
Utvikling av effektive verktøy for klimagassberegninger

Dag 2, Boligkonferansen 2021 – 9. september 2021



TEK-høring: klimabaserte energikrav (høringsfrist 30. september 2021)

Høringsforslaget: 
• Viderefører dagens krav til energieffektivisering 

(energirammer)
• Justerer kravene til energiforsyning (bl.a. fjerne krav om skorstein i småhus)
• Innfører krav om klimagassberegninger for blokker over 1000 m2 BTA

Boligprodusentenes anbefaling:

• Tilpass energikravene til EUs reviderte 
bygningsenergidirektiv, slik at vi kan 
bruke taksonomien for investeringer i 
norske, grønne bygg!

• Innfør krav om klimagassberegninger for 
alle boligbygg, også småhus
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

1 Olje- og gassutvinning 2 Industri og bergverk
3 Energiforsyning 4 Oppvarming i andre næringer og husholdninger
5 Veitrafikk 6 Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.
7 Jordbruk 9 Andre kilder
2030-mål (50 % reduksjon) 2050-mål (90% reduksjon)
1990 utslipp

Mål 2050: 90 - 95 % reduksjon

Referanse = 1990  (51,5 millioner tonn CO2-ekv)

Mål 2030: 
50 - 55 % reduksjon

Norske klimagassutslipp 1990-2020 (mill. tonn CO2-ekvivalenter)



Import av 
byggevarer; 

5,8

Produksjon av 
byggevarer; 

4,2

Drift av bygg; 
1,0

Byggeplass og 
transport; 2,1

Klimagassbelastning fra bygg og anlegg i 2017
(mill. tonn CO2e)

CO2-utslipp knyttet til bygg og anlegg var 13 mill. tonn i 2017, 
eller 25 % av Norges totale utslipp (ca 53 mill tonn CO2-ekv)

Ca. 75 % av klimagassutslippene 
knyttet til produksjon og 
transport av byggevarer



Høringsforslag: 
Klimagassregnskap for boligblokker over 1000 m2
• Klimagassregnskapet skal:

– sendes elektronisk til kommunen sammen med søknad om ferdigattest.
SSB skal ha tilgang til klimagassregnskapene, og gi statistisk grunnlag som senere kan brukes til å 
innføre utslippsrammer i TEK 

• Klimagassregnskapet skal inkludere: 
– produksjon og transport av byggematerialer (livsløpsfase A1-A3), 
– framtidig utskifting (B4) og ombygging (B5)
– spesifiserte bygningsdeler. Fundament og kjelleretasjer kan utelates

• Klimagassregnskapet skal baseres på NS 3720 som er en norsk metodestandard for 
klimagassberegninger. Men denne standard angir flere metoder og ambisjonsnivå, og 
høringsforslaget spesifiserer ikke tydelig hvordan klimagassberegningene skal utføres. Veiledning 
skal komme senere. 



Livsløpsfaser som skal inngå i klimagassregnskapet 
(basert på NS 3720 )
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Bygningsdeler som inngår i 
klimagassregnskapet

Hvorfor utelater tabellen:
• ikke-bærende yttervegger (232)
• ikke-bærende innervegger (242)
• Innvendig kledning på vegger (246)?



Frivillig mulighet for å slippe minimumskrav til U-verdier

Slipper minimumskrav til U-verdier dersom man dokumenterer at klimagassutslipp fra materialbruk ikke 
overstiger 6 kg CO2 per m2 BTA per år for boligbygning. 
Dette gir mulighet til å bygge tynnere vegger (underforstått som ikke tilfredsstiller minimumskravet til U-
verdi for yttervegger som er 0,22 W/(m2K))

MEN: må samtidig 
tilfredsstille nye krav 
til varmetapstall 
(W/K per m2 BRA)

Til sammenligning: 
0,43 W/(m2K) er 
minimumskravet i 
passivhusstandarden 
NS 3700:2013



Boligkonferansen 2020: «Fra grønnvasking til grønt fundament»



Sentrale digitaliseringsbegreper: 
BIM, EPD, PDT, PDS, GUID og LCA
• BIM, bygningsinformasjonsmodell eller bygningsinformasjonsmodellering

• EPD (Environmental Product Declaration), miljøvaredeklarasjon med informasjon om miljø-
og klimaegenskapene til produktene

• PDT (Product Data Template), datamal som beskriver hvilke egenskaper som kan/skal oppgis 
for en konkret produktgruppe

• PDS (Product Data Sheet), utfylt datamal som gir strukturert og maskinlesbar informasjon 
om egenskapene til et konkret produkt 

• LCA (Life Cycle Analyses) – livsløpsanalyse/livsløpsregnskap



Mangler praktiske verktøy for klimagassberegninger

Veileder for klimagassberegninger
Bergen kommune,  8. des 2020

Bionova (Finland)

ByggLCA
Asplan Viak

«Det er en rivende utvikling når det 
gjelder klimagassberegninger, 
standarden er relativt ny og 
verktøyene som brukes er foreløpige 
få.»



Boligkonferansen 2020: Klimagassutslipp fra 
materialer (A1-A3) for enebolig 140 m2 BRA

kg CO2-
ekv

kg CO2-
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kg CO2-
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19 035 136 2,3
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Produktegenskaper Angivelse av 
verdi

Måle- eller 
beregningsmetode

GUID
(dataidentifikasjon)

Harmoniserte standarder

ETIM (marked/handel)

Miljødata (EPD mm)

Identifikator

GTIN

NOBB

Leverandørs varenr.

PDT: Hvilke opplysninger skal datamalene beskrive?



Produktegenskaper Angivelse av 
verdi

Måle- eller 
beregningsmetode

GUID
(dataidentifikasjon)

Harmoniserte standarder

ETIM (marked/handel)

Miljødata (EPD mm)

global warming LCA stage A1-A3 XX EN 15804 3Do0TgzHHEFvfAel8ZppX_

Identifikator

GTIN

NOBB

Leverandørs varenr.

PDT: Hvilke opplysninger skal datamalene beskrive?



9-siders EPD for 
NorDan-vindu

EPD’ene er ikke tilpasset digitalisering

Informasjonen i miljøvaredeklarasjonene (EPD) 
må bli maskinlesbar og følge PDT-oppsettet



Boligkonferansen 2020: Konseptverktøy for automatisert klimagassregnskap 
basert på BIM og maskinlesbar produktinformasjon (PDS)

SmartKalk kobler 
varenummer til 

varemengde 
fra BIM-fil

Resultat: 
Kroner og øre

BIM-modell SmartKalk

Varepriser 
(kr)



Boligkonferansen 2020: Konseptverktøy for automatisert klimagassregnskap 
basert på BIM og maskinlesbar produktinformasjon (PDS)

"MiljøKalk"

SmartKalk kobler 
varenummer til 

varemengde 
fra BIM-fil

Resultat: 
Kroner og øre

BIM-modell

Nasjonalt 
"produktbibliotek"

SmartKalk

Resultat: 
kg CO2-ekvivalenter 

(A1-A3)

Klimagassinformasjon 
fra PDS (kg CO2)

PDS-generator

Standardisert PDT for 
ulike produktgrupper

Varepriser 
(kr)
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