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A N S E T T E L S E R     
 2018 – 2019 Vill Energi /Vill Urbanisme AS Miljørådgiver 

 2016 – 2016 Bystyregruppe/MDG Spesialrådgiver 

 2015 – 2018 Arkitektbedriftene Spesialrådgiver 

 2008 – 2018 Ratio Arkitekter AS Sivilarkitekt og fagansvarlig miljø 

 2006 – 2008 Villa Nordic Sivilarkitekt 

 2005 – 2006 Kirsti Knudsen AS Sivilarkitekt 

 2004 - 2005 Nom arkitektur Gründer og sivilarkitekt  

 

K J E R N E K O M P E T A N S E   
 

Miljørådgivning i prosjekter på 
plan- og byggnivå 

2018-2019 
RIM/ Breeam 
Communities/ 
mikroklima/ 
fremtidig 
klimatilpasning 

Miljørådgivning på strategisk nivå og i prosjekt. Rådgivning både for offentlig- og 

privatutbyggere. Analyser av mikroklima før etter tiltak. Energi- og klimagassvurderinger 

av de ulike alternativer for bygningenes volum og plassering på tomten. Vurdering av 

Breeam Communities på plannivå og BREEAM NOR/ Bespoke for byggeprosjekter. 

Vurdering av tiltak for lokalklimatilpasning (sol, skygge, vind, havstigning og flom, 

fremtidens klimascenarioer), biologisk mangfold, energiforsyning, energioptimalisering, 

materialer, byggeplass, Dokumentasjonsform: miljø og kvalitetsplan. 

 

NTNU fakultet i Gjøvik: 
Bærekraftige bygg» 

2018-2019 Gjesteforeleser, forelesninger med tema: miljømål i Norge, klimascenarioer for Norge og 

verden, fastlegging av miljømål i prosjektet, vurdering av materialer, breeam, sirkulær 

økonomi, 6dBIM. 

 

BREEAM revisor 
BREEAM AP 
 

2013-nå Revisjon og kontroll av ulike BREEAM prosjekter (NOR og Bespoke). 

Breeam AP på omsorgsboliger i Gran kommune. 

Enova energirådgiver 2017- nå Ulike boliger rundt i Oslo. Energirådgivning ift. energiforbedring og tilskudd fra Enova. 

Scenario vurdering ift. fremtidig utvikling og lønnsomhet. 

 

Bystyregruppe MDG 2016-2016 Utvikling av digitalverktøy for å bedre evaluere plansaker for politikere. Verktøyet gir 

anbefalinger i forhold til hvilke temaer som er viktig å ta opp for å få til gode og 

fremtidsrettet bo-kvaliteter som er tilpasset administrativ og politisk behandling hos 

PBE og i Rådhuset. Arbeidet med MDGs uttalelser til plansaker som var sendt inn til 

behandling i Bystyret. 

 

Miljøexpert for AiN 
(Arkitektbedrifter i Norge) 

2015 -2018 Arbeid med å innføre miljøledelsessystem basert på ISO14001 inn i Arkitektbedriftenes 

kvalitetssystem som brukes av ca. 600 arkitektkontorer i Norge. 

2017: Hovedforfatter Miljøledelsessystemet i MAKS10, 

2017: Ekspertutvalg for miljøkriterier i offentlige bygg bestilt av Difi, 

2015: Medforfatter til rapport bestilt av DiBK som undersøkte muligheter for å bruke 

BIM i søknadsprosesser mot myndigheter bl.a. MIM i byggsøk, FVD-dokumentasjon og 

verifisering av TEK10 kapt. 13 og 14. 

2010: Arbeid med høringsuttalelser for AiN i forbindelse med nye forskrifter for miljø og 

energi 

2009: Representant for AiN i arbeid med Breeam In-Use 

2013: Medforfatter til «energiforståelse for arkitekter», kurs rettet mot arkitekter for å 

øke energikompetanse i byggeprosjekter 

Marta  E.  Eggertsen  
Sivilarkitekt og spesialrådgiver BREEAM og miljø 

0047 94141265 marta@martaeggertsen.no 



Ratio Arkitekter 2007-2018 Oppdragsansvarlig, prosjekteringsleder, fagansvarlig miljø, Breeam revisor, 

RådgivendeMiljø, Breeam AP. Prosjekteringsleder hos Ratio Arkitekter for ulike 

barnehager og kulturhus. Oppfølgning av prosjekter fra reguleringsfase, 

mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeplassoppfølgning. 

Oppdragsgiver både offentlige (Omsorgsbygg og Kristiansund kommune) og private 

(Nordstrand Sokn). 

 

Green Buildings 
(Utviklingsprosjekt) 

2014-2014 Samarbeidsprosjekt mellom Polen og Norge med formål om å bygge miljøbygg i Polen. 

Koordinator. Forprosjekt. 

Innovasjon Norge, Ratio Arkitekter, Snøhetta, NSW, Hille og Melbye Arkitekter, 

Arkitektbedrifter, Sintef og Future Built 

 

Filmatisert energiforståelse 
kurs for arkitekter 

2012 Filmatisert kurs for arkitekter 

Arkitektbedrifter, Ratio, Context, Snøhetta og Maisey 

 

KURS OG ETTERUTDANNELSE:   

  One click LCA Bionova, Enova Energirådgiver, Klimagassberegninger, SimaPro, Sefaira og 
Ecotect; SIMIEN, BREEAM International Assessor, BREEAM AP 
 

SPRÅK  Norsk, polsk, engelsk 
 

 


