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TVERRFAGLIG ARKITEKTUR- OG RÅDGIVINGSSELSKAP

• Arkitektur

• By- og arealplanlegging

• Bygg og anlegg

• Energi og miljø

• Geoinformasjon og 
visualisering

• Landskapsarkitektur

• Samferdsel

• Samfunnsanalyse

• Samfunnsplanlegging

• Tekniske installasjoner

• Vann- og miljøteknikk

Ca. 900 ansatte

23 kontorer i Norge



Avdeling Energi og Miljø: 24 ansatte 

• Miljøvennlige bygninger – BREEAM / 
lavenergi/passiv - plusshus

• IED – Integrert Energi Design 

• Klimagassregnskap / LCA

• LCC-vurderinger

• Miljøplaner og -oppfølging (MOP)

• Miljøbudsjett og -regnskap

• Energi- og miljøledelse

• Energiplanlegging

• Fornybar energi

Arbeidsområder:





http://www.yr.no/artikkel/_-dette-markerer-en-

ny-aera-av-klimaendringer-1.13193066

http://www.yr.no/artikkel/_-dette-markerer-en-ny-aera-av-klimaendringer-1.13193066








I Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 er følgende mål oppgitt 

av transportetatene og Avinor:

https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/stm2016201700

33000dddpdfs.pdf

11.2.19 Reduserte utslipp fra bygging, drift
og vedlikehold av infrastrukturen

I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan
har transportetatene og Avinor signalisert at
de i forbindelse med bygging, drift og vedlikehold
av transportinfrastruktur i størst mulig grad skal
ta i bruk nullutslippsteknologi, alternative drivstoff
og gjøre bevisste valg av materialer og materialmengder.
De foreslår følgende mål:

• Utslippene fra bygging av infrastruktur skal reduseres med 40 
pst. innen 2030

• Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med minst 50 
pst. innen 2030

https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/stm201620170033000dddpdfs.pdf




Kilde: IEA



Clean Tuesday

https://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/05/31/klim

anoytralitet-veien-til-nullm%C3%A5let/

https://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/05/31/klimanoytralitet-veien-til-nullm%C3%A5let/


• PV står for ca. 1/3 del av 

primærenergibruk for 

rehabiliteringen. 

• CED: 22,1 kWh/m2/år

Solcelleanlegg Powerhouse Kjørbo:

1556 m2 solcellemoduler

• Installert effekt er på 312 kWp

• El-produksjon: Ca. 225 000 kWh/år (145 kWh/m2, 721 kWh/kWp)



Er bilindustrien et forbilde?



KLIMAGASSBEREGNINGER

• Kjært barn har mange navn…

• Beregning av miljøpåvirkning fra aktivitetene i 
et utbyggingsprosjekt

• «Klima» eller «CO2» - dersom vi ikke ser på andre 
miljøindikatorer

• Mulighetene for å redusere utslipp ved å 
påvirke valg er størst i tidligfase

• Klimagassberegninger bør derfor komme inn så tidlig 
som mulig, og brukes som beslutningsstøtte

• Budsjett  regnskap

Miljøregnskap

Miljøbudsjett

Carbon footprint

Klimagassregnskap

Klimabudsjett

CO2-beregning

Livsløpsanalyse



LIFE CYCLE ASSESSMENT - LCA
• Metodikk for å summere forbruk av 

ressurser og utslipp til miljøet i hver 
livsløpsfase og oversette dette til ulike typer 
miljøpåvirkning 

• Hele verdikjeden, fra uttak av råmaterialer 
til leveranse av et produkt eller en tjeneste

• Eksempel: utslipp av klimagasser

• LCA er mer enn klima!

 Unngå å skape flere 
problemer enn vi løser

BRANN & MILJØ 15.10.17



KLIMAGASSREGNSKAP
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HVOR KOMMER MILJØDATA FRA?

Figur: EPD-NorgeOver 400 miljømerker tilgjengelig (http://www.ecolabelindex.com/)



MILJØDEKLARASJONER FOR MATERIALER - EPD
• Environmental Product Declaration

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, 
et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

• Standardisert dokumentasjon av 
miljøprestasjon

• ISO 14025/21930

• EN 15804

• Gyldig 5 år fra publiseringsdato

• Tredjepartsverifisert og signert

• Funksjonell enhet som 
sammenlikningsgrunnlag

BRANN & MILJØ 15.10.17



EPD’ER I NORGE
Byggevarer
 Asfalt og pukk

 Betongvarer

 Bygningsplater

 Dører og vinduer

 Ferdig betong

 Fiberarmering

 GreenEMAS

 Heltreprodukter

 Isolasjon

 Maling

 Mørtel

 Naturstein

 Sement

 Stålkonstruksjoner

 Takbelegg/membraner

 Teknisk-kjemiske byggevareprodukter

Energi
 Agder Energi - Hydroelectricity from Skjerka power

station

 Embretsfosskraftverkene - Hydroelectricity from E4 
Power Station

 Statkraft - Hydroelectricity from Trollheim Power 
Station

Figur: EPD-Norge



EPD: SAMMENLIGNBARHET

BRANN & MILJØ 15.10.17

PCR: Product Category Rule – Produkt 
kategori regel

For å utvikle en EPD trenger man en 
PCR

En PCR er en oppskrift på hvordan 
man skal lage en EPD, slik at ulike 
produsenter kan følge denne felles 
oppskriften (PCR) og da sørge for at 
ulike EPD kan sammenliknes på tvers 
av produsenter. 

.

.

.

.

.

.



REDUSERE MILJØPÅVIRKNING FRA MATERIALBRUK

OPTIMALISERE & REDUSERE

OMBRUK &

GJENBRUK

LAV-

UTSLIPP

• Størst påvirkningsmulighet i tidligfase

• Miljøpåvirkning som vurderingskriterier i valg av 
konsept

• Planlegge for mest mulig effektiv materialbruk 

• Optimal sammensetning av materialer som gir 
lavest mulig forbruk over byggets levetid



Takk for oppmerksomheten

www.asplanviak.no

Oddbjorn.Dahlstrom@asplanviak.no

Peter.Bernhard@asplanviak.no
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