
Nordisk base 

med

sterk global 

tilstedeværelse

Vår tilstedeværelse



Våre løsninger ivaretar
globale trender



Påstand: 
70% av jobbene i 2040 er ikke oppfunnet ennå

Den enkleste måten å forutsi framtiden på, er å skape den!
-nest best er å tilpasse seg



Hvordan jobber vi ifm. bærekraft?

Definering av våre ambisjoner: 

• AFRY: Making Future

• AFRY: Leading solutions for generations to come

• Hvem har vi på vårt lag; ansatte, kunder, samarbeidspartenere for å bidra til overordnede mål?



(Blå)grønn infrastruktur

Internasjonal konkurransedyktighet Sosial bærekraft

Crossover-prosjekter

Sirkulærøkonomi

Prosjekt- og prosesstyring

Dekarbonisering

Konvertering av energiforsyning Innovasjon

Fokus – velge å ta en egen posisjon



Rammebetingelser



A goal without a plan is just a wish

Advansia Stavanger





Viktige suksesskriterier i Forusparken, 2020park

1. Tydelige ambisjoner for Prosjektet co/Byggherren

2. Dyktige medspillere i kjerneteamet; Golder, DARK, Prosjektil og Sweco 

3. Forankring av Prosjektmål i hver enkelt medarbeider og firma visjon (viktig øvelse)

4. Forankring i overordnede rammebetingelser øker suksesskriteriene

Advansia Stavanger



Advansia Stavanger

• Verdens eldste og 

mest brukte 

miljøklassifiserings-

system (BRE, 1990)

• Klima- og 

miljøambisjoner

• Dokumentasjon av 

tiltak jf 11 av FNs 

bærekraftmål

BREEAM – Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method



• 3 steg (interim sertifisering = steg 1)

• 5 hovedområder

• 10 kategorier

• 40 emner – vektet – noen teller mer 
enn andre

Advansia Stavanger

BREEAM Communities



Advansia Stavanger

BREEAM – Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method



Fra arealplanlegging til 
samfunnsbygging
• Valg om sertifisering bør tas tidlig; innen 

oppstartsmøte og planvarsel

• Kan miste mange poeng som kanskje var enkle å ta 
grunnet tidsaspekt og rammeverk 

• Ikke komplett sammenfallende med norske krav 
og prosesser

o Koordinator må holde kontroll på forskjeller og 
ekstra krav

o Basert på norske reguleringskrav, er det mulig å nå 
en «pass» uten å gjøre mer enn bekrefte forhold i 
reguleringsplanen. Dette er en god kick-start på 
sertifiseringen!

BREEAM COMMUNITY



Dokumentasjon
• Omfattende dokumentasjonskrav tidlig –

utover myndighetskravene i norsk 
planprosess

Større kostnadspådrag tidlig - dette må 
kunne håndteres finansielt av BH

o Ikke større kostnader til slutt

• Kostnadskontroll underveis

• Støtte- og tilskuddsordninger

BREEAM COMMUNITY



Eksempel på 1 av 40 emner BC

15 10 March 2020

Alt dette skal svares ut og godkjennes, som tillegg til reguleringsarbeidet og -

dokumentasjon:



BREEAM Community vs. reguleringsplan

16 10 March 2020

• 15 av totalt 40 emner i BC sammenfaller og kan oppnås i sin helhet innen standard norsk planprosess – dette 

ref komparativ analyse utført av Rambøll (grønne ref figur under) = Da kan man få en karakter som «pass».

• Det krever dog ekstra innsats i form av arbeid med dokumentasjon og redegjørelser som skal illustreres i 

form av eksempel på emnedokumentasjon i senere slide

• For å få poeng for gule og røde emner øker innsatsen betraktelig = karakter over nivå «pass»





Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den!
Det nest beste er å tilpasse seg den:

• Innovasjonspoeng – 1%

o Stor gevinst – men store krav

o Nasjonal og internasjonal overføringsverdi

o Løsninger som går videre fra det som er kjent 
i dag

• Vi oppnådde 4 poeng av maksimalt 7

• Krever en fremtidsrettet og aktiv utbygger

BREEAM COMMUNITY

Innovasjoner



Innovasjoner

ADVANSIA

• Elektromagnetiske Felt (EMF)

• Batteriteknologi og smartnett

• Adaptive lighting – Liquid Light

• Robot og app system for drift og forvaltning
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Solar panels
Key to profitability, effect and storage possibility for energy
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Liquid Light – adaptive lighting
ADVANSIA



Mobile roboter (AIV) 
Løsninger for optimalisering av intern logistikk





Dinah Laland
Dinah.laland@advansia.no

Tlf: 959 37 086

Takk for meg!

mailto:Dinah.laland@advansia.no

