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Bergen kommunes klimamål: 
fossilfri by i 2030 
1,5 graders by i 2050. 

 Det skal ikke brukes olje, kull 
eller gass i kommunen og at 
Bergen skal følge opp FNs 
klimamål om at temperaturen 
ikke skal øke mer en 1,5 
grader. 

Byggsektoren står for ca. 40% av 
Norges totale klimagassutslipp 

 Klimagassberegninger i 
byggeprosessen = godt verktøy 
for å redusere den totale 
klimagassbelastningen

 Både direkte utslipp og indirekte 
utslipp



Bestemmelser i KPA

§18.3 I reguleringsplaner for 
bebyggelse skal det, 
tilpasset tiltakets omfang, 
redegjøres for:

• tiltak for å minimere 
energibruk

• tiltak for å minimere 
klimagassutslipp 

• valg av energiløsninger og 
byggematerialer

§18.4 Klimagassregnskap kreves 
ved:

• vesentlige naturinngrep 

• nybygg større enn 1000 m2 

BRA 

• valg mellom rivning eller 
bevaring av eksisterende 
bygg



Målsetning med kravet
om klimagassberegninger

• Klimagassberegninger skal:
• hjelp til å finne de beste løsningene for 

lavest mulig utslipp for at Bergen skal nå 
målet om å bli et klimanøytralt samfunn

• gi et grunnlag for utbygger for å gjøre 
gode klimavurderinger

• gi et grunnlag for diskusjon mellom 
kommunen og utbygger ved vurdering av 
ulike tiltaks klimapåvirkning

• gi erfaringstall og grunnlag for statistikk 
for økt kunnskap i kommunen. 



Nybygg større enn 1000 
m2

• Gjelder den totale nye 
bygningsmassen i en 
utbygging

• NS 3720:2018 skal brukes

• Omfanget: Basis med 
lokalisering

• Referansebygg

Valg mellom riving og bevaring 

• En stor andel av 
klimafotavtrykket ligger i 
grunnarbeidet og 
konstruksjonen

• Skape diskusjon tidlig i 
prosessen om alternative 
løsninger

• To beregninger:
• Riveprosessen og nybygg
• Bevare og rehabilitere

Vesentlige naturinngrep

• Kan føre til irreversible endringer
• Kommunen ønsker i størst mulig grad 

å bevare grøntstruktur som myr, skog, 
trær

• Bevare strukturer som lagrer karbon
• Bevare biologisk mangfold
• Grøntområder i bebyggelse



Tidlige beregninger gir større spillerom

Figur: Standard Online AS



Når leveres det klimagassberegning?

Mål for 
veilederen
• Nyttig verktøy
• Brukes for nytte - ikke 

bare plikt
• Samspill med bransjen



Etter 11 måneder – hva ser vi?

Stor variasjon i kvalitet
Behov for justeringer – hva kreves når, hva 
innebærer det – og hva kan vi få ut av det?
Flere bygg som skulle rives – landet på 
bevaring
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