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Skanska Teknikk

Betongteknologi BIM Klima, energi og 

bygningsfysikk
Konstruksjon

Spisskompetanse innen 

betongteknologi i alle 

faser av byggeprosessen, 

og innen 

betongrehabilitering

Spisskompetanse innen 

utvikling og bruk av BIM i 

alle faser av 

byggeprosessen. Leverer 

målbare bidrag til økt 

samhandling i 

byggeprosessen ved bruk 

av BIM som katalysator

Norges ledende 

tverrfaglige 

kompetansemiljø innen 

utvikling av bærekraftige 

grønne løsninger, klima-, 

energi- og miljørådgivning, 

livsløpsvurderinger, 

byggeteknikk og 

bygningsfysikk, 

lufttetthetsmåling og 

termografering

Spisskompetanse innen 

konstruksjonsteknisk-, 

geoteknisk- og 

forskalingsteknisk 

rådgivning
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Bærekraftig betong – en del av fremtiden

Sosiale 

forhold

Økonomi Miljø





- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -

Tatt fra NB sin: Viste du dette om betong og miljø?
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Tatt fra NB sin: Viste du dette om betong og miljø?
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Hva er lavkarbonbetong?

 Betong med redusert karbonavtrykk!
Mer enn 90% av karbonavtrykket kommer fra sementen
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Virkemidler

 Optimalisert betongsammensetning (lavt sementforbruk)

 Bruk av sementer med høyt innhold av erstatningsmaterialer (flyveaske-

eller slagg) 

 Bruk av erstatningsmaterialer som flyveaske og/eller silikastøv som 

sementerstatning på blandestasjonene

 Regelverket favoriserer løsninger der flyveaske eller slagg er malt inn i 

sementen

 Norcem og Cemex satser på utvikling av komplette sementprodukter 

(lavkarbonsement)
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Norsk Betongforenings publikasjon 
nr. 37 Lavkarbonbetong 

Publisert i 2015

• Gratis nedlastbar 

(www.betong.net) for medlemmer 

av Norsk Betongforening

• Nedlastbar mot gebyr for andre

http://www.betong.net/
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Lavkarbonklasser i NB 37

Klasse

Betongkvalitet

B20

M90

B25

M90

B30

M60

B35

M(F)45

B35

M(F)40

B45

M(F)40

B55

M(F)40

Maksimalt tillatt klimagassutslipp [kg CO2-ekv pr m3 betong]

Lavkarbon A 170 180 200 210 230 240 250

Lavkarbon B 200 220 240 270 300 310 320

Lavkarbon C 240 260 280 320 350 360 370

Bransjereferanse 280 300 320 370 410 420 430

Klimagassutslippet oppgis for 1 m3 betong og livsløpet fra råvareuttak til betongprodusentens fabrikkport 
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Miljødeklarasjon av betong

 Den miljødeklarasjonen som er 
mest utbredt for 
byggematerialer i Norge, er 
Environmental Product 
Declaration (EPD). 

 Bransjeorganisasjonene har 
utviklet EPD-kalkulatorer for 
fabrikkbetong og 
betongelementer. EPD Norge 
sertifiserer og publiserer 
EPD’ene.
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 201 kg CO2/m3
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Eksempel B30 M60 fra Trondheim

Delmaterialer

Lavkarbonklasse

C A

Standardsement FA 328 kg/m3 257 kg/m3

Flyveaske (k = 0,7) 0 kg/m3 57 kg/m3

Silikastøv (k = 1,0) 0 kg/m3 10 kg/m3

Vann 181 kg/m3 169 kg/m3

SP 2,3 kg /m3 3,9 kg /m3

Tilslag 1844 kg/m3 1856 kg/m3
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Utfordringer

 Lite betongkunnskap blant miljørådgiverne, og lite miljøkunnskap hos 

RiB’er. Lærestoffet i del B er rettet mot begge gruppene

 Bransjereferansen er satt «konservativt». Mange leverandører ligger 

mye bedre an i utgangspunktet

 Lavkarbon A skal være krevende – må framtvinge tiltak

 Noen produsenter har mulighet til å gå langt under Lavkarbon A

 Store regionale forskjeller

 Lavkarbonbetong kan gi tekniske utfordringer i produksjon

 Rask utvikling i bransje, forventer tidlig revisjonsbehov for NB37
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Regionale forskjeller – Hentet fra NB 37. 
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Lavkarbon- og lavenergibetong vs. Norsk 
Standard

 Standardens krav til materialsammensetning for betong er 

motivert av sikkerhets-,  bestandighets- og levetidshensyn

 Det er gitt begrensninger på type sement, og mengde 

erstatningsmaterialer i NS-EN 206

 Målene om optimalisert energi- og karbonregnskap kan komme i 

konflikt med kravene i standarden

 Optimalisering av karbonavtrykket på bekostning av 

levetidspotensialet er kortsiktig tenking
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Konkrete mål og krav til karbon- og 
energireduksjon

 Miljøprosjektering av betong er en umoden disiplin

 Klassifiseringssystemer som gir strenge reduksjonsmål for 

karbonavtrykk, men samtidig generøse referanser for reduksjonen. Dette 

gir «pen miljørapportering», men tvilsomme reelle bidrag

 Reduksjonsmål gir også ensidig fokus på materialegenskaper, men 

neglisjerer totalt materialforbruk

 Vi har foreløpig ikke eksempler på absolutte mål for karbonreduksjon. 

Slike mål kan f.eks. formes som maksimale tillatte utslipp av CO2 per m2

bruksareal. Dette gir et godt utgangspunkt for optimalisering av 

konstruksjonen, ikke bare betongmaterialet
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Powerhouse,  eksempel på absolutte mål

Powerhouse-samarbeidet har som mål å utvikle bygg som i 
et 60 års perspektiv skal produsere mer energi (solceller 

og varmepumper) enn det  samlede energiforbruket i 
bygge- og driftsfasen.

Partnere:
Entra

Snøhetta
Asplan Viak

Skanska
Sapa
Zero
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Tall fra masteroppgave om bæresystemet på 
Powerhouse Brattøra (Margrethe Ollendorff 2012) 

Tiltak
Effekt, 

karbonreduksjon

Optimalisert 
konstruksjonsløsning

10 - 70 %

Optimalisert 

betongvolum
20 – 30 %

Lavkarbonbetong 10 - 20 %

Powerhouse Brattøra

Løsningen er redusert materialforbruk, kombinert med bruk av mer 
miljøvennlige materialer!
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Lånt fra Jan Eldegard Hjelle – FutureBuilt konferansen 2017
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Lånt fra Jan Eldegard Hjelle – FutureBuilt konferansen 2017
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Lånt fra Jan Eldegard Hjelle – FutureBuilt konferansen 2017
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Oppsummering

 Betong kan bli et nullutslippsprodukt innen 2030

 Miljøprosjektering må være basert på analyse, ikke sjablong-

kunnskap, preaksepterte løsninger, eller tilfeldig erfaring

 Effekten av tiltak må være målbar,  i absolutte størrelser 

 Løsningen fra forrige prosjekt er sjelden optimal for det neste

 Lang levetid, fleksibilitet og funksjonalitet kan gi langsiktige 

miljøgevinster


