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80-90 % reduksjon av 
klimagassutslippene i løpet av 30-50 år

1 - 1,5 tonn CO2e per person

Foto: Maximilian Ziegler / World Meterological Organization.
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Global oppvarmingen til 1,5 oC

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 °C, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial
levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of
climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
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Global oppvarmingen til 1,5 oC

⇒ Globalt 40-50 % klimagassreduksjon innen 2030 fra 2010-nivå

⇒ Globalt 80-95 % reduksjon innen 2050 fra 2010-nivå, 
samt økt opptak og lagring (Skogplanting og Bio-CCS) = NETTO 

NULL RUNDT 2050

⇒ Norge og andre ‘I-land’, mer enn de globale reduksjoner, 
dvs. raskere til netto null enn rundt 2050!

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5 °C, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial
levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of
climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
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Alle berøres av omstillingsprosessen 
til 

lavutslippssamfunnet – netto null samfunnet – 1,5 oC

Prosessen må gå raskt!

Norsk byggenæringen ønsker å bidra til omstilling
og

NS 3720 er et av mange initiativer
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- 70 %

Nye Deichmanske hovedbibliotek – Oslo

Kilde: FutureBuilt, Oslo 
kommune, Asplan Viak

FutureBuilt: 50 forbildeprosjekter med om lag 50 % 
klimagassreduksjon - transport, materialer og energi
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- 50 %

Kilde: 
Framtidens byer, Fredrikstad kommune, 
Tellnes og Rønning, Østfoldforskning

Lislebyhallen – flerbrukshall – Fredrikstad

Framtidens byer: 31 forbildeprosjekter med om lag 50 % 
klimagassreduksjon - transport, materialer og energi
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Powerhouse Telemark - den «grønne 
diamanten» 

Byggets egen kraftproduksjon: 
Ca. 240 000 kWh per år.

Sammenliknet med vanlige nybygg er 
reduksjonen i netto energibehov på 66 %.

Kilde: 
Powerhouse alliansen (Entra, Skanska, miljøstiftelsen ZERO,  
Snøhetta, Asplan Viak.

Powerhouse alliansen: 4 plusshus – lavt behov og lokal fornybar 
energiproduksjon; 
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byggefasen

ZEB-M materialer

ZEB-O behov i
bygget

ZEB-O drift av
CHP

Eksportert el til
komp. for C og M

Eksportert varme til
komp. for C og M

Campus Evenstad ZEB-COM-bygg 

Kilde: Statsbygg, ZEB, Civitas, Asplan Viak, Ola Roald arkt., m.fl.

ZEB- og ZEN-FME forskningsprogram: ca 20 pilotprosjekter med ulike 
nullutslippsambisjoner på byggnivå og områdenivå
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Det kan bygges smart med lave klimagassutslipp, men…

Hvilken lokalisering og tomt skal vi velge?

Hvilken bygningsform og design skal vi velge?

Hvilke materialer skal vi bruke? 

Hvilke energiløsninger skal vi velge? 

Hvordan skal vi legge opp byggefasen?

Hva er klimagassutslippet sammenlignet med andre bygg?

Forbildeprogrammene har testet og undersøkt. Det er brukt litt 
ulike metoder og definisjoner etter hva som har passet best
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Komitéen SN/ K 356 ble oppnevnt i des. 2013

Bredt sammensatt fra de største interessentene; 
næringsliv, rådgivere, forskning og universitet samt 

observatører fra myndigheter bla. Mdir, Dibk, Difi, NVE.

Høring 23. okt.-23.des. 2017 - ca 300 kommentarer og innspill

Revidering fram til konsensus i komitéen juni 2018 

Stadfesting i BAE-sektorstyret september 2018 
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NS 3720:2018 - svarer på behovet for omforente 
standardiserte regnemetoder, rapportering og 

dokumentasjon 

Hvordan og hva skal bestilles, designes, ombygges, nybygges?
Vis til NS 3720 og velg ambisjonsnivå!

Som bestiller kan du nå sammenligne alternativer, foreta valg 
og beslutninger basert på solid faglig grunnlag

Nå er det full fart med å implementere løsningene i alle  
prosjekter, ikke bare forbildene.
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Formål

Standardisere en metode for klimagassberegninger for bygninger 
basert på regnskaps-LCA

Danne grunnlag for vurderinger som kan anvendes til blant annet:

a) bistand i beslutningsprosesser om valg av for eksempel
− konsept

− prosjekteringsalternativ
− rehabilitering, ombygging og/eller nybygg

− tiltak og løsninger for å forbedre miljøprestasjon;

b) Dokumentasjon

c) Deklarasjon av oppfyllelse av krav og mål.
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Bygningens 
klimagass-

utslipp
CO2e

Idé/behov, 
konsept, 
tomtevalg 
og design

Byggefase

Materialer, 
inkl. 

vedlikehold 
og 

utskiftning

Energibruk 
i drift 

Energi-
produksjon

Transport i 
drift 

Avhending

Tilleggseffekter: 
Energieksport, 

Material-
gjenvinning, 
ombruk, mv.

Hovedgrepet
Helhet

Livsløp

Direkte og indirekte 
utslipp

Faser i prosjektet

Beslutningspunkt

Sammenligning

Rapportering og 
dokumentasjon
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- 70 %
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Hva omtales i standarden?

Metode(r), spesifikasjon av bygningen og systemavgrensning

Datakvalitetsnivåer, scenarioer, følsomhetsanalyse

Biogent karbon og karbonatisering

Energisystem, scenarioer for elektrisitet fra nett og fjernvarme

Lokalisering som en egenskap ved bygningen, scenarioer for 
teknologi-, arealbruk- og transportsystemutvikling

Helhet og rapportering, resultater og sammenligning 
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osv….

osv….
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Hva kan standarden brukes til?

Identifisere størrelsen på utslippsbidrag

Utforske og sammenligne klimaeffekten av alternative løsninger

Beregne et helhetlig klimagassbudsjett/regnskap

Alternativer kan være:

Lokalisering og transportløsninger? Tomtevalg og arealbruksendringer? 
Arkitektoniske prinsipper og løsninger – konstruksjon  og arealeffektivitet? 

Rehabilitere eller nybygg? Ombruk og gjenvinning? Materialvalg og 
produktvalg? Bygge- og anleggsprinsipper? Energibehov, energiforsyning, 

energiproduksjon? Utvikling av nye teknologier og transportløsninger? Drift-
og vedlikehold, ombygging, ombruk og avhending?
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Uten lokalisering Med lokalisering

Basis Byggeplass (7.3), 
Materialer (7.4), bygningsdelsnummer 2 

Bygning i NS 3451 og lokalt 
energiproduksjonsutstyr

Energi i drift (7.5), 

Byggeplass (7.3), 
Materialer (7.4), bygningsdelsnummer 2 

Bygning i NS 3451 og lokalt 
energiproduksjonsutstyr

Energi i drift (7.5), 
Tomtebearbeiding (7.2),
Transport i drift (7.6)

Avansert Byggeplass (7.3), 
Materialer (7.4), bygningsdelsnummer i 

hht. NS 3451: 2 Bygning, 3 VVS-
installasjon, 4 Elkraft, 6 Andre 
installasjoner, 7 Utendørs og lokalt 
energiproduksjonsutstyr

Energi i drift (7.5)

Byggeplass (7.3), 
Materialer (7.4), bygningsdelsnummer i 

hht. NS 3451: 2 Bygning, 3 VVS-
installasjon, 4 Elkraft, 6 Andre 
installasjoner, 7 Utendørs og lokalt 
energiproduksjonsutstyr

Energi i drift (7.5), 
Tomtebearbeiding (7.2),
Transport i drift (7.6)

Helhetlig klimagassberegning
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Byggeplass 

Energi

Materialer

Basis uten 
lokalisering

Transport

Tomtebear-
beidelse

Basis med 
lokalisering

Byggeplass 

Energi

Materialer

Byggeplass 

Energi

Materialer

Materialer 
tekniske 

systemer, mv.

Avansert uten 
lokalisering

Avansert med 
lokalisering

Transport

Tomtebear-
beidelse

Byggeplass 

Energi

Materialer

Materialer 
tekniske 

systemer, mv.

40 kg CO2e? 20 kg CO2e?

10 kg CO2e? 4 kg CO2e?
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Hva er høyt og lavt utslippsnivå? 

Hva er status for mitt bygg?

Hvilken ambisjons
skal jeg ha for mitt nye prosjekt?
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Stor takk til alle i teamet - bidragsytere i komitéen

Spesiell takk til:

Anne Rønning, Magnus Sparrevik, Hanne Raadahl, Jon 
Iver Bakken, Reidun Dahl Schlanbusch, Trine Dyrstad 

Pettersen, Jens O Gran
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