
ENERGI OG MILJØ

ENKLE VERKTØY - KOMPLEKSE ANALYSER 

FOR BÆREKRAFTIGE LØSNINGER



VÅRE TJENESTER INNENFOR  ENERGI OG KLIMA

Vi har spisskompetanse innen helhetlige energi- og miljøvurderinger, med blant annet 

BREEAM, livsløpsvurderinger (LCA) og beslektede verktøy som metode.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende markedsområder: 

Energirådgivning

• BREEAM-sertifisering

• Energisparekontrakter (EPC)

• Søknader til støtteordninger for bla. konsekvensutredninger og energiløsninger 

på områdenivå

• Energiberegninger og energieffektivisering

• Bistand ved prøvedrift av tekniske anlegg og optimering av driftsparametere

Klima- og miljøanalyser

• Klimaverktøy for vann- og avløpssektoren

• Klimaverktøy for Gjenvinningsbedrifter

• Klimaverktøy for infrastruktur

• Klimaregnskap og materialrådgivning for bygg og anlegg 

• Klimavurderinger på områdenivå



GRØNNE INNKJØP I OFFENTLIG SEKTOR

Asplan Viak har på oppdrag fra Difi beregnet klimafotavtrykket til offentlige sektor i Norge til 

å være nær 12 millioner tonn CO₂ ekvivalenter. Dette er mer enn utslipp fra all veitrafikk. 

For en typisk offentlig virksomhet utgjør indirekte utslipp FRA innkjøp av varer og tjenester mer 

enn ¾ - deler av klimafotavtrykket. Dette viser med all tydelighet potensiale til å stille 

miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester.

Asplan Viak kan bidra med:

• Sette opp klimaregnskap for din virksomhet

• Gjennomføre tiltaksanalyser

• Utvikle klimabudsjetter og utslippsscenarier

• Bidra med kunnskap om miljøkrav i anskaffelser

• Utvikle klimastrategier og målsetninger

• Iverksette gode klimatiltak
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KLIMAVERKTØY FOR VANN- OG AVLØPSSEKTOREN

Vi har verktøy for hele næringskjeden, fra vann- til avløpsbehandling med ledningsfornyelse og 

utbygging i mellom. Metodene våre dekker konstruksjon, drift og avhending av hele anlegget. 

Forbedring av vann- og avløpsnettet vil gi effekter både oppstrøms og nedstrøms i 

næringskjeden. Eksempelvis vil reduksjon av lekkasjer i ledningsnettet bidra til et lavere fotavtrykk 

fra vannbehandling. Vi kan beregne og dokumentere disse effektene. Vi tilbyr tjenester innenfor: 

• Vannbehandling

• Sammenligning av prosessløsninger

• Material- og kjemikalievalg

• Miljøvaredeklarasjoner (EPD) for alle typer produkter

• Ledningsfornyelse og –utbygging

• Fotavtrykksanalyser av alternative ledningsstrekk

• Klimautslipp på hoved- og saneringsplansnivå iht. DiVA-metodikken

• Klimafotavtrykk og rådgivning for no-dig metoder.

• Avløpsbehandling

• Metoder for slambehandling

• Utnyttelse av biogass
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KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNER OG BEDRIFTER

Klimakost - et komplett verktøy for miljøstyring av kommuner og bedrifter. Verktøyet er 

utviklet av våre konsulenter og omfatter både direkte og indirekte utslipp over et 

livsløpsperspektiv, noe som gir et komplett klimafotavtrykk. Dette gir oversikt over 

sammenhenger mellom aktivitet/produkt/tjeneste.

Klimakost beregner alle klimabidrag til en virksomhet og dekker: 

• Scope 1: direkteutslipp (forbrenning av fyringsolje og drivstoff)

• Scope 2: innkjøpt energi (bruk av strøm og fjernvarme hovedsakelig)

• Scope 3: utslipp tilknyttet alle andre innkjøp av varer og tjenester

Verktøyet gir også gode muligheter for:

• benchmarking 

• oppfølging over tid 

• prioritering av klimatiltak
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KLIMAVERKTØY FOR GJENVINNINGSBEDRIFTER

Asplan Viak har laget et system for klimarapportering for gjenvinningsbedrifter. Løsningen 

baserer seg på en web-rapporteringsmodul som er enkel i bruk. Verktøyet inkluderer både 

klimautslipp som følge av prosessering av avfall og en potensiell klimagevinst ved 

erstatning av primærmateriale med gjenvunnet materiale. 

Avfallsverktøyet muliggjør for rapportering på følgende kategorier:

• Avfallsmengder til materialgjenvinning

• Avfallsmengder til energigjenvinning

• Avfallsmengder til deponi

• Innsatsfaktorer i egne fasiliteter - strøm og diesel til egen maskiner

• Logistikk - transportmengder for veg, vann og bane
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KLIMAVERKTØY FOR AREALBRUKSENDRINGER

Biomasse og vegetasjon utgjør betydelige lagre av CO2, og det er i 

økende grad aktuelt å inkludere denne type klimaeffekter i prosjekter 

som omfatter arealbruk i en viss utstrekning

Eksempler på prosjekter der verktøyet er nyttig:

• Etablering av skog

• Etablering av jordbruksarealer

• Nedbygging av arealer for etablering av boligfelt 

• Nedbygging av arealer ved bygging av infrastruktur                      
 -
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Asplan Viak har utviklet verktøy for beregning av klimaeffekter ved arealbruksendringer. 

Verktøyet beregner effekter ved etablering og nedbygging av ulike arealtyper, samt 

langsiktige effekter knyttet til for eksempel planting av skog



BREEAM MILJØKLASSIFISERING AV BYGG

BREEAM er et verdensledende verktøy for å måle miljøprestasjon i byggeprosjekt.

Asplan Viak er en av gründerne bak norsk tilpasning av BREEAM (BREEAM-NOR), og er i dag 

markedsledende og en utvikler innen fagfeltet

Asplan Viak har godkjente BREEAM-revisorer og Akkreditert profesjonell-konsulenter  

(BREEAM-AP)

Vi tilbyr rådgivning innenfor BREEAM-sertifisering og 

vurdering/tidligfase-analyse av miljøaspekter utvikling av bygg og 

næringsområder.

Byggeprosjekter med BREEAM-klassifisering oppnår blant annet:

• Miljøeffektiv design med lave kostnader

• Redusert energiforbruk og miljøbelastning fra materialbruk og 

transport

• Høyere markedsverdi og økt brukertilfredshet



KLIMA- OG MILJØANALYSE AV INFRASTRUKTUR

I tillegg til beregninger av klima- og miljøbudsjett kan vi bistå med 

anbefalinger på strategier for utslippsbesparelser fra overordnet nivå til 

detaljnivå, knyttet til eksempelvis:

• Valg av konsept

• Utforming av trasé

• Konstruksjon- og komponentdesign

• Valg av  materialer og leverandører

• Strategier og teknologi på byggeplass

• Strategier for drift og vedlikehold
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Våre rådgivere har siden 2009 utviklet en rekke standardiserte LCA-verktøy og metoder for 

miljøanalyser av veg- og baneprosjekter. De ulike verktøy og metoder er tilpasset for bruk 

både i tidlig- og senfase av infrastrukturprosjekter

parallelt med planlegging, fra konseptvalgutredning til ferdig bygd infrastruktur.



EPC – ENERGITILTAK MED SPAREGARANTI
Energisparekontrakter

EPC er en modell for gjennomføring av energisparetiltak, der byggeier inngår kontrakt med en 

entreprenør som garanterer besparelse

• Sparetiltak finansieres ved reduserte driftskostnader

• Entreprenøren tar teknisk og økonomisk risiko
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Asplan Viaks EPC-rådgivere kan bistå med:

• Opplæring i konseptet, gi råd om prosjektomfang og prosess

• Tekniske spørsmål om besparelser og tiltak

• Rådgivning i tilbudsprosess mot entreprenører 

• Utarbeidelse av kontraktsdokumenter 

• Utarbeidelse søknad om Enova-støtte

• Oppfølging og rådgivning for byggeier i alle faser



KONTAKT

• HOGNE NERSUND LARSEN

• GRUPPELEDER ENERGI OG MILJØ TRONDHEIM

• HOGNENERSUND.LARSEN@ASPLANVIAK.NO

• 91 73 09 52

• SIGRID STRAND-HANSSEN

• AVDELINGSLEDER ENERGI OG MILJØ

• SIGRID.STRAND-HANSSEN@ASPLANVIAK.NO

• 46 50 52 99
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