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AGENDA

• Hva er livsløpsvurdering/LCA?

• Hvordan gjøre LCA for bygg?

• Hva forårsaker utslipp i bygg?

• Viktigheten av funksjonelle enheter

• Hvordan bruke LCA for å ta miljøvennlige valg og gi 
merverdi i prosjekter?

• Generelle anbefalinger

• LCA på områdenivå

• LCA i Vannbehandling



HVA ER LCA?

• Life Cycle Assessment

• Norsk: Livsløpsvurdering

• Den mest brukte typen miljøanalyse

• Helhetsvurdering

• Hele livsløpet

• Hele verdikjeden

• LCA er en systematisk metode for å ta 
miljøvennlige valg

• Standardisert i ISO14040/44 



LCA-METODIKKEN

• Livsløpstankegangen: Vugge til grav Råvareuttak
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TJENESTE



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



LCA-METODIKKEN

Råvareuttak

Produksjon

Bruk/drift

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

• Oversette utslipp til fastsatte 
typer miljøpåvirkning

• Klimapåvirkning, sur nedbør, 
overgjødsling, etc.



HVA BRUKES LCA TIL OG HVA GIR DET SVAR PÅ?

• Hvilke prosesser/aktiviteter forårsaker hvilke utslipp/miljøpåvirkninger?

• Undersøke miljøpåvirkning ved ulike antakelser

• Hvor er det mest effektivt å redusere miljøpåvirkningene?

• Optimalisering av miljøtiltak: F.eks energi vs. materialer

• Utvikle miljødeklarasjoner (EPD) for spesifikke produkter

LCA er et verktøy for å nå målet om en lavere
miljøpåvirkning gjennom å se hele bildet



LCA FOR BYGG

• Byggefase

• Materialbruk over livsløpet

• Mengder for alle materialforekomster i alle 
bygningsdeler

• Utskifting av komponenter med levetid <60 
år

• Avfallshåndtering

• Energibruk i drift

• Transport i drift

• Riving og avfallshåndtering

MATERIALER

Bygg

+infrastruktur

ENERGI

TRANSPORT

ENERGI 

til drift og 

byggeplass



LIVSLØPSFASER FOR ET BYGG 

Livsløpsfaser og moduler for livsløpsvurderinger av bygninger i henhold til NS-EN 15643-2 og NS-EN 15978.



HVORDAN UTFØRE EN LCA FOR BYGG

Del 1: Livsløpsinventar for bygget:

Materialmengder i kg og m3 og energimengder i kWh som går inn i bygget, både ved 
utbygging, utskiftning i bruksfasen og energi i driftsfasen.
Hvor kommer materialene og produktene fra (transport og materialkvalitet – nytt eller gjenbruk)

Materialmengder i tonn og m3 som går ut avbygget (avfall)
Hvor ender materialene og produktene (gjenvinning eller gjenbruk)



HVORDAN UTFØRE EN LCA FOR BYGG

Del 2: Konvertere livsløpsinventaret til miljøpåvirkning 

Forbruk av materialer og energi gjennom byggets livsløp konverteres til ønsket miljøpåvirkning 
(klimapåvirkning, forsuring, toksisitet, overgjødsling og andre kategorier)

Dette gjøres ved hjelp av utslippsfaktorer:

•m3 betong * kg CO2-ekv/m3 for betong

• kWh elektrisitet * kg CO2-ekv/kWh for elektrisitet 

• Utslippsfaktorene regnes ut ved hjelp av LCA-metodikk

• Bør være mest mulig representative for det aktuelle bygget



HVORDAN UTFØRE EN LCA 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



UTSLIPPSFAKTORER

• Utslipp per enhet produkt/materiale

• «Hvor mye påvirker det klimaet å 
forbruke 1 m3 betong?»

• Komplekse verdikjeder

• Utslipp fra materialer kommer fra:

• Energiforbruk

• Transport 

• Kjemiske prosesser

For alle ressurser som 

trengs for å 

fremskaffe materialet



UTSLIPPSFAKTORER

• Utslipp per enhet produkt/materiale

• «Hvor mye påvirker det klimaet å 
forbruke 1 kg betong?»

• Komplekse verdikjeder

• Bruker fabrikkdata, EPDer + databaser 
med livsløpsinventar og LCA-software



MILJØDEKLARASJONER FOR MATERIALER - EPD

• Environmental Product Declaration

• Standardisert dokumentasjon av 
miljøprestasjon

• ISO 14025/21930

• EN 15804

• Gyldig 5 år fra publiseringsdato

• Tredjepartsverifisert og signert

• Sparer mye arbeid!

• Men: Må vite hvordan de leses



HVA BIDRAR TIL KLIMAGASSUTSLIPP FRA BYGG?
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HVA BIDRAR TIL KLIMAGASSUTSLIPP FRA BYGG?



KLIMAGASSUTSLIPP FRA MATERIALER

Avhenger av:

• Produksjonsteknologi

• Produksjonssted (transport og el-miks)

• Metodiske antakelser

• Egenskaper

• Levetid/holdbarhet



KLIMAGASSUTSLIPP FRA MATERIALER

… men: Å sammenlikne kun materialer gir ikke 

alltid svar på det vi trenger å vite. Vi må 

sammenlikne funksjonelle ennheter



FUNKSJONELLE ENHETER

I en LCA ser vi på livsløpet til en funksjonell enhet:

• Bruk av et bygg på 5000 m2 i 60 år

• 1 m2 dekke med 6 m spenn

• 1 m2 vegg med lydkrav 40 dB

• Et bæresystem (søyler, bjelker, bærende vegger og dekker) for gitte lastkrav

Sammenlikning av to materialer kan gi en pekepinn, men ikke svaret på 
hvilken løsning som er best før du har sett den totale løsningen…



KLIMAGASSUTSLIPP FRA INNERVEGGER

Sammenlikning på 

grunnlag av funksjon: 

Lydkrav



KLIMAGASSUTSLIPP FRA INNERVEGGER



LCA AV BÆRESYSTEMER: OPTIMALISERING I TIDLIGFASE

Sammenlikning på 

grunnlag av funksjon: 

Bæresystem for et 

bygg, inkludert søyler, 

bjelker og dekker



ANTAKELSER OG METODISKE UTFORDRINGER

•Systemgrenser: Livsløpsfaser

•Analyseperspektiv: Regnskaps-LCA eller konsekvens-LCA?

•Biogent CO2

•Allokering: Fordeling av utslipp i prosesser med mer en ett produkt

• Viktig i bruk av spillvarme, avfallsforbrenning osv. i beregning av utslipp fra fjernvarme…

•El-miks: Omdiskutert. Norsk? Nordisk? Europeisk? 

•Produksjonsteknologi: Er den representativ for ditt produkt?

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



ANTAKELSER OG METODISKE UTFORDRINGER

300mm betong, 

standard

300mm massivtre

+ 2x12,5mm gips

70

kg CO2e

37

kg CO2e

• Ulike produksjonsteknologier for 
samme materiale

• Finnes «gode» og «dårlige» 
alternativer for de fleste produkter

• Må sammenliknes med samme 
systemgrenser

• Se på produsentspesifikke tall

• Hva er tilgjengelig for prosjektet?

• Levetid/utskifting må medregnes



ANTAKELSER OG METODISKE UTFORDRINGER

300mm betong, 

lavvarme

300mm massivtre (høy) 

+ 4x12,5mm gips

36

kg CO2e

43

kg CO2e

• Ulike produksjonsteknologier for 
samme materiale

• Finnes «gode» og «dårlige» 
alternativer for de fleste produkter

• Må sammenliknes med samme 
systemgrenser

• Se på produsentspesifikke tall

• Hva er tilgjengelig for prosjektet?

• Levetid/utskifting må medregnes



HVORDAN DEFINERE REFERANSEBYGG?

• Et referansebygg må ha samme funksjon som det reelle bygget, dvs. oppfylle 
samme funksjonelle krav:

• areal, byggtype, bruksformål, dagslyskrav og andre tekniske og funksjonelle krav

• Estetiske krav skal holdes utenfor

• Hvis ikke kan hvilketsomhelst bygg «oppnå 50 % reduksjon» ved å velge «dårlige» materialer som 
referanse, og man mister hele poenget med optimalisering av materialmengder

• Materialer i referansebygget: Standard praksis 

• Hva brukes dersom miljø ikke er et tema? Ikke alltid «worst case». Vær realistisk

• Vi trenger en standard definisjon! Men enn så lenge: Vurder hensikten med analysen. 

Grønnvasking gagner ingen !



STRATEGI FOR Å REDUSERE MILJØPÅVIRKNING 
FRA MATERIALBRUK I BYGG

• Størst påvirkningsmulighet i tidligfase

• Miljøpåvirkning som vurderingskriterie i 
valg av konsept

• Planlegge for mest mulig effektiv
arealbruk og materialbruk 

• Den mest miljøvennlige m2 er den som ikke 
bygges!

• Optimal sammensetning av 
materialer som gir lavest mulig 
forbruk over byggets levetid

OPTIMALISERE & REDUSERE

OMBRUK &

GJENBRUK

LAV-

UTSLIPP



STRATEGI FOR Å REDUSERE MILJØPÅVIRKNING 
FRA MATERIALBRUK I BYGG

• Vurderinger av lydkrav, brannkrav, lastkrav osv. er forskjellige fra bygg til bygg –
det er klimavurderinger også!

→ Trenger spesifikke vurderinger for hvert prosjekt

• Optimale materialvalg i ett bygg er ikke nødvendigvis optimalt i et annet – det er 
summen av materialbruken som har betydning

• Klimagassregnskap bør gjøres av fagfolk med god kjennskap til LCA

• Mange fallgruver: Må holde tunga rett i munnen og velge konsistent og representativ metodikk

Materialrådgivning og sammenlikning av konsepter i tidligfase, 
klimagassregnskap som dokumentasjon



HVORDAN ANGRIPE ET PROSJEKT
• Miljørådgiver bør engasjeres fra oppstart
• Sette og forankre miljømål som alle er enige om

• Skissefase: Vurderinger av konsept, bæresystem, materialtyper, energikilder
• RIB og miljørådgiver bør samarbeide. Kan gjøre overslagsberegninger på ulike alternativer

• Forprosjekt: Forløpende materialvurderinger (og energi)
• ARK, RIB og RIEn må ha god dialog med miljørådgiver

• Miljørådgiver gir anbefalinger

• Kan lage et midlertidig klimagassregnskap 

• Detaljprosjekt: Anbefalinger fra miljørådgiver følges opp
• Endringer diskuteres med miljørådgiver

• Til slutt lages et klimagassregnskap, for prosjektert bygg og/eller As Built for dokumentasjon
• Dokumentere at riktige materialer er brukt

• Ved overføring av prosjekt fra PG til entreprenør: tydelige krav til materialer og utslipp 



TRE OG MILJØ

• Ingen materialer er utslippsfrie

• (Men tre har veldig lave produksjonsutslipp)

• Trematerialer er et midlertidig 
karbonlager

• Massivtre er ikke alltid nødvendig

• Vurder lettere konstruksjoner

• Energigjenvinning etter byggets levetid



GENERELLE ANBEFALINGER

Tre: 

• Vurder alltid lette trekonstruksjoner fremfor massivtre

• Bruk kortreist tre

• Vanskelig å oppfylle lyd- eller brannkrav? Vurder samspill med betong

• Mye bedre for miljøet å bruke til materialer enn til energi: Lengre lagring av CO2

• Bæresystemer i tre gir lette konstruksjoner

• Tommelfingerregel: Gir ofte lavere klimapåvirkning enn betong, men i noen tilfeller 
kan lavvarmebetong konkurrere (men betong trenger armering)



GENERELLE ANBEFALINGER

Betong: 

• Så lav armeringstetthet som mulig

• Lavkarbon klasse A begynner å bli mer og mer vanlig, og kan redusere utslippene 
betraktelig 

• Lavvarmebetong nærmer seg massivtre (rundt 120 kg CO2-ekv/m3) (men krever i 
tillegg armering)

• Bærekonstruksjoner med søyler og bjelker i betong gir som regel lavere utslipp enn 
bærekonstruksjoner med stålprofiler

• Følg med på nye EPDer og på markedet!



GENERELLE ANBEFALINGER

Stål: 

• Bruk resirkulert armeringsstål produsert i Norge

•Ikke mulig å få tak i høy resirkuelringsgrad for alle stålprofiler

• I,H,U,L,T-Profiler (HEB, IPE…): > 85 % resirk

• Hulprofiler: > 13 % resirk

• HSQ: > 11 % resirk

• Stålprofiler gir høye utslipp, så hvis man først må bruke det bør man sørge for at 
det kan gjenbrukes: 

→ Mekanisk feste sammen stålprofiler fremfor sveising



GENERELLE ANBEFALINGER

Annet:

• Glass har høye utslipp

• Vindusareal må optimaliseres med hensyn på dagslys

• Unngå mye glassvegger inne

• Isolasjon: Velg lavest mulig tetthet og trykkfasthet

• Trekledninger: 

• Mange trekledninger lages med trevirke importert fra USA, New Zealand osv. og har høye utslipp

• Trekledninger med Norsk tre bør velges, og aller helst ubehandlet

• Naturstein: Bearbeidet i Norge



OPPSUMMERING

•Begynn å tenke på klimagassutslipp allerede i skissefase

• Kan senke kostnadene

• De store grepene gjøres tidlig, og kan gi større rom for kreativitet senere i prosjektet

• Prosessen er viktigst!

• Et klimagassregnskap gir ingen merverdi i seg selv

• Materialrådivning og alternativvurderinger må til gjennom prosjektet

• Klimagassanalyser og utslippsfaktorer er ferskvare

• Man bør kunne litt om LCA-metodikk, for å kunne lage representative 
klimagassregnskap



LIVSLØPSVURDERINGER PÅ OMRÅDENIVÅ:

ERFARINGER OG FORVENTNINGER



HVORDAN ARBEIDER VI MED OMRÅDER?
Fokus på tidligfase rådgivning og 
konsekvensutredninger

Vi arbeider både på klima og energi. 

Vi vil gi oppdragsgiver svaret på 

spørsmålet:

«Hva er den klimamessig beste 

utviklingsbanen for området?»

Bilde: Mustad Eiendom



HVORDAN SER SÅ ET KLIMAFOTAVTRYKK 
FOR EN PERSON UT?

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Klimafotavtrykk per person kgCO2

Energi

Bygg

Annen reise

Mat og klær

Annet forbruk
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Bilbruk

- Før ble de tre B’ene pekt som de viktigste 

element: Biff, Bolig og Bil

- Etter «årevis med forskning og beregninger» 

(haha) ser vi at det stemmer!

- To av B’ene Bolig (bygg + energi) og Bil er 

spesielt relevant for en områdeutbygging, naturlig 

nok. Utgjør til sammen 4tCO2e.!

- Kan andre element påvirkes? 



MIN GODE 

TETTE BY

45

DAGLIGE REISER

kg CO2 per person pr år

UTSLIPP FRA DAGLIGE REISER



LCA-METODIKK PÅ OMRÅDENIVÅ

Energi

• Netto energibehov 

(TEK17/lavenergi/passivhus)

• Ulike typer energiforsyning 

(varme, el, kjøling)

Materialbruk

• Miljøvennlige 

byggematerialer

• Effekt av ombruk

• Tidsperspektiv av 

klimautslipp

Transport

• Reisevaneundersøkelser

• Fremtidig utvikling av 

transportløsninger

• Hvem er ansvarlig for 

transportutslipp?



HVORDAN GJØR VI ALTERNATIVER SAMMENLIGNBARE?

• Sammenligner med utbygging ellers i byen

• Har hentet data på nybygg fra matrikkelen i 

Bergen for referansescenario. 



HOPSFOSSEN – KLIMAVENNLING UTBYGGING
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RESULTATER
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KLIMAFOTAVTRYKK AV VA-SEKTOREN

•Vann og Avløp utgjør 11% totalt kommunalt fotavtrykk på CO₂ utslipp og 
energi

•Det er et potensiale for reduksjon i klimautslipp innenfor alle funksjoner

•Her fokus på vannbehandling:

Funksjon – Ett års produksjon av drikkevann, inkludert 
konstruksjon, drift og avhending i et 

vannbehandlingsanlegg med 30 års levetid.

NORSK VANN FAGTREFF, GARDERMOEN 25.10.17



EKSEMPEL ESPELAND 
VANNBEHANDLINGSANLEGG



KLIMAFOTAVTRYKK AV KOAGULERINGSANLEGG

Filtermasser
6 %

Kjemikalier
22 %

Energibruk pumper
19 %

Transport
37 %

Bygg
16 %



POTENSIALET FOR REDUKSJON AV KLIMAUTSLIPP
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BRUK AV KOAGULANTER
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MARMOR OG BRENTKALK

Brentkalk: 1.3 kg CO₂ ekv./kg

CaCO3 (s) → CaO (s) + CO₂(g) 

Marmor: 15 g CO₂ ekv./kg

 Faktor 100 i forskjell, først og fremst fra 
direkteutslipp ved produksjon av brentkalk!



ENERGIBRUK I VA 
NETTET

Mindre lekkasje i vannettet betyr 
lavere fotavtrykk!



TAKK FOR MEG☺

Kontakt meg gjerne for spørsmål e.l.

alexander.borg@asplanviak.no

tlf: 48 20 78 49

mailto:alexander.borg@asplanviak.no

