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Ambisiøse kommuner og lokalpolitikere!
Bærekraftsmål – klima – miljø – natur - areal
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Globale klimagassutslipp fra byggematerialer
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Opplever utfordringer med overgang fra 
klimagassregnskap.no
Eks på gamle kravstilling om Klimagassregnskap
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• Har ikke alltid tydelig nok definert 
hvilke moduler som skal med eller 
hvem og på hvilke premisser som 
skal utarbeide referansebygget.

• Ei heller spesifisert hvilke 10 største 
karbonintensive materialene eller 
hvem som skal definere de.



Eks: Ikke samsvar mellom systemgrenser i 
klimagassregnskap for referansebygg og AsBuilt

• Lagt inn en stor karbonkvote på A4 transport av materialer + B8 transport i drift
Ikke fullverdig sluttregnskapet. Kun få faktiske EPDer byttet ut. Ikke markert..
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Byggherre  ikke utarbeidet referansebygg før 
konkurranse. Overlatt til entreprenør/rådgiver som 
«blåser opp» ved å legge inn kjeller i referansebygg

• Statsbygg om Hvorfor behov for referansebygg

• Etableres en referanse som endringer kan 
sammenlignes med → et referansebygg

• Har vært praksis å etablere utslipp fra et 
referansebygg for å vurdere:
- potensialet for reduksjon av klimagasser som gir et 
mål for prosjektet – og definere kontraktskrav?
- måloppnåelse i forhold til reduksjon i 
klimagassutslipp i de enkelte byggeprosjektene og i 
Statsbyggs portefølje av byggeprosjekter

• Vi bør gå mot krav per CO2/m2 evt CO2/m2/år
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I referansen er det lagt inn en kjeller i første 
etasje. Vanskelig å oppdage uten at man gjør 
egne beregninger.



Omfang og avgrensning av systemgrenser

?



Arbeidsgruppe for Klima og miljø i NKF

• Siktemål er å gi råd om hvordan bestille klimaregnskap for kommunale 
byggeprosjekter. Slik at kommunene har en felles kravstilling til kvaliteten på 
klimagassregnskapene samt en metode for å etablere evt referansebygg i 
(OneClickLCA e.l.). 

• Krav om klimagassreduksjoner i (ny)byggprosjekter. Presisert med i 
kontraktsbestemmelsene, spesifisert i MOP. Dokumenteres ved 
klimagassregnskap. 

• Vise til NS3720
• Velge relevante faser/steg, basis/avansert (m/lokalisering) og systemgrenser
• Skille kontraktskrav til energi (B6) fra materialer (A1-A3) og anleggsfase (A5)



Forslag til krav om klimagassregnskapet

• Krav om at klimagassregnskap skal utarbeides i tidligfase, i byggefase og 
etter ferdigstillelse (AsBuilt) 
og skal benyttes som beslutningsgrunnlag for sentrale valg i prosjektet. 

• Alle beregninger skal gjøres i henhold til den nasjonale standarden for 
klimagass-beregninger NS 3720 «Metode for klimagassberegninger for 
bygninger»

• Transparente rapporter og beregninger: Det skal rapporteres i henhold til 
kapittel 8 i NS3720. Byggherre må løpende gis innsyn i beregningsverktøy.

• Vise samsvar med prosjektets klimagasskrav: Krav til klimagassutslipp 
er spesifikke for hvert enkelt oppdrag og fastsettes i tidligfasen av 
prosjektet. 
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Må få opp kvaliteten på helt basis klimagassregnskap, 
men flere må ha helhetlige avanserte beregninger.

Store kommuner / Oslo+
• Helhetlige beregninger: 

Det skal utføres en 
avansert
klimagassberegning med 
lokalisering i henhold til 
tabell 1 i kapittel 7.7 i 
NS3720. 

Kommuner med kortere erfaring 
med klimagassregnskap:
• Basis klimagassberegning: 

Det skal utføres en basis
klimagassberegning som 
omfatter utslipp fra 

• Byggeplass (7.3), 
• Materialer (7.4), 
• Energi i drift (7.5) i 
henhold til tabell 1 i kapittel 7.7 
i NS3720. 
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Et basis klimagass-
regnskap som er i 
samsvar med NS3720

• Lokalisering er ofte gjort 
på et langt tidligere 
tidspunkt – av en annen 
avdeling. Bør likevel 
med.

• Uklare grenser for 
byggeplass

• Uklart hva som er 
klimabudsjett/referanseb
ygg med grunnarbeider

• Hva regulere i kontrakt?

7.5

7.6

7.3

7.4

7.2



Uklare systemgrenser for Byggeplass 7.3 

Byggeplass 7.3
• oppdelt i klargjøring av 

tomt (A5 + A4 + A1-A3) , 
• oppføring av objektet 

(A5), 
• transport av 

byggevarer/materialer 
(A4) og

• Avfallshåndtering (A5).

• SNK 594 Utslippsfrie 
bygge- og anleggsplasser

Figur: SINTEF



Vi må få opp en kvalitet på klimagassregnskap for å 
få til koblingen mellom bygge- og anleggsprosjekt 
fotavtrykk til kommunens klimabudsjett i Framsikt
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TORVBRÅTEN 
SKOLE

Skoleprosjektet som startet i Røyken 
og fullføres i Asker
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Avfallsmengder etter fraksjon sml med referanse
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Sammenligning av klimagassutslipp for tre 
alternativer av prosjektert bygg i massivtre
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Sammenligning av klimagassutslipp for tre 
alternativer av prosjektert bygg i massivtre
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NS3720: 2 energi-scenario. Byggherren må velge
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Stille konkrete krav til materialer i kontrakt?
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