag og 
sameier med å 
etablere en 
forvaltnings-strategi 
på et nivå 
som møter beboeres
ambisjonsnivå.

Ambisjonsprofil
Hva ønsker boligeieren? 



Beboerinnvolvering

Ambisjonsprofil
Hva ønsker boligeieren? 

Tilstandsprofil 
Hvordan er tilstanden i dag? 

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Innstegsmodell
Innstegsmodellen er etablert som 
en trinnvis modell som skal støtte 
boligselskapene til å bli mer 
bærekraftige. Trinnene er adskilte 
steg hvert enkelt boligselskap gjør, 
og boligselskapet styrer selv hvor 
mange trinn de tar om gangen, og 
hvor høyt opp i trappen de ønsker 
bevege seg. Innstegsmodellen 
bryter ned en lang og til dels 
uoversiktlig prosess i mindre og 
håndterbare steg. Modellen har 
per juni 2020, 7 steg.



Veikart
Et veikart er enkelt 
forklart en beskrivelse av 
en reise. I denne 
sammenhengen er 
veikartet beskrivelsen av 
reisen fra boligselskapet 
blir introdusert for 
bærekraftstandarden 
frem til standarden er tatt 
i bruk. 

Rådgiver / Boligbyggelag

Styre / Boligselskap



Sertifisering –
finnes ikke pt!



Ekstern sertifisering

Det finnes per juni 2020 ingen 
sertifiseringer, men NBBL er 
kjent med at Grønn Byggallianse
arbeider med å omdanne 
en BREEAM-NOR til en –
BREEAM-IN-USE-standard, slik 
at denne er tilpasset 
boligbebyggelse



Boligbyggelags sertifisering

Strategien gir borettslagene og 
sameiene et nytt alternativ. Ved å 
benytte innstegsmodellen vil 
styret kunne etablere en 
bærekraftig forvaltningsstrategi. 
Strategien definerer tre nivåer 
for strategisk forvaltning: 
vedlikehold, rehabilitering og 
oppgradering. 



Kravprofil
Strategien har 3 kravprofiler som 
avdekker hva det  unike ambisjons-
og tilstandsnivået innebærer for 
forvaltningsstrategien til 
borettslag og sameier. . Disse 
profilene har sine egne nivåer. 
Kravprofilene lenkes til KPIene ved 
at det defineres et eget kvantitativt 
intervall. Det kvantitative nivået 
som avdekkes i ambisjonen og 
tilstanden til en KPI, definerer 
hvilke kravprofil KPIen får.



Vedlikehold / utgangspunkt
Dette er det laveste nivået 
styret kan velge for 
forvaltning av 
boligmassen. Nivået 
innebærer at boligene 
bevares som de var i 
utgangspunktet. Standarden 
og funksjonaliteten endres 
ikke etter oppføringen av 
boligene.
KPI – 1.8



Rehabilitering / verdibevaring
Dette er det mellomste nivået 
styret kan velge for 
forvaltning av 
boligmassen. Nivået 
innebærer at boligene får 
verdibevarende vedlikehold 
som utvikler boligstandarden 
ved utskiftninger. Boligenes 
funksjonalitet bevares 
uendret.
KPI - 1.2



Oppgradering / bærekraftig
Dette er det øverste  nivået 
styret kan velge for 
forvaltning av 
boligmassen. Nivået 
innebærer at boligene blir 
forvaltet på en måte som øker 
standarden og 
funksjonaliteten på grunn av 
utskiftning og oppgradering 
over tid.
KPI – 1.0



KPIer - kritiske prestasjons 
indikatorer og PIer –
prestasjonsindikatorer
Bærekraftregnskapet er bygget 
opp av et sett målbare indikatorer. 
Det øverste nivået i regnskapet 
kalles kritiske 
prestasjonsindikatorer - KPIer. 
Beboerne, styrene og rådgiverne 
har hvert sitt 
sett KPIer. Bærekraftregnskapet h
ar 20 KPIer. KPIene ferdigstilles i 
fase 5 av bærekraftregnskapet.



Bærekraftregnskap

Bærekraftregnskapet er et regnskap som 
dokumenterer verdiene i et boligselskap i tre 
grunnleggende dimensjoner:

Menneske: Hvordan opplever beboerne å bo her?

Planeten: Hvordan tar vi hensyn til miljø og klima?

Økonomi: Hvordan utvikler økonomien seg - negativ 
eller positivt over tid?

Disse tre dimensjonen springer ut fra 
FNs bærekraftmål. I hvert enkelt boligselskap 
handler det imidlertid om praktiske løsninger, for 
eksempel utbedring av trekkfulle vinduer og 
solceller på taket. Utbedringer koster penger for 
beboerne, men kan gi store forbedringer for de 
som bor der, for naturen og for klimaet på jorden vi 
alle er avhengige av.



Rapportering -
målgruppe 



Hver KPI er bygget opp av 
et sett 
med spørsmål som samlet 
gir KPI-settet et fullt bilde 
av GAPet mellom 
ambisjonen til beboere og 
styret og tilstanden til 
bygget eller 
byggene. Disse kalles 
prestasjonsindikatorer, PI
er. Totalt har regnskapet 
100 PIer.



Grad 1. Meget god – KPI poeng 0

Grad 2. God – KPI poeng 1

Grad 3. Behov for utbedring –
KPI poeng 2

Grad 4. Behov for øyeblikkelig 
utbedring - KPI poeng 3



Bærekraftrapport
Bærekraftrapporten er en rapport som 
forteller hva som er ambisjonsnivået 
til beboerne og tilstanden til byggene. Ved 
det synliggjøres gapet/forskjellene 
mellom tilstanden i bygningsmassen og 
beboernes ønskede tilstand for 
bygningene. Gapet som er definert i 
regnskapet gir grunnlag for at  styret og 
beboere kan bli enige om hvordan 
boligene skal forvaltes i en kort-, medium-
og langtidshorisont. Mindre tiltak kan 
realiseres parallelt med at planlegging av 
større prosjekter foregår. 



Rapportering 
GAP 



Rapportering –
FNs 
bærekraftsmål



Benchmarking
Benchmarking betyr å 
evaluere eget 
borettslag/sameie med 
gjennomsnittet av andre 
borettslag/sameier. Ved 
å benchmarke seg kan 
man sammenligne sine 
egne resultater i 
bærekraftregnskapet mot 
andre for å lære.

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



SLIK BRUKER DU 
PRODUKTENE?



Bærekraftstandard
Boligbyggelagenes 
bærekraftstandard er basert på 
en beboerstyrt prosess det er 
beboernes ønsker, krav og 
ambisjoner som setter rammen for 
hvordan byggene skal forvaltes. 
Det gjøres ved å bruke 
bærekraftregnskapet til å definere 
gapet mellom beboernes ønsker og 
byggenes faktiske tilstand. På 
denne måten gir man beboeren 
styringen over sitt eget hjem.

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Kompetanse 
Innsikt 
Forståelse
Veiledning
Benchmarking   

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Kompatibilitet –
NS3424 

• Takstrapporter
• Tilstandsrapporter
• Husbanken og Enova krav
• Grønne lånekrav
• Grønne forsikringskrav
• Myndighetskrav
• Nasjonal standard
• Internasjonale standarder



Som stegvis 
veileder



Beboer-
involvering og 
medvirkning

Ambisjonsprofil
Hva ønsker boligeieren? 



Kommunisere 
hvor vi er, hvor vi 
ønsker å være, 
hva vi kan gjøre 
for å komme dit.   
Ambisjons GAP



Innsikt som gir 
kompetanse og 
ambisjonsløft 

Ambisjonsprofil
Hva ønsker boligeieren? 



Øke 
kompetansen  

Styre / Boligselskap

Styrerskolen



Øke 
kompetansen  

Beboer / Eierne

Beboerskolen



Øke 
kompetansen  

Rådgiverskolen 

Rådgiver / 
Boligbyggelag



Lage forvaltings 
– strategier i 
tråd med  
beboerambisjon



3. Oppgradering 
2. Rehabilitering
1. Vedlikehold



Innsikt for å 
forankre behov

Tilstandsprofil 
Hvordan er tilstanden i dag? 



Innsikt som 
beslutnings-
grunnlag 

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Coopetition – løse de store oppgavene

Morgendagens 
kompetanseheving og 

kommunikasjonskanaler



Styreskolen, Beboerskolen og Rådgiverskolen

Beboer/Eierne

Styre/Boligselskap

Rådgiver/Boligbyggelag

Styreskolen

Rådgiverskolen 

Beboerskolen







Transformasjonsmodellen
Landsmøte 2019



Synlighet

Morgendagens 
kompetanseheving og 

kommunikasjonskanaler Leieslave
Fremtidens bærekraftige 

boligliv – verden ser til Norge
Bærekraftsregnskap: BBL 

viser vei for bransjen
Bærekraftig

egenart

Coopetition



Team NBBL - Coopetition – løse de oppgavene

Coopetition
Løse de store oppgavene



Inspirere og lære gjennom deling





 Usbl + BUA = Sant

 Bærekraftstandard for eksisterande 

bebyggelse

 Dialog HJEM

 Kommunikasjon i byggeprosesser

 Parkering for alle

 Delingsplattform for borettslag

 Modernisering av eldre boligblokk

 3D-visualisering av boligen i sanntid

 Datadrevet behovstyrt FDV

 Datadrevet innovasjon

 Nøkkelfri hverdag 

 Beboerinvolvering med OPEN-BIM

 En digital sømløs samhandlingsplattform

 Peterborgshuset – et bærekraftig nabolagshus

 Rehub – digital markedsplass for ombruk av byggmaterial

 Web-basert verktøy for bedre og mer effektiv 
forvaltning

 Bekjemping av sosial dumping

 Transformation to a Reneable & Smart Rural 
Power System Community (RENEW)

 Veileder for oppretting av elbillading i borettslag

 Verdens største solcelleanlegg med snøsmelting

 Roof Barrier for arbeid på tak

 Gjevinning av gulvmaterialer

 Bærekraftig isolering av yttervegger

 Leiligheter bygget på sirkulære prinsipper

 Oppgradering med prefabrikkerte løsninger

 Vedlikehold av eldre bygg med historiske og 
miljømessige verdier

 Grønne tak av resirkulerte klæder

 Båtpool for borettslag og sameier



Kompetanse 
Innsikt 
Forståelse
Veiledning
Benchmarking   

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Kompetanse 
Innsikt 
Forståelse
Veiledning
Benchmarking   

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Fase 5 – lage 
produktene 

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Fase 6 – POC 
teste 
produktene

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Kompetanse 
Innsikt 
Forståelse
Veiledning
Benchmarking   

GAP 
Tilstand iht. ambisjonen? 



Bærekraftstrategi for eksisterende boligbygg



Direktør innovasjon og kompetanseutvikling

Christian Fredrik B. Mathisen

Takk for meg!

E-post: cfm@nbbl.no Tlf.: 47 24 28 24



Forvaltningsfasen Ambisjon V.S Tilstand Regnskap & Rapport

Fase 1. Forvaltning = etablering av beboerambisjon



Fase 2. Rehabilitering = levere på beboer ambisjon 

Reh.fase Rekkefølge & Horisont Regnskap & Rapport


