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SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER
I dette notatet gjengis erfaringstall for klimagassutslipp som kan benyttes i vurdering av nybygg opp
mot rehabilitering for ny skolestruktur på Nesodden. Det må understrekes at det er viktig å vurdere
enkelt-tilfeller i større detalj når det foreligger konkrete alternativer som kan sammenliknes.
Erfaringstallene kan likevel benyttes til å peke på viktige faktorer og sammenhenger som bør tas i
betraktning.
Basert på referansenivåer og erfaringstall for klimagassutslipp for materialbruk og energibruk, er det
beregnet klimagassutslipp for ulike scenarier for nybygg og rehabilitering av en skole.
«Tilbakebetalingstiden» for utslippene som genereres i et nybyggprosjekt sammenliknet mot å
rehabilitere vil variere betydelig for ulike scenarier. Dette er illustrert for fem utvalgte scenarier, i
figuren under.

Rehabilitering vil i de fleste tilfeller være den sikreste løsningen for å redusere klimagassutslippene
på kort sikt, dvs. de neste 20-30 årene. Siden det haster med å redusere klimagassutslippene for å nå
2-gradersmålet og dessuten unngå uheldige «feedback»-effekter av global oppvarming, er det sterkt
anbefalt å vektlegge tiltak som reduserer klimagassutslippene så raskt som mulig, fremfor å skyve
potensielle klimagassbesparelser til fremtiden. Det bør likevel være en viss langsiktighet i tiltakene
som gjøres, slik at det ikke fører til uforholdsmessig høye klimagassutslipp over livsløpet. Det er
derfor viktig å vurdere om en rehabilitering vil kunne gi god nok funksjonalitet og arealutnyttelse til
at bygget kan tjene sitt formål i ønsket periode.
Dersom en rehabilitering gir såpass dårlig arealutnyttelse at det vil føre til et betydelig høyere areal
som må bygges, sammenliknet om det bygges nytt, og det eksisterende bygget har vesentlig høyere
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energiforbruk enn TEK17-nivå, bør det vurderes om en eventuell nybygg-løsning vil kunne gi lavere
klimagassutslipp de neste 20-30 årene.
For at et nybygg skal komme bedre ut enn en rehabilitering er det flere faktorer som må inntreffe
samtidig:
 Nybygget bør utformes med lavest mulig klimafotavtrykk fra materialbruk
 Nybygget bør ikke stå på krevende grunnforhold som fører til stort behov for peling og ekstra
fundamentering
 Nybygget bør ikke føre til omfattende sprengning av fjell
 Nybygget bør ha lav energistandard og klimavennlig energiforsyning
 Nybygget bør være fleksibelt, og det bør legges en bevisst strategi for å unngå større
ombygginger i fremtiden
 Nybygget bør ikke føre til nedbygging av skog, myr, beite eller dyrket mark
 Et tilsvarende rehabilitert alternativ ville gitt dårlig arealutnyttelse, og føre til et betydelig
større totalareal enn nybygget
 Et tilsvarende rehabilitert alternativ ville fremdeles hatt høyt energiforbruk, og det meste
ville blitt dekket av elektrisitet
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1

KLIMAFOTAVTRYKKET FOR ET BYGG

All aktivitet fører til klimagassutslipp, direkte eller indirekte. Selv om materialer ikke gir
klimagassutslipp når de står i et bygg, har de et klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket omfatter alle
klimagassutslippene som har forekommet i hele produksjons- og verdikjeden til produktet, fra
råvareuttak til ferdig produkt. Videre vil byggeprosess gi utslipp fra anleggsmaskiner, og drift av
bygget gir indirekte utslipp fra energiproduksjon, utskifting av materialer, reparasjoner og
vedlikehold. Til slutt vil riving og avhending av materialene gi utslipp fra anleggsmaskiner, transport
og avfallshåndtering.
Som regel er det følgende livsløpsfaser som er mest aktuelle å medregne i klimagassberegninger for
byggeprosjekter:









A1-A3: Materialproduksjon
Alle utslipp knyttet til råvareuttak, produksjon og transport av materialer frem til fabrikkport
A4: Transport til byggeplass
Transport av materialer fra fabrikk til byggeplass
A5: Byggefasen
Utslipp som oppstår i byggeprosessen: Anleggsmaskiner, massetransport, transport av de som
jobber på byggeplassen + indirekte utslipp fra kapp/svinn
B4/B5: Utskifting av materialer (dekker også B1-B3)
Som regel regnes alle utslipp knyttet til materialer som skiftes ut/tilføres bygget i løpet av
levetiden under B4 eller B5. Dette beregnes utfra forventet levetid for de ulike materialene og
komponentene som brukes i bygget.
B6: Energibruk i drift
Energibruk til drift av bygget gjennom levetiden
B8: Transport i drift
Transport av brukere til og fra bygget i løpet av byggets levetid
C1: Riving
Utslipp som oppstår i rivefasen, dvs. fra anleggsmaskiner og energiforbruk i denne fasen
C2-C4: Avfallshåndtering
Utslipp knyttet til transport og avfallshåndtering av materialene

Av disse livsløpsfasene er det A1-A3, A4, B4/B5 og B6 som oftest medregnes, og som det finnes mest
data og erfaringsgrunnlag for.

2

HVORDAN PÅVIRKES ET BYGGS KLIMAFOTAVTRYKK?

Det er svært mange faktorer som spiller inn på et byggs klimafotavtrykk. Her omtales relevante
faktorer for klimafotavtrykk fra materialbruk og energibruk, og valg som gjøres tidlig som potensielt
kan få store utslag for byggenes klimafotavtrykk.
2.1 Tidlige valg som påvirker klimafotavtrykket for et nybygg
C40-rapporten «Building and Infrastructure Consumption Emissions»1 peker på at
materialoptimalisering er det enkelttiltaket for klimagassreduksjon i bygninger med størst potensiell
utslippsreduserende effekt. Konsept- og designvalg kan avgjøre hvor lavt et bygg vil kunne komme i
klimagassutslipp fra materialbruk. I tillegg til valg av type materialer for et bygg, vil mengder

1

https://c40-productionimages.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/2390_BIC_Report_FINAL.original.pdf?1570401598
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materialer som er nødvendig per kvadratmeter være av betydning. Dette kan påvirkes av en rekke
faktorer, bl.a:
 Grunnforhold:
Grunnforhold er avgjørende for nødvendig fundamentering, og kan påvirke et byggs klimaregnskap
betydelig. For et bygg på fjell eller harde masser kan fundamentene utgjøre en relativt liten andel av
totale klimagassutslipp, men for bygg som bygges på leire kan fundamentering stå for opp mot 50 %
av utslipp fra materialbruk på grunn av behov for omfattende peling. Jo lenger ned til fast grunn,
desto mer fundamentering trengs. I tillegg kan fuktighet i grunnen påvirke hva slags isolasjon som
må velges. Dersom det er mye fuktinnsig kan det kreves isolasjon med høyere klimafotavtrykk enn
det som er nødvendig for tørrere grunnforhold. Eksempelvis har XPS et betydelig høyere
klimafotavtrykk enn EPS, og jo høyere trykkfasthet på isolasjonen jo høyere klimafotavtrykk.
 Arealbruksendringer:
Eventuelle arealbruksendringer bør også kartlegges og tas hensyn til ved valg av tomt, fordi
nedbygging av natur kan gi store metanutslipp. Dette avhenger av type vegetasjon som bygges ned.
Miljødirektoratet har utarbeidet en klimakalulator2 for ulike arealbruksendringer.
Dersom man bygger ut et område på 5000 m2, vil det gi følgende klimaeffekt over 20 år, beregnet
med klimakalkulatoren:




2

Nedbygging av barskog med mineraljord til utbygd areal (i kategorien skog inngår også tresatt
myr):
o Klimagassutslipp fra arealbruksendringen: 159,1 tonn CO2-ekvivalenter
o Opptak av biogent CO2 som man går glipp av ila 20 år: 31,1 tonn CO2-ekvivalenter
o Total netto klimaeffekt av arealbruksendringen i 20 år: 190,2 tonn CO2-ekvivalenter
Nedbygging av dyrket mark til utbygd areal:
o Klimagassutslipp fra arealbruksendringen: 30,4 tonn CO2-ekvivalenter
o Opptak av biogent CO2 som man går glipp av ila 20 år: 3,2 tonn CO2-ekvivalenter
o Total netto klimaeffekt av arealbruksendringen i 20 år: 33,7 tonn CO2-ekvivalenter



Valg av konsept for bæresystem
Valg av type bæresystem legger føringer for både materialmengder og mulige materialer som
kan velges i bæresystemet. For en gitt type bæresystem bør spennvidder og dekketykkelser
optimaliseres for minst mulig materialmengder. Det er imidlertid ikke alltid slik at minst mulig
materialmengder er viktigere enn å velge riktige typer materialer i utgangspunktet. For
eksempel kan det være gunstig å velge bæring i betong fremfor i stål dersom det velges
lavkarbonbetong med tilstrekkelig lave utslipp, selv om dette kan innebære et større volum av
materialer. Det kan også være rom for økt materialbruk i bæresystemet dersom det velges
trematerialer med lavere utslipp enn den aktuelle betongen som vurderes. I tillegg kan vekten
av bæresystemet påvirke nødvendig mengde fundamentering. Større spennvidder vil også
kunne gi bedre fleksibilitet, som på sikt kan redusere behovet for fremtidig ombygging.



Valg av geometri og estetiske krav:
En komplisert geometri vil som regel gi et høyere forbruk av materialer per m2 enn en enkel
geometri. Fasader kan utgjøre en stor andel av klimafotavtrykket fra materialer i et bygg, og
derfor vil en utforming som gir høyt fasadeareal i forhold til innvendig areal være ugunstig
sammenliknet med en utforming som gir mindre fasadeareal. Dette gjelder spesielt dersom

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/
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fasadene inneholder mye glass. Atrier kan også forhøye et byggs klimafotavtrykk. Et bygg med
atrium vil måtte være større for å kunne romme samme gulvareal som et bygg uten, og
dessuten vil bygget med atrium ha mer glass som kan være et betydelig bidrag til byggets totale
klimafotavtrykk.


Fleksibilitet og endringsdyktighet: Å bygge fleksible bygg som tåler fremtidige endringer i behov
for funksjonalitet uten å måtte gjennomgå store ombygginger kan redusere behov for fremtidig
utskifting av materialer, og dermed fremtidige klimagassutslipp. Dette er spesielt viktig for
kommersielle bygg som skal brukes til kontorer og næring, da slike bygg ofte total rehabiliteres
hver gang det byttes leietaker. Hvis man i verste fall gjennomgår en total innvendig ombygging
hvert 5. år, vil det i løpet av 60 år kunne føre til 3 ganger så høye klimagassutslipp fra
materialbruk enn om materialene skiftes ut i henhold til teknisk levetid. Dette er ikke et
sannsynlig scenario for skolebygg. Et mer sannsynlig scenario kan kanskje være at det vil kreves
noen mindre ombygginger hvert 10. eller 15. år. Hvis man forutsetter at det gjøres en
ombygging hvert 15. år der omtrent halvparten av overflatematerialer og ikke-bærende
innervegger byttes ut, vil totale klimagassutslipp fra materialbruk gjennom byggets levetid (60
år) øke med rundt 50 %, sammenliknet med om materialene ble skiftet ut iht. teknisk levetid.

I prosjekter med høye ambisjoner for klimaprestasjon er det altså viktig å forankre målet så tidlig
som mulig, slik at det er større muligheter til å påvirke disse faktorene. Samtidig vil det være tilfeller
der enkelte forhold ikke er mulige å endre. Dette gjelder spesielt grunnforhold, i de tilfeller der hvor
tomtevalg allerede er bestemt av ulike årsaker.
2.2 Største bidragsytere for klimagassutslipp fra materialbruk
Som regel er det bærende elementer (søyler, bjelker, bærende innervegger og yttervegger),
dekkekonstruksjoner, fasader og fundamenter som utgjør det største volumet av materialer, og
dermed også de største klimagassutslippene. Det er derfor spesielt løsningsvalg som påvirker
mengder for disse bygningsdelene som er av stor betydning.
Av materialgrupper bidrar generelt stål og betong til store andeler av klimafotavtrykket for
byggematerialene. Spesielt dersom det velges stål med høyt innhold av jomfruelig stål og betong
med høyt innhold av tradisjonell sement. Andre materialgrupper som kan ha høye
produksjonsutslipp er glass, teglstein, keramiske fliser, ulike metaller (med lav resirkuleringsgrad),
plastbaserte materialer og isolasjon med høy trykkfasthet.
Det er også viktig å presisere at utviklingen i markedet er rask, og det kommer stadig nye produkter
med lavere klimafotavtrykk. For eksempel vil mulig karbonfangst for sementproduksjon føre til en
radikal endring i klimagassutslipp fra betongprodukter. Derfor er det utfordrende å gi allmenngyldige
anbefalinger om spesifikke materialvalg. Dette må undersøkes i hvert prosjekt basert på prosjektets
mål, forutsetninger og tilgjengelighet i markedet.

3

ERFARINGSTALL OG REFERANSENIVÅER FOR KLIMAGASSUTSLIPP FOR SKOLEBYGG NYBYGG

3.1 Materialbruk - referansenivåer
Et nytt skolebygg som bygges etter TEK 17 med standard løsnings- og materialvalg i dagens marked
med en levetid på 60 år kan forventes å ha et klimafotavtrykk fra materialbruk på rundt 373 kg CO2ekv/m2 BTA (6,2 kg CO2-ekv/m2/år), for bygget over bakken. Dette inkluderer materialer i konto 2
Bygning iht. Bygningdelstabellen (ekskludert fundamentering, men inkl. gulv på grunn), og følgende
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livsløpsfaser: A1-A3, A4 og B4/B5, se Tabell 1. Dette referansenivået ble etablert gjennom et studie
gjennomført av Asplan Viak for Enova i 20203, og er beregnet frem som et resultat av flere studier og
prosjekter som er gjennomført på feltet de siste årene4,5. Referansenivået må anses som et
gjennomsnitt i dagens marked, med gjeldende praksis og uten spesielle krav til klimagassutslipp. Det
er imidlertid ikke et worst-case scenario. Det er flere valg og faktorer som kan føre til høyere
klimagassutslipp enn dette, som omtalt i avsnitt 2.
Tabell 1 Referanseverdier for småhus, skolebygg og kjeller, hentet fra Enovastudien, 2020.

I tillegg til klimagassutslippene for materialer over bakken, må det legges til utslipp for eventuell
kjeller og for fundamenter. Utslipp for kategoriene oppvarmet eller uoppvarmet kjeller kan enkelt
legges til for eventuell kjellerdel av bygget. Fundamentering er det derimot vanskeligere å anslå et
gjennomsnittsnivå for på generell basis, fordi dette er svært avhengig av grunnforhold. Dersom det
for eksempel må peles 100 m gjennom løs leire til fjell, kan fundamenteringen utgjøre over 60 % av
utslippene fra byggematerialer i prosjektet. Det er imidlertid mulig å anslå utfra erfaringstall for
fundamentering basert på dybde til fjell.
I den nevnte Enovastudien ble det beregnet frem et referansenivå for fundamentering som må
adderes til resten av utslippene for bygg som krever mer fundamentering enn direkte
fundamentering:
 4,708 kg CO2-ekv/BTA/m2 dybde til fjell for peling
 2,98 kg CO2-ekv/BYA for ekstra bunnplate (kommer i tillegg til gulv på grunn)
Der BYA er bebygd areal.
3

https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/A8F136D1308844CCA1CD3DA65647B5A7.pdf&filename=Kli
mavennlige%20byggematerialer.%20Potensial%20for%20utslippskutt%20og%20barrierer%20mot%20bruk.16.10.2020.pdf
4
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2020/09/Kartlegging-av-klimagassberegninger-for-bygg-oganlegg-i-Oslo_endelig.pdf
5
https://fmezen.no/wp-content/uploads/2020/05/ZEN-Report-no-24_Klimagasskrav-til-materialbruk-i-bygninger.pdf
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Dersom det ikke er behov for peling eller ekstra bunnplate legges ikke disse utslippene til.
Referansenivået for kategorien skolebygg passer best for større skoler som på grunn av antall etasjer
eller krav til spennvidder må bygges med stål, betong eller massivtre. For mindre bygg på maksimalt
to etasjer hvor standard trebindingsverk er et naturlig valg, vil kategorien «småhus» bedre gjenspeile
forventet utslippsnivå. Referansenivået for småhus ligger betraktelig lavere enn for øvrige
bygningskategorier, og ligger på 248 kg CO2-ekv/m2. Dette kommer av at tradisjonelt trebindingsverk
og enkle konstruksjoner krever mindre materialer enn for mer komplekse bygninger, i tillegg til at
konstruksjonsvirke har svært lavt klimafotavtrykk sammenliknet mot betong og stål, og også lavere
klimafotavtrykk enn massivtre.
Det er et viktig poeng å ta med seg at massivtre ikke er et mer klimavennlig valg enn tradisjonelt
trebyggeri: Massivtre har både høyere klimagassutslipp per m3 materiale enn konstruksjonsvirke
(bl.a. fordi det inngår lim, og i tillegg krever mer bearbeiding), og i tillegg gir massivtre mye mer
materialbruk enn trebindingsverk og trebjelkelag. Massivtre bør derfor først vurderes som en aktuell
løsning der det vanligvis ville blitt benyttet betong og stål.
3.2 Materialbruk – eksempelberegning
Ved å benytte referansenivåene som omtalt i avsnittet over, kan man beregne forventede
klimagassutslipp for en ny skole basert på referansenivåene fra Enovastudien. Dette gjenspeiler altså
et nybygg dersom det ikke gjøres spesielle tiltak for å redusere klimagassutslippene – og dersom det
ikke er spesielle krav som fører til høy materialbruk per m2, som for eksempel komplisert geometri,
mer glass enn det som er vanlig, store krav til bæresystemet osv.
For eksempelberegningen gjelder følgende arealer:
 BTA: 4000 m2
 Etasjer over bakken: 3 stk á 3000 m2
 Oppvarmet kjeller: 1 etasje 1 1000 m2
 Grunnforhold: 10 m dybde til fjell med behov for peling og ekstra bunnplate.
Dette gir følgende referansenivå:
Tabell 2 Beregnet referansenivå for et skolebygg med 3 etasjer + oppvarmet kjeller, 10 m til fjell

Skolebygg 3 etg. + kjeller, 10 m til fjell
Tonn CO2-ekv over 60 år
21 Grunn og fundamenter
22 Bæresystemer
23 Yttervegger
24 Innervegger
25 Dekker
26 Yttertak
28 Trapper og balkonger
Sum tonn CO2-ekv
kg CO2 e/m2 BTA/år
kg CO2 e/m2 BTA

A1-A3

A4

B4-B5

SUM

235
208
177
106
361
164
3

24
31
24
13
58
26
0

0
0
93
27
95
48
0

258
238
294
147
514
238
3

1 252
5,22
313

176
0,73
44

264
1,10
66

1 693
7,05
423

Dersom bygget ikke trenger ekstra fundamentering utover direkte fundamentering, blir totale utslipp
359 kg CO2-ekv/m2 BTA, og ikke 423.
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En slik beregning kan gjøres ved hjelp av et referansenivåverktøy utarbeidet av Asplan Viak og Aase
Teknikk på oppdrag for DFØ høsten 2020. Verktøyet inneholder også veiledning.
3.3 Materialbruk – hvordan redusere utslippene
Referansenivå-verktøyet angir også forventet spydspiss-nivå for den aktuelle bygningskategorien,
basert på erfaringstall. Dette gjenspeiler beste praksis i dagens marked. For et skolebygg er
spydspissnivået definert som 40 % lavere enn for referansenivået. Det er flere måter å oppnå
spydspissnivået på, men det vil kreve å ha et mål om utslippsreduksjon fra tidlig i prosjektet, slik at
det tas optimale løsnings- og materialvalg for det aktuelle prosjektet. For eksempel må det i noen
tilfeller ustrakt bruk av tre til, mens i andre tilfeller vil det være en bedre løsning med en
kombinasjon av tre og betong/stål. I alle tilfeller er det uansett viktig med optimalisering av
materialmengder. For eksempel bør det ikke velges massivtrevegger fremfor ikke-bærende vegger,
da vanlig trebindingsverk vil gi lavere klimagassutslipp per m2 vegg. Det vil også ofte være nødvendig
å unngå høyere trykkfasthet enn nødvendig for isolasjonsprodukter; unngå veldig mye mer glassareal
enn det som skal til for å gi tilstrekkelig dagslys; og å velge overflatematerialer som har
klimagassutslipp i det lavere sjiktet innenfor sine materialkategorier.
For å oppnå et spydspissnivå med et bæresystem i betong og stål, må forholdet mellom vegger,
søyler, bjelker og dekker optimaliseres mest mulig, slik at det fortrinnsvis kan benyttes
lavkarbonbetong fremfor stålsøyler. Det må også velges stålprofiler med høyest mulig andel
resirkulert stål. Betongen må som regel også bestå av lavkarbonbetong klasse A og lavkarbonbetong
ekstrem6. Jo mer stål i bæresystemet, desto mer lavkarbon ekstrem vil som regel kreves. Bruk av
lavkarbon A og ekstrem vil måtte planlegges for, da betongen vil kunne kreve lenger herdetid,
spesielt i vinterhalvåret. Disse lavkarbontypene kan også koste mer enn standard betong. I tidligere
prosjekter har innkjøpspris for lavkarbon A vært omtrent 50 kr mer per m3 enn for standard (som
ofte ligger et sted mellom lavkarbon klasse B og C), mens lavkarbon ekstrem fort kan koste 150-200
kr ekstra per m3. Dette utvikler seg imidlertid hele tiden, og avhenger av etterspørsel og utvikling hos
de ulike produsentene.
Hvis det ikke er noe bevissthet rundt klimagassutslippene fra materialbruk, kan det med stor
sannsynlighet føre til høyere klimagassutslipp enn referansenivået. Med komplisert geometri, mye
glass og stål uten resirkulert innhold og mye standard betong vil man fort havne 20-50 % over
referansenivået. For eksempel vil et bæresystem som i stor grad baserer seg på stålsøyler- og bjelker
fort kunne gi høyere klimagassutslipp, særlig kombinert med standard betong. Et bæresystem basert
på mye stål vil gi enorme mengder stål, noe som er svært utslippsintensivt å produsere. Det kan
derfor være lurt å prøve å legge en del av bæringen i avstivende betongvegger fremfor utelukkende å
ha stålsøyler. Det åpner for muligheter til å bruke lavkarbonbetong. Det har skjedd en stor utvikling i
norsk betongproduksjon de senere årene, og det er stadig mer vanlig å produsere betong som
oppfyller lavkarbon klasse B eller noe bedre. Dette kan stort sett fås tak i uten ekstra kostnader, og
det kan i de fleste tilfeller benyttes som vanlig betong.
3.4 Energibruk
Det er foreløpig ikke utarbeidet nasjonale referansenivåer for klimagassutslipp for energibruk i bygg,
på samme måte som for materialbruk. Det er likevel et godt datagrunnlag for å estimere
klimagassutslipp fra energibruk i drift, med utgangspunkt i energirammekrav i TEK. Den største
usikkerheten knyttet til slike «referansenivåer» er knyttet til utslippsfaktorer for ulike energikilder, og
til avvik mellom energirammekrav og faktisk forbruk.
6

https://betong.net/nettbutikk/nb-publikasjoner/37-pdf-lavkarbonbetong-2015-gratis-nedlasting-klikk-les/
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I tillegg er det beregnet et slags referansenivå i den nye Futurebuilt Zero-metodikken7, for «dagens
praksis». Beregnet utslippsnivå for energibruk i drift for dagens praksis i 2020 er ca. 620 kg CO2ekv/m2 BTA. Det antas i metodikken at dette nivået gradvis vil synke i årene fremover på grunn av
klimakrav og teknologiutvikling.
Scenario for ny skole på Nesodden med Varmepumpe
For å estimere størrelsesorden på klimagassutslipp fra materialbruk i drift for en ny skole på
Nesodden kan man ta utgangspunkt i energirammekravet for et skolebygg på maksimalt 110 kg
kWh/m2 oppvarmet BRA per år. I tillegg er det et energiforsyningskrav om at minimum 60 % av
oppvarmingsbehovet skal dekkes av energifleksible varmesystemer som fjernvarme, nærvarme,
varmepumpe e.l. For en gjennomsnittlig skole med TEK17-standard tilsvarer dette typisk at 33 % av
energibehovet må dekkes av en fleksibel energikilde.
Siden det ikke er lagt opp til fjernvarme på Nesodden, tas det utgangspunkt i at dette dekkes av
varmepumpe. Ved å benytte utslippsfaktorer for energikilder i henhold til NS 3720
Klimagassberegnigner for bygninger, og en COP-faktor for varmepumpa på 3,5, gir dette et
klimagassutslipp over livsløpet (60 år) på rundt 618 kg CO2-ekv/m2 BTA, eller 10,3 kg CO2-ekv/m2/år.
Dette stemmer godt med «dagens praksis»-nivået i Futurebuilt Zero.
Dersom andelen av energibehovet som dekkes av varmepumpe økes til 50 %, vil beregnede
klimagassutslipp fra energibruk ligge vesentlig lavere, på 520 kg CO2-ekv/m2.
Andre energikilder
Beregnede klimagassutslipp for energibruk avhenger også i stor grad av hvilken energikilde som
legges til grunn, og også hvilke utslippsfaktorer som benyttes. Hvis oppvarmingsbehovet dekkes av
fjernvarme, som vil gjelde for mange andre områder i landet, vil beregnede klimagassutslipp ligge
høyere, med mindre det kommer fra et fjernvarmeanlegg basert på svært høy andel spillvarme og
avfallsforbrenning.
For et skolebygg som dekker sitt oppvarmingsbehov med et nærvarmeanlegg med flisfyring, vil
beregnede klimagassutslipp fra energibruk i drift (basert på regneregler i NS 3720) ligge på 608 kg
CO2-ekv/m2 BTA. Den reelle oppvarmingseffekten er imidlertid høyere, fordi det for flis antas at
bundet karbon er klimanøytralt, og dermed er det en stor mengde CO2 som ikke medregnes, selv om
det slippes ut ved brenning av flisen. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner, fordi det
biogene karbonet like fullt slippes ut i atmosfæren ved forbrenning, og skaper akkurat samme
oppvarmingseffekt som fossilt karbon. En klimanøytralitet fordrer dermed at like mye karbon bindes
tilbake i ny flis. Tiden det tar før dette har skjedd, avhenger av rotasjonsperioden for den aktuelle
veksten. For flis som kommer fra trær er dette 50-100 år avhengig av tretype. Dermed kan man si at
brenning av flis er karbonnøytralt over en gitt tidsperiode, men ikke klimanøytralt.
I mellomtiden har man da en midlertidig forhøyet CO2-konsentrasjon i atmosfæren, som vil føre til en
global oppvarmingseffekt. Dersom man medregner denne tidseffekten, vil klimaeffekten av å dekke
oppvarmingsbehovet med flisfyring ligge i størrelsesorden 1060 kg CO2-ekv/m2 BTA. Siden det haster
å redusere klimagassutslipp, anbefales det å ta dette med i betraktning ved valg av energikilder, selv
om flisfyring på sikt vil være karbonnøytralt.
Tabellen under viser noen ulike scenarier for klimagassutslipp fra energibruk i drift.
7

https://www.futurebuilt.no/content/download/21528/128241
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Tabell 3 Mulige utslippsnivåer for energibruk i drift for et skolebygg med TEK 17-standard.

*Det er forutsatt en utslippsfaktor for norsk snitt for fjernvarme-miks i perioden 2013-2015
** Medregnet tidsforskyvning mellom utslipp og opptak av biogent karbon for flis, med utgangspunkt i GWPbiofaktorer fra Guest et al. 20138

Passivhus
Beregnede klimagassutslipp vil naturlig nok bli lavere for et bygg med passivhus-standard. Hvor mye
lavere utslippene blir avhenger av fordeling mellom ulike energikilder. For et skolebygg der
oppvarmingsbehovet dekkes av varmepumpe (33 % av totalt energiforbruk), vil klimagassutslippene
for energibruk reduseres med rundt 40 % ved å gå fra TEK 17-standard til passivhus-standard, dette
tilsvarer 370 kg CO2-ekv/m2.
3.5 Sprengning av fjell
Sprenging av fjell medfører bl.a. dieselforbruk i anleggsmaskiner og bruk av sprengstoff. Ved å ta
utgangspunkt i erfaringstall for sprengning fra verktøyet VegLCA9, som benyttes i Statens Vegvesens
prosjekter, vil forbruk av diesel og sprengstoff utgjøre i snitt rundt 7,16 kg CO2-ekv/m3 fjell som
sprenges (snittverdi for fjell klasse 1, 2 og 3). I tillegg vil transport av massene bidra med et betydelig
klimagassutslipp, men det avhenger av transportavtsander, kjøretøytyper, kapasitetsutnyttelse m.m.
For et prosjekt der bygget har stor grunnflate og/eller det må gjøres store terrenginngrep som krever
sprengning vil størrelsesorden for mengder sprengt fjell kunne utgjøre:
- Mindre mengde sprengning:
10 000 m3 eller mindre (10 000 gir 72 tonn CO2-ekv)
- Større mengde sprengning:
20 000 - 50 000 m3 (25 000 gir 179 tonn CO2-ekv)
- Omfattende sprengning:
50 000 m3 eller mer (50 000 gir 358 tonn CO2-ekv)

4

ERFARINGSTALL FOR KLIMAGASSUTSLIPP FOR REHABILITERINGSPROSJEKTER

4.1 Materialbruk
Klimagassutslipp fra materialbruk i et rehabiliteringsprosjekt vil avhenge av omfanget på
rehabiliteringen. Spesielt vil det være vesentlig forskjell på utslippene for prosjekter som kun
gjennomgår innvendig oppussing og på prosjekter som både oppgraderer klimaskall og har innvendig
ombygging. Likevel vil det for sistnevnte tilfelle være vesentlig lavere klimagassutslipp fra
materialbruk enn for et standard nybygg, ved at hoved konstruksjonen brukes videre. Det er de
konstruktive bygningsdelene som utgjør de største klimagassutslippene fra materialbruk i et bygg (av
bygningsdelene i konto 2 Bygning, dvs. tekniske systemer, uteområder osv. er utelatt).
8

https://www.researchgate.net/publication/256048654_Global_Warming_Potential_of_Carbon_Dioxide_Emiss
ions_from_Biomass_Stored_in_the_Anthroposphere_and_Used_for_Bioenergy_at_End_of_Life
9
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima/klimagassreduksjoner-i-anlegg-ogdrift
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Basert på erfaringstall, kan klimagassutslippene fra en totalrehabilitering typisk ligge 50-80 % lavere
enn for materialbruk i et tilsvarende nybygg. For enklere småhus med lett konstruksjon vil forskjellen
mellom nybygg og rehab typisk ligge i det nedre sjiktet, mens for større bygg med mer komplisert
konstruksjon og geometri vil forskjellen kunne være betraktelig større.
4.2 Energibruk
Ved større rehabiliteringer der byggene etterisoleres og energisystemet oppgraderes, vil det kunne
være mulig å oppnå TEK 17-standard, eller tilnærmet dette. Det vil imidlertid være mange tilfeller der
ulike hensyn fører til at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å etterisolere klimaskallet like mye
som skal til for å nå dette nivået, og kanskje vil man bare klare å oppnå energiklasse C, som tilsvarer
et energinivå som ligger ca. 23 % høyere enn TEK 17-nivå. Tabellen under viser hvordan beregnede
klimagassutslipp for energibruk i drift av en skole varierer med energistandard og
energiforsyningsløsning. Energiklasse B tilsvarer omtrent TEK 17 (hhv. 105 kWh/m2 og 110 kWh/m2).
Generelt vil prosentvis økning i klimagassutslipp for en gitt energiforsyningsløsning være
proporsjonal med prosentvis økning i energiforbruk.
Tabell 4 Variasjon i klimagassutslipp fra energibruk i drift for et skolebygg med varierende energistandard og
energiforsyning

5

ERFARINGSTALL FOR IDRETTSBYGG OG SVØMMEHALL

Det er enda ikke utarbeidet nasjonale referansenivåer for idrettshall og svømmehall. Det er derfor
hentet inn tall for referansebygg som er beregnet for fem ulike bygg i tidligere prosjekter.
Referansebyggene er etablert for hvert prosjekt, og skal gjenspeile skoeskeformede bygg med
samme funksjonelle krav som de faktiske prosjektene, og med gjennomsnittlig materialvalg dersom
det ikke gjøres spesielle tiltak for å redusere klimagassutslippene. Referanseutslippene gjelder for
materialbruk (A1-A3,A4,B4/B5):
-

Svømmehall 1: 575 kg CO2-ekv/m2 BTA
Svømmehall 2: 646 kg CO2-ekv/m2 BTA
Svømmehall 3 (del av skole): 531 kg CO2-ekv/m2 BTA
Idrettshall 1 (del av skole): 472 kg CO2-ekv/m2 BTA
Idrettshall 2 (del av skole): 542 kg CO2-ekv/m2 BTA

Disse nivåene inneholder grunn og fundamenter, og er dessuten beregnet på ulike tidspunkt (ca. fra
de siste 2-5 årene), slik at gjeldende «standard materialvalg» kan være ulikt for det som er lagt til
grunn for referansenivåene i Enovastudien. De kan dermed ikke sammenliknes direkte mot de
nasjonale referansenivåene.
For liknende grunnforhold og andre overordnede forutsetninger, vil en svømmehall på generell basis
ha høyere klimagassutslipp enn et idrettsbygg og et skolebygg, bl.a. på grunn av ekstra behov for stål,
betong i forbindelse med bassengene. I tillegg er det ofte mer keramisk flis i en svømmehall, og i
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noen tilfeller store glassflater i fasader. Idrettshaller/flerbrukshaller trenger ikke nødvendigvis å ha
høyere klimagassutslipp enn et vanlig skolebygg, det kommer an på størrelse på hallen og krav til
bl.a. spennvidder og bæresystem. Uansett bygningstype, vil de samme prinsippene gjelde for å
redusere klimafotavtrykket: Optimalisering av materialmengder og helhetlige alternativvurderinger
av ulike løsninger opp mot hverandre.

6

SCENARIOBEREGNINGER REHABILITERING VS. NYBYGG

Ved å ta utgangspunkt i eksempelberegningen for en skole på 4000 m2, 3 etasjer + kjeller, er det
gjennomført noen scenarioberegninger for å illustrere hvordan ulike parametere kan påvirke om det
vil være bedre å bygge nytt eller å rehabilitere i et klimaperspektiv. Det er beregnet klimagassutslipp
fra materialbruk og energibruk for 12 scenarier basert på referansenivåene og erfaringstallene
tidligere presentert i dette notatet. Scenariene for nybygg varierer i ambisjonsnivå for materialbruk,
energinivå, energiforsyningsløsning og grunnforhold. Scenariene for rehabilitering varierer med
energinivå og energiforsyningsløsning. Det er også lagt til to scenarier (11 og 12) som illustrerer
effekten av dårlig arealutnyttelse av eksisterende bygg, der det kreves et tilbygg for å oppfylle
ønskede funksjoner/ha nok plass til elever:
1) Nybygg referansenivå med 50 m til fjell, Energistandard TEK 17, 33 % av totalt energibehov dekkes av
varmepumpe (gjenspeiler ca. 60 % av oppvarmingsbehov dekkes av varmepumpe, som er minstekrav i TEK)
2) Nybygg referansenivå, behov for omfattende sprengning av fjell (50 000 m3), TEK 17 33 % varmepumpe
3) Nybygg referansenivå, ikke behov for sprengning, peling eller ekstra bunnplate, TEK 17 33 % dekkes av
varmepumpe
4) Nybygg spydspissnivå med 50 m til fjell, Passivhus-nivå, 50 % dekkes av varmepumpe
5) Nybygg spydspissnivå, omfattende sprengning av fjell (50 000 m3), Passivhus-nivå, 50 % varmepumpe
6) Nybygg spydspissnivå, ikke behov for sprengning, peling eller ekstra bunnplate, Passivhus, 50 % dekkes av
varmepumpe
7) Rehabilitering til energiklasse C, 100 % av energibehov dekkes av innkjøpt elektrisitet
8) Rehab til energiklasse C, 33 % dekkes av varmepumpe
9) Rehab til TEK 17-nivå, 33 % dekkes av varmepumpe
10) Rehab til TEK 17-nivå, 50 % dekkes av varmepumpe
11) Rehabilitering av et bygg med dårlig arealutnyttelse, slik at det kreves 800 m 2 ekstra tilbygg (20 % ekstra),
energiklasse C og 100 % el
12) Rehabilitering av et bygg med dårlig arealutnyttelse, slik at det kreves 800 m2 ekstra tilbygg (20 % ekstra),
energiklasse C og 33 % varmepumpe

Beregnede klimagassutslipp er vist i Figur 1.
Det understrekes at beregningene kun omfatter klimagassutslipp fra livsløpsfasene materialbruk (A1A3,A4,A5) og energibruk (B6). I tillegg er det medtatt utslipp knyttet til dieselforbruk og
sprengstofforbruk ved sprenging av fjell, siden dette er et aktuelt tema på Nesodden. Øvrige
anleggsarbeider er utelatt. Materialbruk omfatter materialer i konto 2 Bygning iht.
bygningdelstabellen, dvs. at tekniske systemer og utendørs materialer er utelatt.
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Totale utslipp (tonn CO2-ekv) 60 års analyseperiode
1) Nybygg referansenivå med 50 m til fjell, TEK 17 33 % VP
2) Nybygg referansenivå, omfattende sprenging av fjell, TEK 17 33 % VP
3) Nybygg referansenivå, uten peling eller sprengning, TEK 17 33 % VP
4) Nybygg spydspissnivå med 50 m til fjell, Passivhus 50 % VP
5) Nybygg spydspissnivå, omfattende sprengning av fjell, passivhus 50…
6) Nybygg spydspissnivå, uten peling eller sprengning, passivhus 50 % VP
7) Rehab, Energiklasse C 100 % el
8) Rehab, Energiklasse C 33 % VP
9) Rehab, TEK 17 33 % VP
10) Rehab, TEK 17 50 % VP
11) Rehab, behov for 20 % ekstra areal, energiklasse C 100 % el
12) Rehab, behov for 20 % ekstra areal, Energiklasse C 33 % VP
0
Sprengning*

500

Materialbruk

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Energibruk

Figur 1 Klimagassutslipp over 60 års analyseperiode (iht. NS 3720) for 12 ulike scenarier for et skoleprosjekt

Figuren illustrerer at det vil være mange mulige utfall av rehab- og nybyggprosjekter. Det er derfor
viktig å vurdere hva som er reelle alternativer opp mot hverandre, når det skal besluttes nybygg eller
rehabilitering. En klimagassberegning for en 60-årsperiode er dessuten usikker, og det er forutsatt at
alle alternativene vil stå i minst 60 år etter tiltaket, men med utskifting av materialer i henhold til
teknisk levetid. Dersom det for eksempel gjøres en rehabilitering av et bygg i dag, som kun kan stå i
10 år før det må rives, må det påregnes klimagassutslipp for et nybygg i fremtiden.
Ved å se på beregnede klimagassutslipp over en periode på 30 år blir usikkerheten noe mindre. Dette
er vist i Figur 2. Som den grønne stiplede linjen viser, vil det beste scenariet som er medregnet for
rehab-prosjekter gi lavere klimagassutslipp enn alle nybyggsalternativene, bortsett fra et
spydspissbygg uten behov for sprengning eller peling. Den røde stiplede linjen viser at sammenliknet
med det verste scenariet for rehabilitering, så vil fortsatt nybygg uten innsats for å redusere
klimagassutslipp fra materialbruk gi omtrent like høyt eller høyere klimafotavtrykk i løpet av 30 år.
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Figur 2 Klimagassutslipp over 30 års analyseperiode for 12 ulike scenarier for et skoleprosjekt. Grønn og rød
stiplet linje sammenlikner hhv. det beste og det verste scenariet for rehabiliteringsprosjekter mot resten.

For å få et enda bedre bilde på langsiktigheten i de ulike alternativene, kan man se på forventede
akkumulerte klimagassutslipp som funksjon av tid. Dette vil vise «tilbakebetalingstiden10» for et
nybyggsprosjekt, sammenliknet mot en rehabilitering: Hvor mange år tar det før nybyggets lavere
energistandard vil ha ført til en lavere klimabelastning totalt sett, medregnet utslippene fra
materialbruk i år 1.
«Tilbakebetalingstiden» for utslippene som genereres i et nybyggprosjekt sammenliknet mot å
rehabilitere vil variere betydelig for ulike scenarier. Dette er illustrert for seks av scenariene i Figur 3.

10

Tilbakebetalingstid benyttes her om klimagassutslipp, og ikke kroner.
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Figur 3 Akkumulerte utslipp som funksjon av tid for seks av scenariene

Ved å sammenlikne de akkumulerte utslippene, kan man trekke følgende konklusjoner for de
utvalgte scenariene (følger grå stiplede linjer i figuren fra venstre mot høyre):


Scenario 6 mot 11: Etter 2,5 år vil et spydspiss-nybygg uten behov for sprenging eller peling med
passivhusstandard og 50 % varmepumpe-dekning være «tilbakebetalt» i utslipp, sammenliknet
mot worstcase-scenariet for rehabilitering (et dårlig utnyttet bygg som krever 20 % ekstra areal i
tilbygg, kun oppnår energiklasse C og har 100 % elektrisk energiforsyning). Tilbakebetalingen av
utslipp kommer som følge av redusert energibehov og dermed årlige utslipp knyttet til dette.



Scenario 5 mot 11: Det tar ca. 10,5 år før et spydspiss-nybygg med passivhusnivå som medfører
omfattende sprenging av fjell (50 000 m3) har tilbakebetalt utslippene sammenliknet mot
worstcase-scenariet for rehabilitering.



Scenario 6 mot 9: Det tar ca. 20 år før et spydspiss-nybygg med passivhusnivå uten behov for
sprenging eller peling har tilbakebetalt utslippene, sammenliknet mot et scenario der et like
stort bygg oppgraderes til TEK17-standard, og 33 % av energibehovet dekkes av varmepumpe.



Scenario 3 mot 11: Det tar nesten 30 år for et standard nybygg (referansenivå) uten behov for
sprengning eller peling har tilbakebetalt utslipp, sammenliknet mot worstcase-scenariet for
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rehabilitering. Dette illustrerer viktigheten av å jobbe med å redusere klimagassutslippene fra
materialbruk i alle nybyggsprosjekter


Scenario 5 mot 9: Det tar ca. 37 år før et spydspiss-nybygg med passivhusnivå som medfører
omfattende sprenging av fjell (50 000 m3) har tilbakebetalt utslippene sammenliknet mot et
scenario der et like stort bygg oppgraderes til TEK17-standard, og 33 % av energibehovet dekkes
av varmepumpe.



Scenario 1 mot 11 (havner utenfor figuren): Dersom det bygges et standard nybygg på dårlige
grunnforhold (50 m til fjell), vil det ta over 70 år å «tilbakebetale» utslippene for nybygget,
sammenliknet mot worstcase-scenariet for rehabiliteringen. Det vil derfor være et bedre valg å
rehabilitere til energimerke C, 100 % elektrisk energiforsyning, og bygge et tilbygg på 800 m2,
både på kort sikt (20-30 år) og på lengre sikt, opp mot 70 år. Siden det haster å redusere
klimagassutslippene, er det ikke anbefalt å ta en beslutning basert på mulige
klimagassreduksjoner så langt frem i tid som om 70 år.



Scenario 3 mot 9: Scenariet for standard nybygg uten behov for sprenging eller peling vil aldri
kunne tilbakebetale utslippene sammenliknet mot et scenario der et like stort bygg oppgraderes
til TEK17-standard, og 33 % av energibehovet dekkes av varmepumpe.



Scenario 1 mot 9: Et standard nybygg med 50 m til fjell vil logisk nok heller aldri kunne
tilbakebetale utslippene sammenliknet mot scenariet der et like stort bygg oppgraderes til
TEK17-standard, varmepumpedekning 33 %.

Det må understrekes at dette kun er utvalgte scenarier, og det selvfølgelig vil finnes både bedre og
verre utfall for både nybygg og rehabilitering. Det peker likevel på viktige parametere som kan være
med på å påvirke hva som vil være den beste løsningen i ulike prosjekter, på et overordnet nivå.
Som beregningene viser, skal det mye til for at et nybyggsprosjekt uten hensyn til å redusere
klimagassutslippene fra materialbruk vil være et mer klimavennlig alternativ enn å rehabilitere. Det
betyr at det i mange tilfeller vil være rom for en mindre optimal arealutnyttelse og langsiktighet for
rehabiliteringsprosjekter. For eksempel, dersom man klarer å oppgradere energistandarden til TEK 17
i et eksisterende bygg i en rehabilitering, vil dette sannsynligvis være et bedre alternativ enn å bygge
et gjennomsnittlig nybygg med standard materialvalg, selv dersom rehabiliteringen krever noe
hyppigere utskifting av materialer i fremtiden, eller kun kan stå i 15-20 år til før det må erstattes av et
nybygg.

Aase Teknikk AS | Fyrstikkallèen 7 | 0661 Oslo | Telefon: 23 06 05 50 | post@aase.no | www.aase.no

Side 17

SKISSEPROSJEKTER SKOLESTRUKTUR NESODDEN
Overordnet miljøvurdering for nybyggsalternativer

7

POTENSIELL VARIASJON I BEREGNEDE UTSLIPP – OPPSUMMERING AV RELEVANT
INFORMASJON FRA STUDIENE SOM LIGGER TIL GRUNN FOR REFERANSENIVÅENE

I studiene som ligger til grunn for referansenivåene, er det gjennomgått klimagassberegninger for
mange ulike byggeprosjekter. Dette gir et bilde på hvor mye beregnede klimagassutslipp kan variere
med metodikk og forutsetninger. Her gjengis noen interessante funn for skolebygg.
I ZEN-studien utført i 2019/20203, er det samlet inn klimagassberegninger fra over 130 prosjekter i
perioden 2009-2020 for å få et bilde på nivået for klimagassutslipp fra norske byggeprosjekter.
Resultatene viste et stort spenn i beregnede klimagassutslipp. Dette skyldes flere faktorer:
 Beregningene spriker i omfang og metodikk
 Beregningene er gjort i ulike prosjektfaser med ulikt detaljnivå
 Prosjektene har hatt ulike ambisjoner for klimagassreduksjon (det er likevel slik at de aller
fleste prosjekter som har utført klimagassberegninger har hatt som mål å redusere
utslippene)
 Beregningene er gjort over et stort tidsspenn: Det har vært en stor utvikling i datagrunnlaget
for klimagassberegninger siden 2009, og i tillegg har utvalget av lavutslippsmaterialer økt
betraktelig. Det man anså som «standard» materialer i 2009 har generelt vesentlig høyere
klimagassutslipp enn det som var standard i 2020.

Figur 4 Boksplott hentet fra ZEN-studien, for klimagassutslipp fra A1-A3 og B4 (altså ekskludert utskifting), i kg
CO2-ekv/m2/år (for beregningsperiode på 60 år). Figuren viser ulike resultater fra ulike bygningskategorier,
fordelt på ulike prosjektfaser.
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Figur 5 Boksplott hentet fra ZEN-studien, for klimagassutslipp fra A1-A3 og B4 (altså ekskludert utskifting), i kg
CO2-ekv/m2/år (for beregningsperiode på 60 år). Figuren viser ulike resultater fra skolebygg som har utført
beregningene i Som Bygget-fasen. Figuren viser at det er et stort spenn i beregnede klimagassutslipp for ulike
skolebygg. Dette skyldes bl.a. ulike ytre forutsetninger og funksjonelle krav, ulikt ambisjonsnivå, ulik
beregningsmetodikk og at det har vært en utvikling i markedet for lavutslippsmaterialer.

I 2019/2020 ble det også gjennomført en kartlegging av klimagassutslipp fra materialbruk i bygg i
Oslo11, av Aase Teknikk og Asplan Viak på oppdrag fra Klimaetaten. Kartleggingen baserte seg på det
samme datagrunnlaget fra Oslo-prosjekter fra ZEN-studien, i tillegg til å legge til noen flere
prosjektresultater fra Oslo. Her ble også de ulike resultatene studert mer i detalj.

11

https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2020/09/Kartlegging-av-klimagassberegninger-forbygg-og-anlegg-i-Oslo_endelig.pdf
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Klimagassberegninger for skolebygg i Oslo-området (A1-A3 + B4/B5)
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Figur 6 Figur hentet fra kartlegginga for Klimaetaten. Beregnede klimagassutslipp for A1-A3 + B4/B5 for
skolebygg i Oslo-området.

Beregnede klimagassutslipp for de aktuelle prosjektfasene spenner fra 2,1 til 22,2 kg CO2-ekv./m²/år
(levetid 60 år), eller fra 126 til 1332 kg CO2-ekv/m2. Merk at her er grunn og fundamenter tatt med,
og A4 er ekskludert, så det kan ikke direkte sammenliknes mot referansenivåene i Tabell 1. Ett
prosjekt (nr. 14) ligger svært mye høyere i beregnede utslipp enn resten, på 22,2 kg CO2-ekv/m²/år.
Klimagassregnskapet for dette prosjektet ble gjennomført med en tidlig versjon av
klimagassregnskap.no som kan ha medført for høye utslippstall for enkelte materialer. I tillegg ble
det ikke gjort spesielle tiltak for å redusere klimagassutslippene fra materialbruk i prosjektet.
De to rehab-prosjektene hadde beregnede utslipp på 2,1 og 2,9 CO2-ekv/m2/år (126 og 174 kg CO2ekv/m2). De øvrige nybyggsprosjektene, ekskludert prosjekt nr. 14, varierer fra 2,9 til 7,3 CO2ekv/m2/år (174 og 438 kg CO2-ekv/m2). Det vil si at laveste verdi er 60 % lavere enn høyeste verdi.
Igjen har alle disse prosjektene sammenliknet seg mot et referansebygg, som for de fleste
prosjektene har ligget høyere. I snitt har nybyggsprosjektene for skolebygg 26 % lavere
klimagassutslipp enn sine referansebygg (når man ser bort ifra prosjekt nr. 14).
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Figur 7 Figur fra kartleggingen for Klimaetaten, som viser hvor mye de ulike prosjektene har redusert (grønt)
eller økt (rødt) sine klimagassutslipp med sammenliknet mot sine respektive referansebygg. Prosjekter med *
har ikke målt seg mot noe referansebygg. Skoleprosjektene er markert i gul firkant. Figuren viser at de aller
fleste prosjektene som har fått beregnet klimagassutslipp har gjort en innsats for å redusere klimagassutslipp
fra materialbruk sammenliknet mot sine referansebygg.
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