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1 Innledning 

Ordfører og formannskapet i Øyer kommune har gitt Plan- og utviklingsavdelingen i oppdrag å utarbeide et 

overordnet klimagassregnskap for Øyer kommune. I denne sammenheng er det etterspurt et 

klimagassregnskap for fritidsbebyggelse, som senere skal danne grunnlag for revisjon av kommunedelplan 

for Øyer sør (med bl.a. store områder for fritidsbebyggelse) og klima- og energiplanen, sist revidert 2010. 

 

Denne rapporten, som er utarbeidet av COWI AS på oppdrag fra Øyer kommune, skal gi kunnskap om 

klimagassutslipp knyttet til ny fritidsbebyggelse med tanke på styring av plan- og utbyggingskrav i 

kommunens planverk. 

 

Bygningstyper 

For klimagassberegningene som presenteres i denne rapporten er det tatt utgangspunkt i to typer 

fritidsbebyggelse: hytte og leilighetsbygg. 

Hytta er oppført i bindingsverk, og er på 120 m². 

Leilighetsbygget har tre etasjer med 310 m² pr. etasje, totalt 930 m² BRA, samt en uoppvarmet 

parkeringskjeller som også er på 310 m². 

Beregninger 

Det er beregnet energibudsjett samt klimagassutslipp fra fritidsboligene i et livsløpsperspektiv med 

materialproduksjon, bygging, vedlikehold, energibruk og riving/avhending, med en antatt levetid på 60 år. 

Beregningene er gjort med programvaren One Click LCA. I denne programvaren er en 

referansebyggsgenerator som beregner materialmengder og tilhørende klimagassutslipp på grunnlag av 

faktorer som byggtype, areal og antall etasjer. 

Klimagassutslipp fra materialer 

Rapporten inneholder også en omtale av klimagassutslipp knyttet til produksjon enkelte materialer og 

tiltak som kan redusere klimagassutslipp knyttet til materialbruk. 
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2 Energi 

For å vurdere klimautslipp og kostnader knyttet til energibruk og energiforsyning, er det gjennomført 
årssimuleringer som tar hensyn til at byggene har begrenset brukstid sammenlignet med en vanlig bolig. 

2.1 Metode og forutsetninger 

Energiberegningene er utført i simuleringsprogrammet SIMIEN v. 6.014. SIMIEN er et dynamisk 

beregningsprogram validert etter reglene i NS-EN 15265 og NS3031.  

Det utføres en energisimulering (årssimulering) for forventet årlig energibehov for en typisk hytte og 

fritidsleilighet.  

Forutsetninger: 

› TEK17-standard for bygningskropp og installasjoner slik at byggene oppfyller energirammekrav. 

› Standardverdier fra NS3031 for varmtvann, personopphold, belysning og utstyr.   

› Klimadata satt for nærmeste klimasted: Ringebu 

› Energiforsyning satt til elektriske panelovner eller panelovner + vedfyring. Energidekning 

romoppvarming hhv 80% el. og 20% ved 

› Bruksdøgn er endret til opplysninger fra oppdragsgiver: Bruksdøgn 60, hvorav 3/4 vinter tilsvarer 45 

dager. Det er da antatt bruk i vinterferie uke 8 og påske uke 13 i mars/april. Alle helger i Jan-april, 

høstferie uke 40. 1 helg/2 dager per mnd. Ingen helger oktober og november 

› Rommene varmes til 15°C når det står tomt og ellers 21°C.  

› Ventilasjonen, lys og utstyr antas å være av når hytta ikke er i bruk. 

› Vedfyring er antatt å være fra lukket ildsted: moderne rentbrennende kamin med virkningsgrader fra 

NS3031.  

2.2 Energibruk 

Beregnet energibruk er vist i Tabell 1 som levert energi til bygget, altså behov for kjøpt elektrisitet og ved. 

Vedfyring vil gi noe høyere levert energi fordi det er stort varmetap til røykgassen som ikke blir til nyttig 

romoppvarming. Nybygg etter TEK17-standard har lavt oppvarmingsbehov. I tillegg er en stor andel av 

romoppvarmingen elektrisk (når bygget står tomt, men holder 15°C) og vedfyringen utgjør dermed lite. 

Tabell 1: Energibruk for hytte og leilighetsbygg med oppvarmingsløsning panelovner eller panelovner + vedfyring. 

Levert energi 
Hytte med 
panelovner 

Hytte med 
panelovner/ 
vedfyring 

Leilighetsbygg med 
panelovner 

Leilighetsbygg med 
panelovner/ 
vedfyring 

Elektrisitet, kWh 8 508 7 068 55 614 46 686 
Vedfyring, kWh 0 2 100 0 14 601 
Sum energibruk 8 508 9 168 55 614 61 287 
BRA, m²  120 120 930 930 
Antall boenheter 1 1 9 9 
Energibruk per boenhet, kWh 8 508 9 168 6 179 6 810 

 

Energirammekravet til boligblokk/leiligheter er strengere enn for småhus og energibruken per boenhet er 

derfor lavere i fritidsleiligheter enn hytte. 
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Fritidsleilighet med oppvarmet P-kjeller er ikke vurdert i denne rapporten. Et leilighetsbygg med 

oppvarmet P-kjeller vil komme over 1000 m². Bygg over 1000 m² BRA må iht TEK17 ha energifleksibel 

oppvarming, ikke elektrisk med kun panelovner, altså vannbåren oppvarming (elektrokjele, varmepumpe, 

pelletskjel, fjernvarme e.l.).   

2.3 CO₂-utslippsfaktorer energi 

I henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger for bygninger, regnes det med ulike scenarioer 

for klimagassutslipp fra el-forsyning. Scenario 1 og 2 skal alltid være med i klimagassregnskap i henhold til 

NS 3720. Ytterligere scenarioer kan rapporteres om ønskelig. 

Scenario 1: Fremskrivning av norsk forbruksmiks. Utgangspunktet er gjennomsnittlig norsk forbruksmiks 

siste tre år. For objektets levetid beregnes klimagassutslippsfaktoren ved en lineær funksjon til nær null 

utslipp i 2050, som deretter holdes på et nivå nær null. Gjennomsnittlig klimagassutslipp over 60 års 

livsløp er 13 g CO₂-ekv./kWh. 

Scenario 2: Europeisk (EU + Norge) forbruksmiks. Utgangspunktet er gjennomsnittlig norsk forbruksmiks 

siste tre år. For objektets levetid beregnes klimagassutslippsfaktoren ved en lineær funksjon til nær null 

utslipp i 2050, som deretter holdes på et nivå nær null. Gjennomsnittlig klimagassutslipp over 60 års 

livsløp er 130 g CO₂-ekv./kWh. 

Scenario 3: Marginal forbruksmiks. Elektrisitetsproduksjonen i Norge er for det meste fornybar, med 94 

% vannkraft og svært lavt CO₂-utslipp. En marginalbetraktning innebærer å ta hensyn til at når vi i Norge 

benytter mer eller mindre elektrisitet, fører ikke det til mer eller mindre produksjon av vannkraft (ettersom 

marginalkostnaden for å produsere vannkraft er svært lav), men heller til endringer i elektrisitetsimport-

/eksport. Simuleringer av kraftmarkedet, blant annet foretatt av Graabak og Feilberg (2011), viser at 

dersom etterspørselen endres i Norge, kommer endringen i produksjon i andre europeiske land, 

hovedsakelig fra fossil kraftproduksjon. Utslipp knyttet til elektrisitetsproduksjon, antas i dette scenarioet 

noe forenklet å være fra gasskraft med utslipp på 400 g CO₂-ekv./kWh. I tillegg argumenteres det 

gjerne med at jo mer elektrisitet som erstattes innen oppvarming av bygg, jo mer kapasitet frigjøres, og jo 

billigere blir det å elektrifisere andre sektorer som i dag benytter fossile energikilder: transport, olje- og 

gass, industri, bygge- og anleggsvirksomhet. 

CO₂-utslipp fra forbrenning av trevirke er hentet fra en prosess i One Click LCA med følgende 

utslippsfaktorer: 

› Fossile utslipp fra verdikjede (skogdrift, transport etc.): 5,4 g CO₂-ekv./kWh 

› Utslipp av CO₂ fra forbrenning av trevirke: 1034 g CO₂-ekv./kWh 

 

2.4 Klimagassutslipp fra energibruk 

Klimagassutslipp fra energibruk er vist i Figur 1 og Figur 2. Blå viser klimagassutslipp fra 

elektrisitetsforbruk. Klimagassutslippet fra vedfyring er delt i to komponenter: oransje viser 

klimagassutslipp fra drivstoff brukt til hogst og transport. Grå viser CO₂-utslippet fra forbrenning av veden. 

Dette er karbon som trær under vekst bandt fra CO₂ i lufta. Om det dermed bør regnes som klimanøytralt 

å slippe det samme karbonet tilbake til lufta igjen, er et komplisert og kontroversielt tema. 
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Figur 1: Klimagassutslipp fra 60 års energibruk i hytte, tre scenarioer for utslipp fra elektrisitet. 

 

Tabell 2 Klimagassutslipp fra 60 års energibruk i hytte, tre scenarioer for utslipp fra elektrisitet. 

  
Scenario 1 
  

Scenario 2 
  

Scenario 3 
  

  
Hytte, 
panelovn 

Hytte 
panelovn 
+ 
vedfyring 

Hytte, 
panelovn 

Hytte 
panelovn 
+ 
vedfyring 

Hytte, 
panelovn 

Hytte 
panelovn 
+ 
vedfyring 

Elektrisitet, tonn 
CO₂-ekv. 7 5 66 55 204 170 

Vedfyring, tonn 
CO₂-ekv 0 7 0 7 0 7 

Vedfyring, tonn 
bio-CO₂ 0 130 0 130 0 130 

 

Klimagassutslippene fra 60 års energibruk i et hyttebygg varierer fra 7 til 307 tonn CO₂-ekv., avhengig av 

energiforsyning, hvordan en vurdererer klimagassutslippene fra elektrisitetsforbruk (scenario 1-3) og 

hvordan en vurderer CO₂ fra vedfyring. Dersom vedfyring anses klimanøytralt, gir vedfyring noe reduserte 

klimagassutslipp i scenario 2 og scenario 3. 
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Figur 2: Klimagassutslipp fra 60 års energibruk i leilighetsbygg, tre scenarioer for utslipp fra elektrisitet. 

 

Tabell 3: Klimagassutslipp fra 60 års energibruk i leilighetsbygg, tre scenarioer for utslipp fra elektrisitet. 

  
Scenario 1 
  

Scenario 2 
  

Scenario 3 
  

  
Leilighetsbyg
g panelovn 

Leilighets-
bygg 
panelovn + 
vedfyring 

Leilighets-
bygg 
panelovn 

Leilighets-
bygg 
panelovn + 
vedfyring 

Leilighets-
bygg 
panelovn 

Leilighets-
bygg 
panelovn + 
vedfyring 

Elektrisitet, 
tonn CO₂-ekv. 43 36 434 364 1335 1120 

Vedfyring, 
tonn CO₂-ekv 0 47 0 47 0 47 

Vedfyring, 
tonn bio-CO₂ 0 906 0 906 0 906 

 

Klimagassutslippene fra 60 års energibruk i et leilighetskompleks varierer fra 43 til 2073 tonn CO₂-ekv., 

avhengig av energiforsyning, hvordan en vurdererer klimagassutslippene fra elektrisitetsforbruk (scenario 

1-3) og hvordan en vurderer CO₂ fra vedfyring. Dersom vedfyring anses klimanøytralt, gir vedfyring noe 

reduserte klimagassutslipp i scenario 2 og scenario 3. 
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3 Materialer 

For å presentere et bilde av hvilke materialer som bidrar mest til klimagassutslipp fra materialer, er det 

benyttet en referansebyggenerator i programvaren One Click LCA. Utslippene for materialer inkluderer 

råvareuttak og materialproduksjon, transport til byggeplass, aktivitet på byggeplass, nødvendige 

utskiftninger for en levetid på 60 år, riving og avhending.  

3.1 Referansebygg 

Referansebyggene er generert fra tidligfasemodulen til One Click LCA. One Click LCA er et nettbasert 

program for å beregne klimagassutslipp knyttet til et byggs livsløp. Analysene gir en indikasjon på hva en 

kan forvente av utslippsmengder for ulike bygg, og vil gi et bilde av hvilke bygningsdeler og materialer 

som mest til byggets totale klimagassutslipp.  

Et referansebygg for hytte og fire referansebygg for leilighetsbygg er analysert i One Click LCA. 

Hovedforskjellen mellom leilighetsbyggene er hvilket materiale som er brukt i bæresystemet. De andre 

bygningsdelene er satt sammen relativt likt. For bæresystem og tak er det stål-, betong- og trerammer 

samt massivtre som er brukt i analysen. Alle bygningene er moddellert med stripefundament og støpt plate 

på mark, kledning og taktekking av tre. Øvrige likheter og forskjeller er vist i Tabell 4. 

Tabell 4: Forskjeller mellom ulike referanseleilighetsbygg 

  Hytte Leilighetsbygg 

stål 

Leilighetsbygg 

betong 

Leilighetsbygg tre Leilighetsbygg 

massivtre 

Bruttoareal 120 m² 1240 m²: 3 

etasjer + 

uoppvarmet 

parkeringskjeller 

1240 m²: 3 

etasjer + 

uoppvarmet 

parkeringskjeller 

1240 m²: 3 

etasjer + 

uoppvarmet 

parkeringskjeller 

1240 m²: 3 

etasjer + 

uoppvarmet 

parkeringskjeller 

Antall 

etasjer over 

mark 

1 3 3 3 3 

Antall 

etasjer 

under mark 

0 1 1 1 1 

Areal 

balkonger 

0 135 135 135 135 

Innervegger Bindingsverk Bindingsverk Bindingsverk Bindingsverk Bindingsverk 

Yttervegger 

over mark 

Bindingsverk Bindingsverk Bindingsverk Bindingsverk Massivtre 

Yttervegger 

under mark 

- Betong 

sandwichelement 

Betong 

sandwichelement 

Betong 

sandwichelement 

Betong 

sandwichelement 

Dekker - Hulldekke Hulldekke Trebjelkelag Massivtre 

Balkonger - Betong Betong Tre Tre 

Trapper - Stål Betong Tre Tre 

Himling Tre-

bekledning 

Gips Gips Gips Trebekledning 

Tak Tretak 

system 

Tretak system Tretak system Tretak system Massivtre 
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3.2 Klimagassutslipp fra materialer, hytte 

Figur 4 viser klimagassutslippene knyttet til referansehyttas materialer fordelt på bygningsdeler. Gulv på 

grunn er bygningsdelen med høyest andel av klimagassutslippene. 

 

Figur 4: Klimagassutslipp (tonn CO₂-ekv.) fra materialer til 120 m² hytte, inkl. vedlikehold og utskiftning i 60 år samt 

avhending, fordelt på bygningsdeler. 

 

Tabell 5: Klimagassutslipp (tonn CO₂-ekv.) fra materialer til 120 m² hytte, inkl. vedlikehold og utskiftning i 60 år samt 

avhending, fordelt på bygningsdeler. 

  
Hytte 120 m² 
[tonn CO₂-ekv] 

216 - Direkte fundamentering 1,1 

222 - Søyler 0,1 

223 - Bjelker 0,3 

231 - Bærende yttervegger 1,3 

234 - Vinduer, dører, porter 1,6 

235 - Utvendig kledning og overflate 1,0 

241 - Bærende innvervegger 1,1 

244 - Vinduer, dører, foldevegger 0,7 

252 - Gulv på grunn 18,4 

255 - Gulvoverflate 0,9 

256 - Faste himlinger og overflatebehandling 0,4 

261 - Primærkonstruksjon 2,8 

262 - Taktekning 1,6 

SUM 31,3 

Kg CO₂/m²  261 
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Gulv på grunn utgjør det desidert største klimagassutslippet, fordi det er betongplate hvor 

sementproduksjon bidrar til høye utslipp ved produksjon. 

3.3 Klimagassutslipp fra materialer, leilighetsbygg 

Utslipp pr. bygningsdel for leilighetsbyggene med fire ulike typer bæresystem er vist i Figur 5. Gulv på 

grunn, dekker og bærende konstruksjoner er bygningsdelene med høyest andel av klimagassutslippene. 

Trekostruksjoner gir lavere klimagassutslipp enn tilsvarende konstruksjoner i stål og betong. Lavest 

klimagassutslipp får bygget i bindingsverk, dette har noe lavere klimagssutslipp enn massivtre. 

 

Figur 5: Klimagassutslipp (tonn CO₂-ekv.) fra materialbruk for fire referanseleilighetsbygg, inkl. vedlikehold og 

utskiftning i 60 år samt avhending, fordelt på bygningsdeler. 
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Tabell 6: Klimagassutslipp (tonn CO₂-ekv.) fra materialbruk for fire referanseleilighetsbygg, inkl. vedlikehold og 

utskiftning i 60 år samt avhending, fordelt på bygningsdeler. 

Bæresystem Stål Betong Tre Massivtre 

216 - Direkte fundamentering 10,9 10,9 10,9 10,9 

222 - Søyler 20,5 4,4 0,6 0,6 

223 - Bjelker 58,0 34,3 2,5 2,5 

231 - Bærende yttervegger 31,1 31,1 31,1 35,3 

234 - Vinduer, dører, porter 10,8 10,8 10,8 10,8 

235 - Utvendig kledning og overflate 4,5 4,5 4,5 4,5 

241 - Bærende innvervegger 23,5 23,5 23,5 16,1 

244 - Vinduer, dører, foldevegger 18,8 18,8 18,8 18,8 

251 - Frittbærende dekker 74,8 74,8 22,0 49,6 

252 - Gulv på grunn 47,2 47,2 47,2 47,2 

255 - Gulvoverflate 7,5 7,5 7,5 7,5 

256 - Faste himlinger og overflatebehandling 3,6 3,6 3,6 3,2 

261 - Primærkonstruksjon 7,1 7,1 7,1 7,7 

262 - Taktekning 3,4 3,4 3,4 3,4 

281 - Innvendige trapper 7,8 11,2 1,6 1,6 

284 - Balkonger og verandaer 11,1 11,1 2,2 2,2 

SUM, tonn COW-ekvivalenter 340,6 304,2 197,4 222,1 

Kg CO₂/m²  366 327 212 239 

 

De fire referansebyggene har flere fellestrekk; de største utslippene knyttet til materialbruk oppstår ved 

bruk av betong, stål, isolasjon, gips og sement, og det er disse som bør være i fokus når klimagassutslipp 

fra materialer skal reduseres. (Materialer i klimagassregnskapet omfatter kun bygningskropp. Tekniske 

installasjoner er her utelatt.) 

3.4 Betong 

For å redusere klimagassutslippet fra betong, kan lavkarbonbetong benyttes. Det er også andre faktorer 

som må tas inn til vurdering for å få et riktig bilde på hvilke valg som er mest miljøvennlige. Norsk 

Betongforening (Norsk Betongforening, 2017) har presentert flere punkter som må tas opp til vurdering 

når man velger betongklasse: 

› En betong med høyere styrke vil få høyere utslipp pr. m³, men vil kanskje tillate en slankere 

konstruksjon som gir mindre volum betong og dermed totalt lavere utslipp. 

› En smart bærekonstruksjon med optimale spenn og optimale tverrsnitt på de enkelte enheter vil 

kunne spare totalt volum, som veier opp mot høyere utslipp pr. m³.  

 

Figur 6: Eksempel på konsekvenser av betongvalg, ref. de to punktene over. Figuren nederst har mer armering enn 

figuren øverst, og kan da ved første øyekast virke mer forurensende. Kilde: Norsk betongforening (Norsk 

Betongforening, 2017). 
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› Lavkarbonbetong vil ha noe tregere fasthetsutvikling, og kan dermed øke utslipp og kostnader ved 

lengre byggetid og/eller mer energibruk for oppvarming av konstruksjonen i herdefasen. Det kan 

dermed være gunstig å bytte ut betongtypen i kun enkelte konstruksjoner, og ikke i konstruksjoner 

som må være ferdig herdet før videre arbeid kan fortsette. Dette må tas hensyn til i hvert tilfelle. 

Maksimalt tillatt klimagassutlsipp for ulike lavkarbonklasser er vist i Tabell 7. 

Tabell 7: Maksimalt tillat klimagassutslipp (CO₂-ekv. pr. m³ betong) pr. fasthetsklasse og lavkarbonklasse. 

Fasthetsklasse B20 B25 B30 B35 B45 B55 B65 

Bransjereferanse 240 260 280 330 360 370 380 

Lavkarbon B 190 210 230 280 290 300 310 

Lavkarbon A 170 180 200 210 220 230 240 

Lavkarbon pluss     150 160 170 180 190 

Lavkarbon 
ekstrem     110 120 130 140 150 

 

Det er flere faktorer som må vurderes når betongklasse skal velges. Hvordan bygg utformes vil spille en 

vesentlig rolle i hva slags betong som er hensiktsmessig å bruke, både økonomisk og miljømessig. Det 

anbefales at det under planlegging av byggets utforming vurderes hvilke alternativer som finnes for 

betongkonstruksjonenes form, og at det kalkuleres hvilken kombinasjon av konstruksjonsform og 

betongtype som blir mest miljøvennlig. Dette bør skje i et samarbeid mellom arkitekt og byggingeniør hvor 

målet om klimagassreduksjon er tydelig definert fra start. 

3.5 Stål 

I noen byggeprosjekter kreves det at leverandørene skal kunne levere stål med en høy andel gjenvunnet 

materiale. Bakgrunnen for dette er at stål kan produseres med mindre energibruk og klimautslipp når det 

produseres fra skrap enn når det produseres fra malm. Ved å kreve at stålleverandøren skal levere stål 

produsert fra skrap, vil materialene som bygget rent fysisk består av ha et mindre "klimafotavtrykk" 

knyttet til seg. 

Det er imidlertid en utbredt misforståelse at dette er et miljøtiltak som fører til mindre klimagassutslipp. 

Systemet for innsamling og gjenvinning av stål fungerer utmerket, men mengden tilgjengelig skrapstål er 

ikke tilstrekkelig til å dekke hele behovet for stål. Det blir ikke samlet inn mer skrapstål dersom noen 

krever skrapstål til akkurat sitt prosjekt og konsekvensene er bare at andre prosjekt blir oppført med en 

høyere andel stål produsert fra jernmalm (Myhre, 2013). 

Det er altså ikke å anbefale å satse på gjenvinningsandelen i stålet som et miljøtiltak. Et tiltak som derimot 

vil ha en hensikt, er å prosjektere med hensyn til å minimere mengden stål som brukes. Dette kan gjøres 

ved å benytte stål med høyere fasthet. Det kan også være mulig å etterspørre stål fra en produsent som 

gjør tiltak for å redusere klimagassutslippene fra fremstilling, f.eks. ved å bruke naturgass istedenfor kull. 

3.6 Øvrige materialer 

Dersom det er ønskelig å redusere klimagassutslippene ut over det man oppnår ved å fokusere på energi 

og de aller viktigste materialene, vil det være en mulighet at arkitekten, enten selvstendig eller i 

samarbeid med en miljørådgiver, velger løsninger og materialer med tanke på klimagassutslipp. Dette kan 
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gjøres ved å vurdere EPD-er (miljøvaredeklarasjoner), ECOprodukt, Svanemerke o.l. for spesifikke 

produkter, eller benytte en programvare egnet til formålet. 

Slike vurderinger bør gjøres som en del av en totalvurdering der det også tas hensyn til andre relevante 

bygnings- helse- og miljøaspekter, som f.eks. emisjoner til inneluft, brannkrav m.m. 

3.7 Andre hensyn som kan redusere klimagassutslipp 

Det fokuseres i denne rapporten på tiltak som kan gi relativt store, kvantifiserbare reduksjoner i 

klimagassutslipp innen energiforsyning og materialbruk. Noen øvrige områder der det også kan være mulig 

å redusere klimagassutslippene noe, nevnes kort her: 

› Arealeffektivitet: Størrelsen på en hytte påvirker både materialmengden og energibruken per boenhet. 

› Å bygge for demonterbarhet og fremtidig gjenbruk kommer mer og mer på dagsorden. Dette dreier 

seg blant annet om: 

› Entreprenørens byggemetoder, som for eksempel skruer fremfor lim og spiker eller laftet 

tømmer. 

› Å ha fullstendig kontroll på materialer og materialegenskaper i BIM-modellen og digital FDV-

dokumentasjon. 

› Å undersøke om det er gjort miljøkartlegging i riveprosjekter i nærheten. Murstein og betong kan 

ofte gjenbrukes, enten direkte, eller oppmalt som tilslag. 

› Reduksjon av utslipp fra byggeplass, se f.eks.: 

› Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen (Davidsson, Lie, 

& Rustad, 2018). 

› Utslippsfrie byggeplasser - State of the art - Veileder for innovative anskaffelsesprosesser (Fufa, 

et al., 2018) 

› Stille krav til høy grad av kildesortering på byggeplass 

› Vannsparende utstyr: Det er ikke intuitivt at vannforbruk gir klimagassutslipp, men kommunene 

bruker mye energi og ressurser på infrastruktur for vann- og kloakk. 

› Tilrettelegge for ferdsel kollektiv, til fots og sykkel og vurdere logistikk og transportbehov til og i 

området når man regulerer nye hyttefelt  

3.7.1 Videre inspirasjon 

Grønn Byggallianse (https://byggalliansen.no/)  og Forskningssenteret for nullutslippsnabolag 

(https://fmezen.no/ ) har pilotprosjekter til inspirasjon og kunnskapsdeling. 

https://byggalliansen.no/
https://fmezen.no/
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