
  

Forsideslide med bilde 

Dette bildet kan ikke endres. 

Ønsker du et annet bilde, 

bruk forsideslide. 

Strategi- og utviklingsdir. Bjørne Grimsrud,  

 

Frokostmøte,  

Standard Norge, 20.05.15 

 

BYGGENÆRINGENS 

BIDRAG TIL HØYERE 

KLIMASTANDARD 

Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta 



KLIMAPROBLEMET 

BYGGENÆRINGEN STÅR FOR: 

• Mer enn 40% av energiforbruket 

• Mer enn 1/3 av klimagassutslippet 

• Utvinning av mer enn halvparten av 
alle primærmaterialer 

• Mer enn 1/3 av totalt avfall 

 

(Ref: snitt EU, fra «Roadmap to a Resource Efficient 
Europe”, 2011) 

 

Jordas tåleevne overskrides 



• dyptgripende grønn innovasjon  

• eksemplets makt – rollemodeller 

• gjennomføringsevne 

 

Statsbygg er et virkemiddel i 

regjeringens bygge- og eiendomspolitikk 

 

NORGE SKAL OMSTILLES TIL 

LAVUTSLIPPSSAMFUNN 



 

 

 

Produksjon 

av  

materialer 

 

Produksjon 

av 

drivstoff og 

kjøretøy 

Leie- 

takers 

transport- 

muligheter 

VIKTIG PRINSIPP: VERDIKJEDEBETRAKTNINGER  

 BYGGESEKTOREN BLIR VIKTIGERE 
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Statsbygg kan påvirke gjennom valg av 

materialer / anskaffelser 
Rådgivning Byggeprosess Drift 

Statsbygg kan påvirke gjennom lokalisering og 

tilrettelegging for miljøvennlig transport til/fra bygg 

Rådgivning Byggeprosess Drift 

CO2 

CO2 CO2 

kWh 
Leie- 

taker 

+ utslipp i transportsektoren 

+ utslipp i industrisektoren 

Statsbygg kan bytte ut oljekjel / energieffektivisere 

Rådgivning Byggeprosess Drift 

CO2 kWh 

Leie- 

taker 

Utslipp i byggesektoren 

CO2 

Prosess ved 

avhending – deponi 

vs ombruk og 

gjenvinning 



VI ER EN DEL AV ET FELLES EUROPEISK 

KRAFTMARKED: NORSK STRØM IKKE «REN» 

• EUs eldirektiv: krav om å utarbeide 

varedeklarasjon for strøm 

• Norge selger opprinnelsesgarantier for fornybar 

kraft til utlandet. Restmiksen består kun av 13% 

fornybar kraft. 

• Statsbygg kjøper opprinnelsesgarantier for ca 

70% av elforbruket (250 GWh) (2013) 
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Energieffektivisering 

(Lokalprodusert) fornybar strøm 



• Ved å bygge og drifte bygg med lavest 

mulig klimagassfotavtrykk, påvirker 

Statsbygg hele verdikjeden til bygg og 

bidrar til innovasjon  

• Startet med Fornebu prosjektet i 1998 

• Statsbygg bygger nå Nasjonalmuseet i 

Oslo med høy klimaambisjon.  

 

 

BYGG ER EN DEL AV 

KLIMALØSNINGEN 

Det nye Nasjonalmuseet bygges med 

ambisjon om 50 % reduksjon av totale 

klimagassutslipp sml. dagens praksis.  

 

Forbildeprosjekt i FutureBuilt 

Illustrasjon av det nye Nasjonalmuseet i Oslo 



Ønskes annen 

bakgrunnsfarge 

enn grå under 

ikonene, velges 

dette ved hjelp av 

funksjonen format 

background. 

 

For å komme inn til 

denne funksjonen 

høyre klikker/ctr 

klikker man på 

bakgrunnen, velger 

så format 

background fra 

menyen, videre 

velger man fill –

solid – color. Der 

velger man ønsket 

farge fra Statsbygg 

sin fargepallett 

(øverste raden 

med farger). 

 

 

• Tre satsingsområder for hele  Statsbygg 

• Der vi kan påvirke mest 

• Gjennomgående mål for Statsbyggs leveranser 

• Hele verdikjeden og livsløpstankegang 

• Internt: feie for egen dør  

STATSBYGG TAR KLIMAANSVAR I NY 

MILJØSTRATEGI: HOVEDGREP 

Rådgivning og 
utvikling 

Byggherre 
Drift og 

forvaltning 



Ønskes annen 

bakgrunnsfarge 

enn grå under 

ikonene, velges 

dette ved hjelp av 

funksjonen format 

background. 

 

For å komme inn til 

denne funksjonen 

høyre klikker/ctr 

klikker man på 

bakgrunnen, velger 

så format 

background fra 

menyen, videre 

velger man fill –

solid – color. Der 

velger man ønsket 

farge fra Statsbygg 

sin fargepallett 

(øverste raden 

med farger). 

 

• Klimanøytral eiendomsportefølje 

• Levere nullutslippsbygg 

• Bidra til redusert miljøfotavtrykk for 

staten 

• Den interne virksomheten skal være 

et godt eksempel 

LANGSIKTIGE MILJØMÅL 

MOT 2030 



DE VIKTIGSTE BESLUTNINGENE FOR BÆREKRAFT 

TAS TIDLIG I PROSESSEN 
HVOR SKAL BYGGET LIGGE?  

 

Det hjelper lite å bygge et nullutslippsbygg, hvis 

lokaliseringen gir transport med høye utslipp. 

 

Høgskolen Østfold, avd. Remmen, illustrerer 

klimaeffekten av lokalisering:  

 

En studie viser at mer sentral beliggenhet eks. 

ved Halden stasjon hadde gitt nesten tre ganger 

lavere klimagassutslipp pr. bruker pr. år; fra 271 

kg pr. bruker/år til 107 kg CO2-ekv. pr. bruker/år. 
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Nytt Regjeringskvartal 
 

 

 

  Sentral lokalisering  

 minimerer utslipp ifm. 

 tilkomst og transport. 

 

 Effektiv arealbruk; normtall pr.  

 arbeidsplass 23-25 m2 



            eksempel 

• 1300 ansatte i snitt 50 kvm BTA hver 

• Arealnorm pr. ansatt i nye leiekontrakter 17-23 

kvm BTA 

• Redusert  areal- og ressursbruk: Akkumulert        

35 100– 42 900 kvm BTA 

• Arbeidsplassløsningen og sosiale soner er designet 

for å gi økt samhandling mellom 

tilsynsvirksomheten  og støttefunksjonene  

 



Statsbyggs eiendomsforvaltning skal redusere 

klimagassutslipp med min. 15 %, i 2015-18 
 

 

Utfasing av olje som grunnlast innen 2016 

 

Ytterligere konvertering  fossil  

 spiss- og reservelast 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/framtidensbyer/byer/oslo/oljefritt-i-oslo/id573612/?selectLanguage%3D/se/id4/&ei=TRxbVZXAEcyOsAGP-oHgCQ&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNHVGTqN0ZpUVKf-Y0rPd303MuxMAw&ust=1432120753160716


STATSBYGG PLANLEGGER ALLEREDE NOEN BYGG MED 

NY MILJØSTRATEGIS AMBISJONSNIVÅ 

 



KLIMAGASSREGNSKAP.NO 

• Web-basert modell for 

klimagassberegninger av bygg og 

byggeprosjekter. 

• Helhetlig perspektiv: Inkluderer 
materialbruk, energibruk og transport i 
driftsfasen, samt energibruk og transport i 
byggefasen i et livsløpsperspektiv.  

• Modellen kan brukes som både 
planleggings- og dokumentasjonsverktøy.  

• Den kan også brukes til å undersøke hvilke 
kilder som bidrar mest, og hvilke tiltak og 
endringer som vil redusere utslippene.  



STATSBYGG PÅDRIVER FOR STANDARDISERING AV METODE 

FOR KLIMAGASSBEREGNINGER 

• Statsbygg ser det som sentralt at det lages en 

standardisert metodikk som kan danne grunnlag for: 

 

• Sammenliging av prosjekter uavhengig av verktøy – 

benchmarking  

• Felles kjøreregler slik at hele bransjen kan utvikle seg videre 

og i fellesskap utvikle klimaeffektive løsninger 

• Fremtidige myndighetskrav  

• Helhet der lokalisering og transport i drift er inkludert 

Fra mandatet til Standard 

Norge komite for 

klimagassberegning: 

 «Komiteen skal utarbeide en 

ny norsk standard metode for 

klimagassberegninger for 

bygninger. Standarden skal 

definere en entydig metodikk 

for beregning av klimagasser 

for bygninger slik at resultater 

fra ulike modeller/verktøy 

som anvender denne 

metodikken blir 

sammenliknbare» 

 



OPPSUMMERING 

• Bygg er en sentral del av klimaløsningen, og hele 

byggenæringen må ta tak sammen. 

• Statsbygg vil fortsette arbeidet med å utvikle 

klimanøytrale bygg. 

• Statsbygg skal fortsatt bidra til utvikling av 

klimagassanalyser, og klimavekting av 

innsatsfaktorer.  


