BREEAM – et verktøy for god plan og prosess

BREEAM Community sett med en planleggers øyne
Et verktøy for å:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sikre godt beslutningsgrunnlag
Sikre gode kvaliteter i planen
Sikre effektiv og god planprosess
Sikre god medvirkning
Etter planen er vedtatt → Kvalitetene blir etablert og holdt vedlike
Belønner innovasjon
Oppnå 3dje parts sertifisering av plan og prosess
Hjelpe på dialogen med myndigheter og politikere
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Godt beslutningsgrunnlag for utarbeidelse av planen
Allerede ihht. PBL og kommuneplan
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivelse med stedsanalyse
ROS-analyse
VA-rammeplan
Mobilitetsplan
Støyanalyse
Lokalklimaanalyse
Geoteknisk undersøkelse

BREEAM Community
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivelse med stedsanalyse
ROS-analyse
VA-rammeplan / Overvann
Mobilitetsplan
Støyanalyse
Lokalklimaanalyse
Geoteknisk undersøkelse
Økologisk undersøkelse
Plan for medvirkning
Sosio-økonomiske behov i lokalområde
Grunnforurensing
Energistrategi / reduksjon av CO2
Gjenbruksverdi av eksisterende bebyggelse
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Sikre gode kvaliteter i planen
Sjekklister er kjent verktøy for å sikre kvaliteter i planen
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Sikre gode kvaliteter i planen
Rogaland Fylkeskommune

BREEAM Community

• Bruk av stedets kvaliteter
• Bærekraftig transport
• Bærekraftige materialer
• Arkitektonisk kvalitet
• Universell utforming

• Sosial- og økonomisk bærekraft
• Transport og mobilitet
• Ressurser og energi
• Arealbruk og økologi
• Medvirkning
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Sikre gode kvaliteter i planen – 2020park
•

•

Bilfritt og trafikksikkert område
• Varetransport og personbiltrafikk holdt i utkanten av
området
• Planområdet tett opptil bussvei og overordnet gs-nett
• Inngang til sykkelparkering ifm. tilgrensende gs-vei
nett
Klimavennlig område / nullvekstmålet / støtte bussveien
• Ligger inntil holdeplass for bussveien og gs-vei
• Lav parkeringsdekning
• Mangfoldet og mengden av tilbud og aktiviteter
dimensjoneres for å dekke lokale behov

6

Sikre gode kvaliteter i planen – 2020park
•

•

Styrker økologi og har bærekraftig overvannshåndtering
• Samarbeid mellom økolog og landskapsarkitekt for å
bedre naturmangfoldet
• Samarbeid mellom landskapsarkitekt og VA-konsulent
for å minimere flomrisiko og håndtere overvann
Sosioøkonomisk bærekraft
• Kortreist hverdagsliv – riktig dimensjonert handel/
tjenesteyting
• Attraktive torg og møteplasser
• Ikke kantiner – Restaurantene server både arbeids og
lokalområdet
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Effektiv og god planprosess hvor alle fagene bidrar
Det avklares tidlig:
•
•
•
•
•
•

Alle fagene samles rundt bordet og blir gjort kjent med
prosjektet
Ambisjonsnivået til prosjektet/planen blir diskutert
Hvilke rapporter det er behov for, samt
Omfang og hensikten til rapportene
Ansvar for de enkelte fag/tema blir fordelt og
Fremdrift og arbeidsmengde blir tydeliggjort
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Effektiv og god planprosess hvor alle fagene bidrar
BREEAM Community bidrar til:
•
•
•
•

God kontroll på hva som skal leveres og når – Ingen glemt
Fagrapportene bidrar inn i planen (i stedet for å bare
beskrive konsekvensene av planen)
Fagene blir i større grad kjent med hverandres utfordringer
Gir mer samarbeid på tvers av fagene der det er relevant
• Samarbeid mellom økolog og landskapsarkitekt for å
bedre naturmangfoldet
• Samarbeid mellom landskapsarkitekt og VA-konsulent
for å minimere flomrisiko og håndtere overvann
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God medvirkning for å redusere «støy» i senere fase
BREEAM Community:
•

•

•

Medvirkningsplan settes opp veldig tidlig
• Identifiserer aktører og interessegrupper
• Legger en plan for medvirkning
• Krav om tilbakemelding om hvordan innspill er
ivaretatt
Utvidet tidlig medvirkning
• Økt mulighet for å få gode innspill som kan brukes inn
i planen
• Reell medvirkning
De som medvirker skal få tilbakemelding på hvordan
innspillene har blitt imøtekommet
• De som har spilt inn kan få eierskap i planen
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Kvalitetene blir etablert og holdt vedlike
Steg 3: Etter at planen er vedtatt
•
•

Plan + Byggesak + Driftsfase
Blir bundet gjennom forpliktelser

Mer robust prosjekt
BREEAM Community gjør prosjektet mer robust
• mer gjennomtenkt
• Fremtidsrettet
• Løsningene vil være holdbare i lengre tid
• Sosiale og økonomiske eksternaliteter
Totalkosten til prosjektet blir derfor mest sannsynlig lavere
siden man bygger smartere

Steg 3
Gjennomføring

Steg 2
Planfasen

Steg 1
Utredningsfasen
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Belønner innovasjon
Innovasjon kan være:
•
•

Smart teknologi som forpliktes innarbeidet i prosjektet
Smarte nye måter å drive selve prosessen
• Medvirkning
• Prosesstyring

12

3dje parts sertifisering av plan og prosess
Forpliktelser gjennom
• Bestemmelser og plankart
• Skriftlig undertegnet forpliktelse
Ekstra viktig med dokumentasjon underveis
• Planbeskrivelse +
• Underlagsrapporter +
• Møtereferater
• Samsvarsdokumenter
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3dje parts sertifisering av plan og prosess
Gir merverdien i en driftsfase / salgsprosess
• Høyere attraktivitet
• Utleie
• Salg
• Oppfyller miljøkrav
• Lavere driftsutgifter
• Mer effektivt område
• Forbildeprosjekt → Positiv medieomtale
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Kan hjelpe ift dialogen med myndigheter og politikere
Lokale og regionale myndigheter
• Administrasjonen blir involvert tidligere
• BREEAM Community har mange av de
samme føringene som overordnet plan
• Større trygghet for: What you see is what
you get
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IKEA

Takk for oppmerksomheten

Martin Lillesand
Prosjektil Areal AS
Mobil: 901 85 266

Besøk oss på www.prosjektil.no eller Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger

