
KOMMUNENS KLIMA- OG MILJØMÅL KNYTTET TIL BYGNINGSMASSEN 

Sandefjord kommune har i 2019 vedtatt en kommunedelplan for klima- og energi. Planen består av 3 deler, en kunnskapsdel, hoveddel og 
handlingsdel. Handlingsdelen er revidert i 2020 og eiendomsstrategien vil følge opp de målene og tiltakene som er beskrevet der. Disse 
målene og tiltakene er:

• I 2030 er energiforbruket pr. kvm.i kommunens bygningsmasse redusert med 20 % sammenlignet med 2017
o Nye kommunale bygg skal ligge i forkant av myndighetenes krav når det gjelder løsninger for klima- og energi
o Kommunen skal ha en sentral driftsovervåking av sine bygg og antall kommunale bygg med SD-anlegg skal økes

• Klimafotavtrykket til større formålsbygg i kommunen skal innen 2030 reduseres med 40 % i forhold til dagens sammenlignbare 
referansebygg
o Kommunale byggeprosjekter skal alltid vurderes etter en streng miljøklassifisering/energiklasse. Passivhus eller Plusshus skal 

vurderes. Rutine som ivaretar dette utarbeides.
o Innen 2025 skal minst ett større formålsbygg bygges etter standarden som følger av BREEAM-NOR Excellent. Byggets bærekraft vil 

da bli målt, og det legges vekt på energiforbruk, innemiljø, transportløsninger, materialvalg, avfallshåndtering, økologi, forurensing
m.m.

HVA BIDRAR TIL KLIMAGASSUTSLIPP I ET BYGG? 

Life-Cycle Assessment (LCA), er en anerkjent og standardisert (ISO 14040) metode for å 
estimere og vurdere miljøkonsekvenser. Metoden kartlegger all materialbruk, energi og 
miljøpåvirkninger som kan knyttes til et produkt, en tjeneste eller en prosess. Formålet er å 
gi en helhetlig oversikt over total miljøpåvirkning, identifisere forbedringspotensialet og 
hjelpe beslutningstaker til å ta bærekraftige og miljøvennlige valg. 
LCA beregninger er delt i livsløpsstadier som er inkludert i klimagassregnskapet.

Fra venstre finner man fase A som igjen deles inn i produksjon- og konstruksjonsfase. A1-A3 utgjør produksjonsfasen og inkluderer utvinning av råmaterialer, 
transport til fabrikk og produksjonsprosess. 
A4 og A5, henholdsvis transport til byggeplass og installasjon i bygning, utgjør konstruksjonsfasen. 
Bruksfasen, B1-B7, kan igjen deles inn i B1-B5 som angår bruk/anvendelse og slitasje på byggets materialer og produkter, mens B6 og B7 angår forsyning og bruk 
av energi og vann ved driften av bygget. 
Fase C utgjør «Livets slutt» og inkluderer rivning/demontering av bygget, transport til avfallshåndtering, prosess ved resirkulering, gjenbruk, gjenvinning og 
avhending (C1-C4).

Fordeling av utslipp basert på de ulike utslippspostene til Vesterøy barneskole 

LCA FASE A1-A3
Materialer 

A4 
Transport 

A5 
Konstruksjon  

B4-B5
Utskifting

B6 
Energi

B8 
Transport 

C1-C4
Slutt på livet

Byggefase  _ Bruksfase________

Livløpsstadier inkludert i klimagassberegning for referansebygg Livløpsstadier Kilde: Asplan Viak 

Sammenligning av Vesterøy barneskole med og uten rehabilitering 



NYBYGG ELLER BÆREKRAFTIGE BYGG? 

Gjennomsnitt av klimagassutslippsresultater fra norske casestudier (i kg CO2/m2/år) for utslipp fra materialbruk 
(fase A1-A3) og energibruk i drift (fase B6). «Referansebygg (fra casestudier)» angir det gjennomsnittlige 
klimagassutslippet for referansebyggene og «Etter rehabilitering» angir det gjennomsnittlige klimagassutslippet 
for de eksisterende bygningene etter rehabilitering fra de 12 casestudiene i Norge. «ZEB konseptuell ny 
bygning» er gjennomsnittet for de to konseptuelle casestudiene fra det norske ZEB-senteret, og brukes for å 
sammenlikne med et nybyggscenario.

For å vurdere å rehabilitere eller bygge nytt, jobber Sandefjord kommune med evaluering av forskjellige aspekter. 

Hvilken løsning har lavere KLIMAGASSUTSLIPP fra bygningene?

Klare vi å oppfylle dagens FUNKSJONS- OG 
AREALKRAV for skolen innvendig og utvendig?

Er dagens skole i tråd med KRAV OM UNIVERSELL UTFORMING?

Er fasiliteter for ansatte gode og er KRAV FRA ARBEIDSTILSYNET oppfylt?

Er skolen i tråd med OPPLÆRINGSLOVEN og FORSKRIFT 
FOR MILJØRETTET HELSEVERN?

Er EFFEKTIV DRIFT av skolen mulig?

Hva er mest ØKONOMISK?

BYGGTEKNISK TILSTAND av eksisterende
bygningsmasse?  

FUNKSJONELL PLANLØSNING av eksisterende bygningsmasse?

BRANNstrategi?

Hva med AKUSTIKKEN?

Er LUFTKVALITETEN god nok?

Er bærende systemer etter dagens krav? 

Bygningsfysikk

Med hvilken løsning få vi BEST MULIG TILBUD for ELEVENE? 

SKOLEVEIEN 

Bygningens LEVETID 



Produksjonsfasen er en stor bidragsyter til både energiforbruk og CO2-utslipp. Flere faktorer spiller inn når det gjelder klimagassutslipp ved produksjon av 
materialer, deriblant hvor råstoffene kommer fra. Om det er naturlige råstoffer som utvinnes fra naturen eller om det er avfallsstoffer fra tidligere produktsystem vil 
ha betydning. Andre faktorer som påvirker klimagassutslippet ved produksjon er utnyttelsesgrad av råstoffene, transportavstand til fabrikk og emballasje. I tillegg 
har energiforsyning og -gjenvinning ved utvinning, bearbeiding, samt selve produksjonssystemet betydelig påvirkning på klimagassutslippet. 

Klimagassutslipp fra byggematerialer. Kilde: Asplan Viak  

Prosjektert- generiske 
materialdata

Prosjektert-
lavutslippsmaterialer

PÅ HVILKEN MÅTE PÅVIRKER BYGGEMATERIALER 
KLIMAGASUTSLIPP AV BYGGEPROSJEKTER?

OPTIMALISERE PLANLØSNING og REDUSERE AREALET

MATERIALREDUKSJON 

Valg av MATERIALER MED LAVT CO2 UTSLIPP

SIRKULÆRØKONOMI

Valg av KONSTRUKSJON med lavt utslipp

Typologioptimalisering av en bjelke  Kilde: Sciencedirect.com

Kilde: Asplan Viak  

FLERBRUK SAMBRUK 

Konstruksjon med sammen U-verdi, ulike klimagassutslipp. 
Kilde: Eggen arkitekter

Ombruksmaterialer 

Kilde: Asplan Viak  

Kilde: Asplan Viak  



ENERGIKILDER og ENERGIPRODUKSJON 

SOLenergi

GEOTERMISKenergi

BIOMASSEenergi

VINDenergi

Energibehov for en skole med 550 elever (9000m2)  er 1,5GWh pr år

En typisk vindturbin  i Norge med installert 
effekt 4 MW og 3500 fullasttimer gi en 
estimert årsproduksjon på 14 GWh.
Det kan dekke behovet til 700 husstander 
eller 9 skoler

HVA PÅVIRKER ENERGIFORBRUK I BRUKSFASEN?

Sentralt 
driftsanlegg

TID TEMPERATUR

BRUKSFREKVENS

Kilde: dibk.no

Kilde: Gjengedal  brønnpark
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