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Sammendrag 
 
Dette notatet sammenfatter beskrivelse av referanseprosjekt og utforske muligheten for å rehabilitere en eksisterende 
bygninger for klimagassregnskap i planinitiative fase for Nattlandsveien 150. Referansemodellen vil tjene som 
sammenligningsgrunnlag for utslippskutt for videre prosjektering av området, og er utarbeidet iht Bergen Kommunes 
veileder for klimagassberegninger og NS 3720. 
 
Nattlandsveien 150-prosjektet består av mange rekkehus, punkthus, en parkeringskjeller og en eksisterende bygning.  
 
Hovedmålet med denne studien er å gjøre foreløpige beregninger for å identifisere utslipp og sammenligne disse for  
 
Scenario 1  : bevare og rehabilitere eksisterande bygg – 848 tonn CO2e. 
Scenario 2:  referansemodell med generiske materialvalg – 8095 tonn C02 e 
Scenario 3  : bevare og rehabilitere eksisterande bygg og bygge nybygg i tillegg – 7947 tonn CO2e 
Scenario 4 : prosjektet sånn det føreligger i dag  - 8349 tonn CO2e 
 
Formålet med beregningene er å dokumentere byggets klimagassutslipp gjennom hele livsløpet og finne de beste 
klimamessige valgene tidlig i plan- og byggeprosessen. 
 
Beregningene presentert i dette notatet inkluderer kun CO2-avtrykket til selve byggene. Det er foreløpig ikke inkludert 
klimagassbudsjett for transport i drift, masseutskifting og naturinngrep. Det er benyttet Carbon Designer i One Click LCA, 
som genererer «shoe-box» referansebygg ut fra antall etasjer og oppgitt BTA. Det er tatt utgangspunkt i 
bygningskvaliteter tilsvarende et TEK17 bygg, og standard materialvalg fra Carbon Designer ligger til grunn. 
  
For våres beregninger bruker vi samme metode, men vil endre hoved størrelser basert på innspill fra ark og mulige 
materialbruk. Eksisterende bygningen er bygget tilsvarende som en ny bygg av samme størrelse, men alle bærende 
konstruksjoner er beregnet som gjenbrukt. 
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1   INNLEDNING 

Dette notatet sammenfatter beskrivelse av referanseprosjekt og utforske muligheten for å rehabilitere en eksisterende 
bygninger for klimagassregnskap i planinitiative fase for Nattlandsveien 150. Referansemodellen vil tjene som 
sammenligningsgrunnlag for utslippskutt for videre prosjektering av området, og er utarbeidet iht Bergen Kommunes 
veileder for klimagassberegninger og NS 3720. 
 
Slik planene for området foreligger nå skal det totalt oppføres forskjellige type bygger i forskjellig størrelse og utforming. 
Noen av byggene blir punkthus, mens andre blir rekkehus. Det skal også bygges et stort undergrunns parkeringsanlegg. 
 
Bergen Kommunes KPA stiller krav til at det redegjøres for tiltak for å minimere klimagassutslipp (KPA2018 § 18.3). I 
tillegg er det krav om klimagassbudsjett for nybygg større enn 1000 m2 BRA, ved valg mellom riving og bevaring, samt 
ved vesentlige naturinngrep (KPA2018 § 18.4) 
 
I dette prosjektet må det redegjøres for tiltak for å minimere klimagassutslipp iht §18.3, samt leveres klimagassbudsjett 
for nybygg og naturinngrep spesielt med tanke på masseuttak i tilknytning bygging av parkeringsanlegg. I området står 
det i dag en kontorbygg. Hvis dette skal ombrukes dette må også begrunnes overfor kommunen. 
 

2   METODIKK OG OMFANG 

Metodikk for utforming av referansemodell baserer seg på Bergen Kommunes «Veileder for klimagassberegninger», som 
ble publisert i desember 2020 i forbindelse med krav i KPA2018. På denne måten sikres det at metodikken blir lik for 
fremtidige klimagassregnskap for andre prosjekter. KPA2018 § 18.4 stiller krav til klimagassregnskap ved vesentlige 
naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA, samt ved valg mellom rivning eller bevaring av eksisterende bygg. 
 
Hva er et referansebygg? 
I kommunens veileder for klimagassberegning står blant annet følgende om referansebygg: 

• Et referansebygg er et bygg som har samme areal og funksjon som det prosjekterte bygget 
• Geometrien til referansebygget er som en skoeske med et romprogram som er tilpasset en gitt 

bygningskategori 
• Det representerer en standard bygning innenfor en gitt bygningskategori, med en teknisk kvalitet som 

tilfredsstiller minstekravene i teknisk forskrift (TEK17) 
• Det skal ha materialer og løsninger som er representative for en standard byggemetode 

 
I dette prosjektet er Carbon Designer (del av One Click LCA) benyttet som verktøy for å etablere referansebygg. 
 
Klimagassberegninger skal ha omfang basis med lokalisering, og følge Norsk Standard NS 3720:2018. Den første 
klimagassberegningen gjøres i tidlig fase/skissefase, og gjentas i ulike faser gjennom prosjekteringen for å ivareta valg 
og for optimalisering av bygningen. 
 
Basis med lokalisering 
Klimagassberegningen skal inkludere klimagassutslipp fra 

• Tomtebearbeiding 
• Byggeplass 
• Materialer 

o Materialer skal inkludere innhold i bygningsdelsnummer «2 Bygning» i henhold til NS 3451 samt 
materialer som inngår i lokalt energiproduksjonsutstyr som ikke er dekket av NS 3451. 

• Energi i drift 
o For energi i drift skal det alltid benyttes to scenarioer tilknyttet strømforbruk. Scenario 1 er en norsk 

forbruksmiks, scenario 2 er en europeisk forbruksmiks som tar hensyn til at Norge er en del av en 
europeisk strømmiks. 
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o Prosjektet er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegget i Bergen. Derfor forutsettes det bruk 
av fjernvarme til romvarme og tappevann. 

• Transport i drift 
o Utslippsfaktor knyttet til bilbruk skal forutsette norsk gjennomsnittsbil (Tillegg C i NS 3720:2018) 

 
Bygningens levetid settes til 60 år. 
 

 
Figur 1: Livsløpsmoduler som er inkludert i klimagassbudsjettet, inkluderte moduler er markert med gult. 

3   BEREGNEDE UTSLIPP FOR REFERANSEMODELL 

Klimagassutslippene skal presenteres både samlet og fordelt på de ulike modulene, herunder: 
• Produktstadiet A1-A3 
• Gjennomføringsstadiet A4-A5 
• Bruksstadiet B1-B5 
• Energi i drift B6 
• Transport i drift B8 
• Livsløpets sluttstadie C1-C4 

 
Resultatene skal presenteres med følgene enheter: 

• Totalt utslipp tonn CO2e i livsløpet 
• Totalt utslipp tonn CO2e fordelt på de ulike modulene 
• Som enhetsutslipp i kg CO2e/m2 
• Som enhetsutslipp kg (CO2e/år)/person 
• Som enhetsutslipp kg CO2e/bygningsdel 

 
På dette tidspunkt foreligger det ikke informasjon om antall personer som skal tilknyttes området. Det er heller ikke 
gjort beregninger av utslipp fra transport i drift. Klimagassberegninger knyttet til dette vil foreligge på et senere 
tidspunkt. 
 
Beregnede utslipp fra referansemodell fremvises her i henhold til rapporteringskrav i Bergen Kommunes veileder for 
klimagassberegninger. 
 
 
Nattlandsveien 150-prosjektet består av forskjellige bygg som rekkehus, boligblokk, parkeringskjeller og en 
eksisterende bygning. Hovedmålet med denne studien er å gjøre foreløpige beregninger for å identifisere utslipp med 
en vurdering hvis eksisterende bygget skal rives eller rehabiliteres, skal det utarbeides to beregninger med alternativene 
 
I denne rapport har vi diskutert mange mulighet studier som viser utslipp i forskjellige scenario, som kan hjelpe 
arkitekter til å bestemme hvilken løsning har lavest utslipp og evt. passer best for prosjekt. 
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Scenario 1 : Bevare og rehabilitere eksisterande bygg 

 
Alternativ 1: Hvis eksisterende bygningen blir omgjort til en boligblokk. 
 
For å beregne utslipp for rehabilitering av eksisterende bygning som boligblokk, det er viktig å gjenbruke visse 
bygningselementer. De viktigste gjenbrukte bygningselementene sannsynligvis vil være strukturelle elementer som 
søyler, bjelker, fundament og innvendig vegger . En referansebygning av samme størrelse som den eksisterende 
bygningen er generert i Carbon Designer i verktøyet OneClick LCA. 
 
 
De tilsvarende utslipp for Alternativ 1 med gjenbrukes strukturelle elementer er 848 Tonn CO2e, med 619 kg CO2 / 
m2BTA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Alternativ 2: Hvis en ny boligblokk av tilsvarende størrelse som den eksisterende bygningen er laget. 
 
Hvis det blir laget en boligblokk av samme størrelse uten gjenbrukte bygningselementer, vil de tilsvarende utslippene 
være 997 tonn CO2 e, med 728 kg co2 / m2 BTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktig å merke seg er at bygningselementene er basert på dataene gitt i excel ark. 
 
Derfor, total utslipp besparelser hvis eksisterende bygg er rehabilitert er 149 tonn CO2 e som gir utslipp reduksjon 
av 16%.  
 
 
 

848  
tonn CO2e 

619 

kg CO2e/m² BTA 
ukjent 

kg CO2e/person 

728 

kg CO2e/m² BTA 

ukjent 

kg CO2e/person 
997 

tonn CO2e 
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Scenario 2 – Referansemodell med generiske materialvalg 

Sammenligningsgrunnlaget for Rekkehus, punkthus og p - kjeller er annerledes enn eksisterende bygg siden disse er 
nye bygget strukturer som per dagens situasjon: 
 
Hver bygningstype sammenlignes med en tilsvarende standard TEK-bygning og optimalisert design basert på excel ark 
gitt av arkitekter.  
 
 

 
Figur 2 Klimagass utslipp mellom tek 17 ref bygg og optimisert design 

 

Rekkehus :  
 

 
 

Figur 3 Rekkehus - Klimagassutslipp, kg CO2e - Elementer 
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Figur 3 viser utslipp delt i henhold til bygningselementene. Hovedforskjellen i utslipp i TEK 17-bygningen og Optimalisert 
referansebygg er utslippene fra ytter- og innervegger, søyler, vinduer og dører. Grunnen til dette er mest sannsynlig 
detaljnivået av prosjekt. Med mer spesifikk og detaljert informasjon om materialbruk i senere faser av prosjektet man 
kan ha et mer nøyaktig bilde av utslippene.  
 
Optimaliserte bygningen bruker tre som hoved konstruksjonsmateriale. Som er et godt valg for å redusere utslippene. 
Elektrisert og vann er ekskludert i Fig 4 og 5 for å få en bedre oversikt over material bruk. 
 
 

          
Figur 4 Optimalisert design –  

Klimagassutslipp Kg Co2 – Ressurstype                                                                               Figur 5 TEK 17 Ref bygg–  

                                                                                                                                               Klimagassutslipp KgCo2 – Ressurstype                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total utslipp for 15 rekkehus – 2284 tonn CO2 e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et 
Rekkehus    

145  
tonn CO2e 

759 

kg CO2e/m² BTA 
ukjent 

kg CO2e/person 
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Punkthus :  
 

 
Figur 6 Punkthus - Klimagassutslipp, kg CO2e - Elementer 

 
 
Figur 6 viser utslipp delt i henhold til bygningselementene. Hovedforskjellen i utslipp i TEK 17-bygningen og Optimalisert 
referansebygg er utslippene fra dekker, ytter- og innervegger og noen vinduer og dører. Grunnen til dette er mest 
sannsynlig detaljnivået av prosjekt. Med mer spesifikk og detaljert informasjon om materialbruk i senere faser av 
prosjektet man kan ha et mer nøyaktig bilde av utslippene.  
 
Optimaliserte bygningen bruker mye betong som er en stor del av material bruk i bygningen. Stål bruk er storsett sammen 
som TEK 17 referanse bygg.  
 

 
Figur 7 Optimalisert design  - 

Klimagassutslipp Kg Co2 – Ressurstype                                         Figur 8 TEK 17 Ref bygg– Klimagassutslipp Kg Co2 – Ressurstype 

 
 
 



 

Sweco Sweco Norge AS Nikita Chhajer Side 9 av 12 
Fantoftvegen 14P 
 
5072, Norge 
Telefon +47 55 27 50 00 

Organisasjonsnr. 967032271 
Hovedkontor Oslo 
www.sweco.no 

Arkitekt 
Energi og miljø 
Mobil +47 92546080 
Nikita.chhajer@sweco.no 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total utslipp for 4 punkthus– 4276 tonn CO2 e 
 
 
 

P - Kjeller :  
 
 
 

 
Figur 9 P - Kjeller - Klimagassutslipp, kg CO2e - Elementer 

Figur 9 viser utslipp delt i henhold til bygningselementene. Hovedforskjellen i utslipp i TEK 17-bygningen og Optimalisert 
referansebygg er utslippene fra yttervegger. Grunnen til dette er mest sannsynlig detaljnivået av prosjekt. Med mer 
spesifikk og detaljert informasjon om materialbruk i senere faser av prosjektet man kan ha et mer nøyaktig bilde av 
utslippene.  
 
Optimaliserte bygningen bruker mye betong, plast, taktekking som er stor del av material bruk i bygningen.  
 

Et 
punkthus    

1069 

tonn CO2e 

891 

kg CO2e/m² BTA 
ukjent 

kg CO2e/person 
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Figur 10 P kjeller - Optimalisert design  -    

Klimagassutslipp Kg Co2 – Ressurstype                            Figur 11 Pkjeller -TEK 17 Ref bygg– Klimagassutslipp Kg Co2 – Ressurstype 

 
 
Total Utslipp for alle rekkehus, punkthus og pkjeller  
 

 Optimisert desgin Total BTA antall  Total BTA Total utslipp per byggnigns type 

REKKEHUS 152282 191 15 2865 2284230 

PUNKTHUS 1068815 1200 4 4800 4275260 

P-KJELLER 1536176 1390 1 1390 1536176 

Total    7665 8095666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Rekkehus+ 
4 punkthus  + 

p kjeller   
8095 

tonn CO2e 

15 Rekkehus+ 
4 punkthus+ p 

kjeller     
855 

kg CO2e/m² BTA 
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Scenario 3 : Bevare og rehabilitere eksisterande bygg og bygge nybygg i tillegg 

Hvis Nattlandsveien 150 har både rehabilitert bygg og nybygg i prosjektet 
 
Når vi rehabilitere eksisterende bygg som en boligblokk vi sparer 149 tonn CO2 e-utslippene ved å bevare eller 
gjenbruke eksisterende strukturell elementer. 
 
Derfor vil det totale utslippet for nybygg skal være:  
 
Totale utslipp fra de nye bygningene - Utslipp redusert på grunn rehabilitere del av bygningen = Total Utslipp for 
scenario 3. 
 
• Det er viktig å ta hensyn til at utslipp fra parkeringskjeller er inkludert, forutsatt at den eksisterende bygningen 
forblir upåvirket og ingen deler av den eksisterende strukturen blir revet mens man bygger i kjelleren. 
 
 

Total utslipp for nytt rekkehus og punkthus  6560 

Utslipp fra parkering kjeller 1536 

Utslipp reduksjon fra rehabilitert del   - 149 

Total utslipp for scenario 3 7947 

 
 

  

 

 

 

 

Scenario 4 : Prosjektet sånn det føreligger i dag – 

Hvis Nattlandsveien 150 skal rive eksisterende bygg og bygge hele ny bygg 

Utslipp for byggematerialer og gjenvinning må tas med i beregningen av totalutslipp for å rive eksisterende bygg og 

bygge nye bygninger. Men siden mange informasjon av eksisterende bygninger er ukjent For eg : Hvor gammel er 

eksisterende bygningen. Dette er viktig informasjon for å bestemme total utslipp i bygg sin livet.  

Denne beregningen må utføres ingen i neste fase for en bedre oversikt over prosjekt og endelig utslipp. 

I neste fase må vi inkludere virkningen av C1-C3 og D-stadiene av livssyklusanalyse av eksisterende bygninger. 

Naturinngrepp og transport i drift er ikke inkludert i den endelige beregningen. 

Rekkehus+ 
punkthus+ 

+parkering kjeller 
+rehabilitert bygg  

7947 

tonn CO2e 
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Utslipp for nytt rekkehus og punkthus  6560 

Utslipp fra P Kjeller 1536 

Utslipp fra eksisterende bygg (ikke inkluderer 

energibruk, transport i drift) 

253 

 8349 tonn 

CO2 e 

 

 

4. KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID 

Scenario 1  : bevare og rehabilitere eksisterande bygg – 848 tonn CO2e. 
Scenario 2:  referansemodell med generiske materialvalg – 8095 tonn C02 e 
Scenario 3  : bevare og rehabilitere eksisterande bygg og bygge nybygg i tillegg – 7947 tonn CO2e 
Scenario 4 : prosjektet sånn det føreligger i dag  - 8349 tonn CO2e 
 
Scenario 3, har de laveste utslippene i henhold til de foreløpige beregningene. Det er viktig å ikke ta hensyn til utslipp 
fra parkering kjeller under forutsetning av at den eksisterende bygningen forblir upåvirket og ingen deler av strukturen 
blir revet mens du lager p kjeller. 
 
Videre arbeid fremover blir å få oversikt over antall personer pr bygg som skal legges til grunn for beregningene, samt 
klimagassavtrykk tilknyttet transport i drift. En må vise til overfor kommunen hvordan klimagassberegningene har 
påvirket valg av endelig design. 
 
Etter hvert som prosjektet går fremover, skal det settes opp et reelt klimagassbudsjett for bygningsmassen hvor reelle 
materialmengder benyttes. Resultatene her sammenlignes med referansemodell. I denne fasen starter man arbeidet 
med å se på materialvalg som kan være med på å redusere klimagassavtrykket til prosjektet 
 
 


