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AGENDA
Fordeler og utfordringer 
klimaregnskap  som 
styringsverktøy har for 
prosjektet.

• Hva er LCA?

• Erfaringer fra bygg

• Erfaringer fra infrastruktur

• Hvordan bruke resultater fra 
klimaberegninger?



ULIKE TYPER MILJØANALYSE

• Kjært barn har mange navn…

• LCA er den overordnede 
analysemetodikken

• Hva betyr «miljø»?

• Regnskap eller budsjett?

• Kan vurdere mange typer 
miljøpåvirkning
• Unngå å skape flere problemer enn vi 

løser

• Fotavtrykk: vurdering av én enkelt type 
miljøpåvirkning

• LCA er mer enn klima, men brukes ofte 
til klimagassberegninger

Miljøregnskap

Miljøbudsjett

Carbon footprint

Klimagassregnskap

Klimabudsjett

CO2-beregning

Livsløpsvurdering

LCA

Klimaregnskap

Klimafotavtrykk



TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP NORGE 
2014

Klimafotavtrykk bygg og anlegg i Norge 
2013:
9,5 millioner tonn CO2 ekvivalenter

Klimagassutslipp fra Norge (innenfor 
norsk territorium) var i 2014 på 53 
millioner tonn CO2-ekvivalenter (SSB)

Samlet klimafotavtrykk av norsk 
sluttforbruk (2013): 
85 millioner tonn CO2 ekvivalenter
 Pr person: 17 tonn CO2 ekvivalenter pr år



GRUNNLAGET FOR 
KLIMAREGNSKAP: LCA

• Life Cycle Assessment

• Norsk: Livsløpsvurdering

• Den mest brukte typen 
miljøanalyse

• Helhetsvurdering

• Hele livsløpet

• Hele verdikjeden

• LCA er et verktøy for å ta 
miljøvennlige valg



LCA-METODIKKEN

• Livsløpstankegangen
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LCA-METODIKKEN
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• Livsløpstankegangen

• Forbruk av ressurser og 
utslipp til miljøet i hver 
livsløpsfase 
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LCA-METODIKKEN

• Livsløpstankegangen

• Forbruk av ressurser og 
utslipp til miljøet i hver 
livsløpsfase 

• Hele verdikjeden for produkt 
eller en tjeneste

• Summere ressursbruk og 
utslipp som oppstår per 
enhet produkt/tjeneste 
forbrukt

• = Livsløpsinventar 
(mengdedata)
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LCA-METODIKKEN
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• Finne resulterende totale 
utslipp til omgivelsene 
gjennom hele 
verdikjeden, per enhet



LCA-METODIKKEN

Råvareutta

k

Produksj

on

Bruk/dri

ft

Avhending

/

gjenvinnin

g

PRODUKT/ 

TJENESTE

1 enhet

CO
2

SO2 PNO
x

UTSLIPP TIL 

OMGIVELSENE

CO
2

SO2

P

NO
x

CO
2

SO2 PNO
x

CO
2

SO2

P

NO
x

• Finne resulterende totale 
utslipp til omgivelsene 
gjennom hele 
verdikjeden, per enhet

• Oversette utslipp til 
fastsatte typer 
miljøpåvirkning
• Klimapåvirkning, sur nedbør, 

overgjødsling, etc.



LCA-METODIKKEN

• Finne resulterende totale 
utslipp til omgivelsene 
gjennom hele 
verdikjeden, per enhet

• Oversette utslipp til 
fastsatte typer 
miljøpåvirkning
• Klimapåvirkning, sur nedbør, 

overgjødsling, etc.

• Utslippsfaktor per enhet
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KLIMAGASSREGNSKAP FOR BYGG 
OG INFRASTRUKTUR
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KLIMAGASSREGNSKAP

Materialbru
k [kg]

Utslippsfakto
r [kg 

CO2e/kg]

Klimagassutsl
ipp [kg CO2e]

Betong B35: 370 kg CO2e/m3

Limtrebjelke: 125 kg CO2e/m3

1000 m3 betong

1000 m3 tre

Utslipp fra produksjon av betong: 370 tonn 
CO2e

Utslipp fra produksjon av limtre: 125 tonn 
CO2e

X =
Klimagassutslipp 
fra 
materialproduksj
on



KLIMAGASSREGNSKAP FOR BYGG

• Materialbruk over livsløpet
• Mengder for alle materialforekomster i alle bygningsdeler

• Utskifting av komponenter med levetid <60 år

• Avfallshåndtering

BRANN & MILJØ 15.10.17



LCA PÅ BYGNINGSNIVÅ
NS 3720: Metode for klimagassberegninger for 
bygninger

Materialbruk i bygg og uteområder
 Produksjon av nye materialer: A1 - A3

 Vedlikehold og utskifting av materialer i levetiden: B1 - B5

 Avfallshåndtering av materialer: C1 - C4

Transport av materialer: A4

Anleggs- bygge- og monteringsarbeid: A5

Stasjonær energi i drift: B6

Transport i driftsfasen: B8

Eksportert egenprodusert 
energi som krysser 
systemgrensene: D



HVA BIDRAR TIL 
KLIMAGASSUTSLIPP FRA BYGG?



KLIMAGASSUTSLIPP FRA 
INNERVEGGER

Sammenlikning på 

grunnlag av funksjon

Tall oppgitt her er 

ikke en fasit



KLIMAGASSUTSLIPP FRA 
INNERVEGGER



EKSEMPEL: KLIMAPÅVIRKNING FRA 
BRANNBESKYTTENDE MATERIALER

• Sammenlikning av utslipp per material

• Materialbruk i bygg henger sammen 300mm betong, 

standard

300mm massivtre

+ 2x12,5mm gips

70
kg 

CO2e

37
kg 

CO2e



EKSEMPEL: KLIMAPÅVIRKNING FRA 
BRANNBESKYTTENDE MATERIALER

• Sammenlikning av utslipp per material

• Materialbruk i bygg henger sammen

• Vurdere miljøprodukter

300mm betong, 

lavkarbon

300mm massivtre

+ 2x12,5mm gips

57
kg 

CO2e

37
kg 

CO2e



EKSEMPEL: KLIMAPÅVIRKNING FRA 
BRANNBESKYTTENDE MATERIALER

• Sammenlikning av utslipp per material

• Materialbruk i bygg henger sammen

• Vurdere miljøprodukter

• Se på produsentspesifikke tall

300mm betong, 

lavkarbon

300mm massivtre (høy) 

+ 2x12,5mm gips

57
kg 

CO2e

41
kg 

CO2e



EKSEMPEL: KLIMAPÅVIRKNING FRA 
BRANNBESKYTTENDE MATERIALER

• Sammenlikning av utslipp per material

• Materialbruk i bygg henger sammen

• Vurdere miljøprodukter

• Se på produsentspesifikke tall

• Levetid er avgjørende

300mm betong, 

lavkarbon

300mm massivtre (høy) 

+ 4x12,5mm gips

57
kg 

CO2e

43
kg 

CO2e



EKSEMPEL: KLIMAPÅVIRKNING FRA 
BRANNBESKYTTENDE MATERIALER

• Sammenlikning av utslipp per material

• Materialbruk i bygg henger sammen

• Vurdere miljøprodukter

• Se på produsentspesifikke tall

• Levetid er avgjørende

300mm betong, 

lavvarme

300mm massivtre (høy) 

+ 4x12,5mm gips

36
kg 

CO2e

43
kg 

CO2e



EKSEMPEL: KLIMAPÅVIRKNING FRA 
BRANNBESKYTTENDE MATERIALER
• Sammenlikning av utslipp per material

• Materialbruk i bygg henger sammen

• Vurdere miljøprodukter

• Se på produsentspesifikke tall

• Levetid er avgjørende

• Ved en sammenlikning av ulike elementer og
materialer er det viktig å bruke riktige mengder
og utslippstall

• Klimaberegninger kan gi omtrent hvilket svar du vil, 
hvis du velger de «riktige» forutsetningene…

300mm betong, 

lavvarme

300mm massivtre (høy) 

+ 4x12,5mm gips

36
kg 

CO2e

43
kg 

CO2e



RINGERISKBANEN OG E16

40 kilometer dobbeltsporet jernbane 
(Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss

15 kilometer ny firefelts motorveg (E16) fra 
Høgkastet til Hønefoss

Ringeriksbanen planlegges med 
dobbeltspor med hastighet 250 km/t. 

E16 planlegges som firefelts motorveg med 
hastighet 110 km/t.

Statlig reguleringsplan

Klimabudsjett for infrastruktur og transport



RINGERISKBANEN OG E16 -
INFRASTRUKTUR

Totale klimagassutslipp utbygging FRE16: 1 200 000 tonn CO2 

ekvivalenter

• 2,3% av totale klimagassutslipp fra Norge 2014

• 1,4% av totale klimafotavtrykk fra Norge 2013

• 12,5% av totale klimafotavtrykk fra bygg og anlegg i Norge 

2013

Totale klimagassutslipp ved å bygge infrastrukturen



RINGERISKBANEN OG E16 -
INFRASTRUKTURTotale klimagassutslipp ved å bygge infrastrukturen



MÅL FOR REDUKSJON AV 
KLIMAGASSERBane NOR har vedtatt følgende for reduksjon av klimagasser: 
Klimagassutslipp skal reduseres med 40 % fra bygging av infrastruktur 
innen 2030 

Reduksjon på 40% av 1 200 000 mill tonn CO2 ekv:

480 000 tonn CO2 ekv

Årlig utslipp fra 30 000 til 40 000 personer i Norge



HVORDAN FÅ TIL REDUKSJON?
Under planleggingsfasen av infrastrukturen: Workshop med fageksperter: tunnel, 
konstruksjon, bru, energiproduksjon, drift/vedlikehold

Målet med workshop er at: 
 fagene har fått en forståelse hva miljømålene i prosjektet er

 Involvere fageksperter i miljøarbeidet

 utarbeide en liste med mulige tiltak for å nå klima målet

Hva ser du som det viktigste tiltaket for reduksjon av klimagassutslipp?
 Utfordre dagens løsninger/metoder for bygging av bane, vei og bygg

 Synliggjøre krav i regelverk som er til hinder for utslippsreduksjon eller bedre miljøløsninger

 Finne de mest kostnadseffektive tiltakene – mest mulig reduksjon med minst mulig pengebruk. 

 Finne tiltak som også medfører besparelser inkl driftsfasen

Tiltakene vil være gjenstand for en videre prioritering ift effekt og kostnad samt 
usikkerhet 
 Implementeres i miljøprogram, klimabudsjett, hovedplan/detaljplan på tilpasset nivå og som 

miljøkrav til entreprenør



HVORDAN BRUKE 
KLIMAGASSBEREGNINGER TIL Å TA 
MILJØVENNLIGE VALG
• Alle prosjekter er forskjellige – det finnes ikke 

fasitsvar på «mest miljøvennlige valg for alle 
prosjekter»

• Optimal materialbruk i ett bygg/vi bane er ikke 
nødvendigvis optimal i et annet – det er summen av 
energi- og materialbruk som har betydning

• Mulighetene for å redusere utslipp ved å påvirke 
valg er størst i tidligfase
• Klimagassberegninger bør derfor komme inn så tidlig 

som mulig, og brukes som beslutningsstøtte Kilde: Norsk betongforening



TAKK FOR MEG

Kontakt meg gjerne for spørsmål e.l.

Oddbjorn.Dahlstrom@asplanviak.no

mailto:Oddbjorn.Dahlstrom@asplanviak.no

