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NS3720 kap. 1
Veileder kap. 1.1

• NS3720:
Angir beregningsmetode for klimagassutslipp
som kan knyttes til en bygning gjennom dens
livsløp
• Veileder:
Veileder for byggherrer til å bruke NS3720 til å
- identifisere klimagassutslipp
- danne beslutningsgrunnlag for tiltak som
reduserer disse

Innhold presentasjon:
• Punkt 1-3: Viktige
avklaringer for å sikre at
klimagassberegninger skal
være et reelt
beslutningsgrunnlag i et
prosjekt
• Punkt 4 -7: Eksempler på
hvordan klimagassregnskap
brukes til å identifisere
potensielle utslippskutt
• Diverse eksempler

Veileder kap. 1.2
og tabell 1

1. FORANKRING I PROSJEKTET
• Byggherre ansvarlig for:
- å fatte/forankre beslutningen om at
klimagassutslipp skal hensyntas i
byggeprosjektet.
- at nødvendig kompetanse er tilgjengelig
• Viktig å forankre som del av prosjektet:
- hvorfor, hvordan og når klimagassutslipp
skal hensyntas
- at klimagassberegninger ihht. NS3720 skal
understøtte beslutninger vedrørende
klimagassutslipp

• Veilederen gir, med
utgangspunkt i Bygg 21s
fasenorm, anbefalinger
om hvilke beslutninger og
klimagassberegninger
som anbefales når.
• Må overføres/tilpasses til
den enkelte byggherres
prosjektmodell for nybygg

2. AVKLARE FORMÅL
• Formålet med klimagassberegningene må
defineres.
• Formålet kan variere i ulike faser av prosjektet
• Byggherre ansvaret for å definere hva man
ønsker at klimagassberegningene skal gi svar
på.
• Formålet avgjør
- hvordan beregningene gjennomføres
- hva resultatene kan brukes til i etterkant
- hva slags kompetanse som trengs/hva slags
bestillinger som skal gjennomføres.

Veileder steg 1 & 2
NS 3720 kap. 5, 6.1

Eksempler på formål:
• Dokumentere utslipp ved
ferdigstillelse
• Dokumentere utslipp opp
mot krav eller mål (lavest
mulig innen gitte rammer,
ift. en referanse,
sertifisering)?
• Beslutningsstøtte til valg av
tomt, løsninger, krav etc.?
• Tildelingskriterium i
kontrahering?

3. BESTILLING/UTFØRELSE
• Byggherrer er ulikt organisert og har ulik
kompetanse når det gjelder
klimagassberegninger.
• Vil være stort spenn i behov for å bestille
klimagassberegninger, formål med
klimagassbestillinger og hva man som
byggherre ønsker å få belyst.
• Felles for alle byggherrer: «Fast» minimumsett
med grunnlagsinformasjon og forutsetninger
om prosjektet må gjøre tilgjengelig for utfører.

NS3720 kap. 6 og kap. 8
Veileder kap. 3 (tab 4 og 5)

Viktig å være TYDELIG på:
• formål med beregningene
• forutsetninger for
beregningene (evt.
beregningsmodell?)
• type sluttleveranse
• bestillingskjemaer som
beskriver sentrale
forutsetninger for
beregningene som ivaretar
det definerte formålet

Veiledning kap.2.4.2
NS 3720 kap. 7.7

4. OMFANG (hel- eller delberegninger)
Byggeplass (kap. 7.3 i NS3720)
Energi i drift (kap. 7.5 i NS3720)
Materialer (kap. 7.4 i NS3720) ihht
bygningsdelsnummer
2. Bygning (NS3451)
+ lokalt energiproduksjonsutstyr
som ikke er dekket av NS3451

Tomtebearbeidelser (kap. 7.2 i NS3720)
Transport i drift (kap. 7.6 i NS3720)

Materialer (kap.
7.4 i NS3720)
ihht
bygningsdelsnummer
(NS3451):
3. VVSinstallasjon,
4. Elkraft,
6. Andre
installasjoner,
7. Utendørs

Veileder tabell 1
NS 3720 kap. 7.7 og 8

5. IDENTIFISERE UTSLIPPSKILDER
Klimagassberegninger vil avdekke hvilke
utslippskilder som har større eller mindre
betydning for prosjektets samlede utslipp eller
innenfor ulike områder:
•
•
•
•
•
•
•

Tomtevalg
Grunnforhold
Lokalisering
Areal
Energi
Materialer
Byggeplassaktivitet

For at klimagassberegningene kan
bidra til å støtte beslutninger som
gir lavere karbonfotavtrykk, viktig:
• at beregningene foregår på
rett tidspunkt i prosjektet
• å avdekke faste ytre faktorer i
prosjektet.
• å vite hva vi kan påvirke som
del av prosjektet
• å identifisere om noen kilder
er «gjengangere» i prosjekter

Eks.: Klimagassberegninger materialer

Veiledning tabell 1
NS 3720 kap. 6.5

6. EFFEKT AV BESLUTNINGER/TILTAK
• Klimagassberegninger vil avdekke effekten av
ulike beslutninger, tiltak og scenarioer for
prosjektet.
- f.eks. fundamenteringsløsninger, materialvalg,
energiløsninger etc.
• Prioritere tiltak innenfor prosjektets største
kilder til utslipp.
• Beregningene danner grunnlag for prosjektets
ambisjoner og konkrete mål & krav vedrørende
reduksjon i klimagassutslipp

For at klimagassberegningene
kan bidra til å støtte
beslutninger som gir lavere
karbonfotavtrykk, viktig at:
- Klimagassberegninger
faktisk er forankret i
prosjektets
beslutningsprosesser
- at LCA-analyser utføres
sammen med LCC-analyser

Eks.: Klimagassberegninger ulike scenario
Gul
= Energi i drift
Turkis
= Byggeplass
Blå
= Materialer
25, 30 og 35 % kutt
Referansebygg helt
til venstre

Eks.: Effekt av tiltak (solceller)
Utslipp fra nybygg A (blå) og B (rød)

To nybygg (A og B)

1000
900

Utslipp uten
solcelleanlegg

800

Tonn CO2e i løpet av 40 år

700

To ulike
solcellealternativ 1 og
2

600
500
400

I denne type analyser
vil det samtidig gjøres
LCC-beregninger –
viktig da at
avgrensingene er like

300
200
100
0

Uten solcelleanlegg

Alternativ 1

Alternativ 2

7. DOKUMENTASJON
• Klimagassberegninger vil dokumentere at valgte
løsninger og produkter er i henhold til
ambisjonsnivå, krav og omfang av bestillingen.
• Formidling av resultater er aktuelle i hver fase av
prosjektgjennomføringen.
• Tidlig i prosjektet avklare med de som utfører
klimagassberegningene hvordan resultatene fra
klimagassberegningene skal presenteres og
hvilke indikatorer som skal benyttes

Veileder tabell 1 og kap. 3.2
NS 3720 kap. 8

For å sikre at
klimagassberegningene bidrar
til å dokumentere
måloppnåelse og reduksjon i
karbonfotavtrykket til
prosjektet, viktig å være
tydelige på hvordan
resultatene skal dokumenteres
Følsomhetsanalyser?

Eks. Nybygg - Statsbygg
•

•
•
•
•
•

Klimagassberegning som del av
- tomtevalg
- beslutning for hvilke krav som stilles i prosjektene
- beslutninger underveis i prosjektet (LCC/LCA)
- dokumentasjon på måloppnåelse
Overordnet mål og krav i nybyggprosjekter om reduksjon i
utslipp (fra byggeplass, materialer og energi) i forhold til
et referansebygg.
Konkrete krav til maks utslipp for et utvalg av materialer
Konkrete krav til fossilfri byggeplass
Bestiller klimagassberegninger i byggefasen og ved
ferdigstillelse av prosjektet
Krav varierer noe i forhold til entrepriseform

• NS3720 som ramme for hvordan
det jobbes med
klimagassberegninger
• Tabell 1 utg. pkt. for hel- og
delberegninger
• Kap. 6.4 utg. pkt. for EPD og
datakvalitet
• Forutsetninger om
utslippsfaktorer for strøm
• Kap. 8 utg. pkt. for informasjon
som trengs for å utarbeide
beregninger og for
sluttrapportering
• Definert når og hvordan
klimagassberegninger skal utføres
gjennom prosjekt
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