STORETVEIT SKOLE –
INNLEDENDE LCA
(KLIMAGASSBEREGNING)
Rambøll prosjekt nr. 1350044545
Kunde
Etat for utbygging i Bergen kommune v/ Ivar Alvær
Notat nr.
RIM01
Versjon
02
Utført av
John Fraser Alston
Dato
21.05.2021

Rambøll Norge AS
1/17

NO 915 251 293 MVA

Innholdsfortegnelse
1 Sammendrag prosjekt og miljøstrategi .............................................................................. 3
2 Innledning .......................................................................................................................... 3
3 Metode og omfang .............................................................................................................. 5
3.1 Systemgrense .................................................................................................................... 5
3.2 Datakvalitet ....................................................................................................................... 5
3.3 Referansebygg ................................................................................................................... 6
4 Resultater........................................................................................................................... 7
4.1 Generelle forhold ................................................................................................................ 7
4.2 Nytt skolebygg ................................................................................................................... 8
4.3 Rehabilitert skolebygg ......................................................................................................... 8
4.4 Idrettshall .......................................................................................................................... 9
5 Oppsummering ................................................................................................................... 9
6 Klimastrategi og veien videre ........................................................................................... 16

Versjon

Dato

01
02

Vesentlige endringer

14.06.2021 Oppsummeringskapittel for å samle data mer oversiktlig
28.06.2021 Fjerning av grunnlagsdata og B8-data inkludert bl.a.
justeringer i oppsummeringen

Rambøll Norge AS
2/17

NO 915 251 293 MVA

1

Sammendrag prosjekt og miljøstrategi

Storetveit skole er et nytt skoleprosjekt i Bergen kommune hvor skisseprosjektet knyttet til
oppgraderinger og utvidelse av Storetveit skole gjennomføres parallelt med ny reguleringsplan for
området. Rambøll bistår Etat for utbygging i Bergen kommune med både reguleringsarbeidet og
skisseprosjektet. Prosjektet omfatter rehabilitering av dagen ikoniske skolebygg (4670 m 2 BTA),
etablering av nytt skolebygg (6 440 m2 BTA, inkl. flerbruksbygg 1 320 m2) og riving av eksiterende
idrettsbygg (1 049 m2 BTA).
Beregningsperiode for klimaberegninger i dette dokumentet er på 60 år. Det er ikke avtalt å følge noe
miljøsertifsering som BREEAM NOR eller lignende i dette stadiet.
Klimaregnskapet har blitt gjennomført av Rambøll ved bruk av beregningsverktøyet OneClickLCA
utviklet av Bionova. Regnskapet er basert på NS3720 som er den nasjonale standarden for
klimagassberegninger for bygninger i Norge. Alle livsløpsfaser har blitt vurdert.
Det har blitt laget tre referansebygg i OneClickLCA som beskrives hver for seg. Materialmengdene har
blitt hentet ut fra referansebygg og det forventes at det vil være en del faktiske avvik, særlig i
rehabilitert skolebygg, da det er brukt TEK17 som utgangspunkt og bygget er fra perioden 1960-tallet.
Nederst i dokumentet vises resultatene basert på de ulike modulene status 20/05/2021.
Prosjektet er i tidligfasen og det er mye informasjon som er fortsatt uavklart. Følgende liste er ikke
uttømmende:
•
•
•
•
•
•

Materialbruk i det nye skolebygget er ikke avklart
Omfang av materialer som er mulig å ombruke fra eksisterende skolebygg eller ev. idrettsbygg
er uavklart.
Plassering på tomt.
Energiforbruket av prosjektet er uavgjort, men det antas at det nye skolebygget vil påkobles
fjernvarmenettet.
Fossil energi brukt fra anlegge- og byggearbeid er ukjent
Transportavstand fra materialer til byggeplassen er ukjent

Det anbefales derfor å oppdatere beregningene fortløpende gjennom prosjekteringen.
2

Innledning

Rapportens formål er å dokumentere innledende klimagassberegninger som et utgangspunkt for
referansebyggene og i forbindelse med nylig oppstartet reguleringsarbeid knyttet til prosjektet for
Storetveit skole.
Ifølge Veileder for klimagassberegninger for Bergen kommune, se Figur 1, gjelder følgende krav til
Klimagassberegninger.
KPA2018 § 18.4 Krav til klimagassberegninger
Klimagassregnskap kreves: ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved valg
mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA2018 §18.4 Formålet med beregningene er å
dokumentere byggets klimagassutslipp gjennom hele livsløpet og finne de beste klimamessige
valgene tidlig i plan- og byggeprosessen.
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Figur 1: Veileder for klimagassberegninger for Bergen kommune

Veilederen er forankret i, blant annet, Grønn Strategi, kommuneplanens samfunnsdel BERGEN2030 og
kommuneplanens arealdel (KPA) 2018. Veilederen inneholder følgende retningslinjer:
•
Bergen kommune skal utvikles som et klimasmart og klimanøytralt samfunn.
Utslippsreduksjoner skal tilstrebes innenfor alle sektorer
•
Nye tiltak skal ha lavt energibehov
•
Det bør brukes energikilder som gir lavest mulig utslipp, og på lengre sikt utfasing av utslipp fra
fossile kilder
•
Byggematerialer bør være fornybare og ha lavest mulig CO2-fotavtrykk
•
Det bør tilrettelegges for bruk av tre
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I en klimagassberegning eller LCA (fra engelsk “Lifecycle assessment”) vurderes ulike livssyklusfaser
som vugge til grav med separat rapportering til ulike stadier: produkt, gjennomføring, bruk og livsløpets
slutt. I foreliggende vurderingen vurderes hele livssyklus (A1-C4) som utgangspunkt for en helhetlig
vurdering som er i tråd med NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger.
Til klimagassutslippsberegning benyttes beregningsverktøyet OneClickLCA, som er utviklet av Bionova.
Verktøyet brukes til å generere et referansebygg og til å evaluere klimagassutslippet av bestemte tiltak
videre i prosjekterings- og reguleringsfasene.

3

Metode og omfang

3.1 Systemgrense
Klimagassutslippene gjennom livsløpet er delt inn i moduler fra A til D som det er illustrert i Figur 2.
Beregningen inkluderer materialer fra bygningsdelene 21-29 og ekskluderer materialer fra tekniske
systemer, møbler eller materialer brukt til grunnarbeid.

Figur 2: Faser i bygningens livsløp inndelt i moduler

3.2 Datakvalitet
Det er benyttet generiske EPDer som ligger automatisk i OneClickLCA. Dette er begrunnet i at
prosjektet er i en veldig tidlig fase og veldig mye om materialbruk fremover er uavklart. Det er planlagt
å begynne å sette konkrete energi og miljømål i prosjektet og klimagassberegningen vil oppdateres
fortløpende gjennom prosessen. Et eksempel på en oppdatering vil være å inkludere påkobling til
fjernvarmeanlegget til BKK som ut fra Figur 3 forkynner både skolen og barnehagen per i dag.
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Kilde (20.05.2021): 2425711
(nve.no)

Figur 3: BKK fjernvarmekonsesjonsområdet hvor plassering av Storetveit skole er markert med svart pil
(Kilde: (20.05.2021): 2425711 (nve.no))

3.3 Referansebygg
Det brukes verktøyet Carbon Designer i OneClickLCA for å generere et referansebygg, se Figur 4.
Referansebygget lages basert på bare BTA, antall etasjer og type bygg. Verktøyet generer en typisk
materialmengde for denne type bygg. Selvfølgelig ser prosjekterte bygg annerledes ut enn skoeske
modellen fra verktøyet.
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Figur 4: Referansebygg til detaljert representativt bygg.

4

Resultater

4.1 Generelle forhold
Som beskrevet tidligere i dokumentet er det opprettet referansebygg som, særlig for eksisterende
skolebygg og idrettshall, vil ha avvik i faktiske materialer. Da dette dokumentet er en innledende
klimagassberegning er det tatt utgangspunkt i representative materialer, men fremtidige oppdateringer
til klimagassberegningene vil åpne for mer detaljert materialbeskrivelser. Endringer fremover vil også
omfatte bestemte energi og klimamål som prosjektet identifiserer og velger å prioritere. Eksempler på
konkrete endringer som forventes å bli implementert fremover omfatter å inkludere fjernvarme som
energikilde, materialvurderinger knyttet til ombrukskartlegging og nærmere vurderinger av materialer i
nytt skolebygg.
Skolen skal dimensjoneres for 600 elever med et visst antall ansatte som Lærenormen for grunnskoler
tilsier at antall lærere på den nye skolen med 600 elever må være 30 lærere, basert på krav på 20
elever per lærer. Antall brukere for idretttsbygget er satt til 600 elever og 2 ansatte, men siden
flerbrukshallen er inkludert under nytt skolebygg er dette modellert med lavere antall elever og høyere
antall ansatte. Da det er behov for mer avklaring rundt brukere av flerbrukshallen er det forventet at
antall brukere vil justeres betydelig i fremtidige revisjoner av klimagassberegningen. Det påpekes at
støttefunksjoner som sekretærer, vaskehjelp og kjøkkenassistenter er ikke inkludert i denne revisjonen
som brukere, da Rambøll ikke har godt nok oversikt over tall. Detaljer som kan avklares under videre
prosess vil brukes for å oppdatere antall brukere fremover. Reguleringsområdet omfatter også
barnehagen og mye av reguleringsområdet som regnes som park eller felles hage, er antall brukere noe
vagt. Slike forhold som ikke er dokumentert i innledende klimagassberegninger med kun 3
referansebygg, men som likevel inngår i reguleringsområdet, gjør antall brukere noe uklart. Det er også
ikke dokumentert besøkende som ikke hører til referansebyggene eller som kun vil benytte
flerbrukshallen i nytt skolebygg, men som ikke ellers hører til skolen. Gitt usikkerhet rundt antall
brukere og fordeling av disse, ble dette feltet bestemt ut fra antall brukere per m2, som igjen ble justert
for hvert bygg. Fremtidige revisjoner av klimagassberegningen vil ta høyde for brukere som faller
utenfor skolesystemet for å sikre en diskusjon og koordinasjon på en fornuftig måte i
klimagassberegninger fremover i prosessen.
Det er et brakkebygg som har vært plassert på et asfaltert område nordvest for eksisterende skole.
Dette er ikke inkludert i klimagassberegningen ettersom Rambøll har fått beskjed om at bygget blir
fjernet nå og vil være borte når planforslaget leveres. Rambøll fikk tidligere beskjed om ikke å inkludere
dette bygget i vårt arbeid.
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Det er utarbeidet modeller for både TEK17 som referansebygg og passivhusbygg for eksisterende skole,
nytt skolebygg og idrettshall. Sammenstilling av resultatene for B6 Energibehov viser klart forskjellen
som standarden som velges kan ha, se Figur 5.
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Figur 5: Betydning av nivå av bygningsstandard (TEK17 vs Passivhus). Energibehov for skolebygg som er
satt opp med både TEK17 standard og passivhusstandard. Det er ikke langt unna en 50% besparelse av
utslipp over bygnings levetid når en velger passivhus sammenlignet med TEK17.

4.2 Nytt skolebygg
Referansebygg for nytt skolebygg er produsert og lagt frem i dette dokumentet. Det er produsert et
bygg som tar utgangspunkt i passivhus standard, noe som er et punkt i Etat for utbygging sin
klimastrategi og til sammenligning ble det også produsert et referansebygg basert på krav i TEK17. Som
forventet, gir bygget med passivhus standard størst besparelse på klimagassutslipp knyttet til
energibruk.

4.3 Rehabilitert skolebygg
Referansebygg for eksisterende skole som skal rehabiliteres tar utgangspunkt i TEK17 og antar at alt
skal fjernes ned til eksisterende betongkonstruksjon. Dette vil ikke være tilfellet, da bygget er av stor
antikvarisk verdi og det planlegges å gjennomføre vurderinger knyttet til ombruk i eksisterende
skolebygg. I tillegg er referansebygget noe avvikende i forhold til faktisk gjennomføring, da
oppgraderinger i materialer vil sikte mot passivhusstandard hvor dette er mulig og hvor dette ikke
strider mot bevaring av antikvariske verdier.
Betong og noen omkringliggende materialer som forventes å bli bevart er justert til null i
referansebygget for å synliggjøre at materialene ikke blir regnet med klimagassutslipp for A1-A3 for
referansebygget, samtidig som klimagassutslipp som regnes for C1-C4 ganges med to for å reflektere
riving under rehabilitering pluss riving etter 60 år. C1-C4 er ikke ganget med to i utklippene, men bør
regnes med i vurderinger av tallene som kommer frem i forhold til referansebygget. Referansebygget er
satt opp som 2 etasjer selv om eksisterende skole varierer fra 1-3 etasjer.
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4.4
Idrettshall
Informasjon for idrettshallen er hentet fra rapporten med navnet U2850 Storetveit idrettshall –
skisseprosjekt. Det er oppgitt nøkkeltall og beskrevet materialbruk i rapporten. Idrettshallen var
tidligere planlagt revet for et par år siden, men ble utsatt. Nå planlegges riving av idrettshallen som en
del av dette prosjektet. Det er kun C1-C4 som teller i klimagassberegningen for riving av idrettsbygget,
men resten av datagrunnlaget er inkludert orienterende. Da nytt skolebygg inkluderer flerbrukshall som
planlegges å være 1320 m2, er forventet omfang av ny flerbrukshall større enn referansebygg som er
illustrert for idrettshallen som er 1049 m2. Antall brukere som er brukt for flerbrukshall forventes å bli
justert i fremtidige revisjoner av klimagassberegningen. Utslippstall knyttet til Basert på Bergen
kommune sin veileder er det også inkludert en referansesituasjon hvor idrettshallen rehabiliteres.

5

Oppsummering

Vurderingene omfatter flere poster, inkl. kg CO2e/bygningsdel. Disse er oppgitt for hvert bygg i Tabell 1
- Tabell 5, men er like mellom TEK17 og passivhus. Tall for flerbrukshallen er representert med Tabell 1.
Tabell 1: Kg CO2e/bygningsdel for nytt skolebygg TEK17, nytt skolebygg passivhus og ny flebrukshall
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Tabell 2: Kg CO2e/bygningsdel for rehabilitert skolebygg TEK17 og rehabilitert skolebygg passivhus
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Tabell 3: Kg CO2e/bygningsdel for nytt skolebygg for eksisterende skolebygg TEK17 og nytt skolebygg
for eksisterende skolebygg passivhus
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Tabell 4: Kg CO2e/bygningsdel for ny idrettshall TEK17 og for ny idrettshall passivhus
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Tabell 5: Kg CO2e/bygningsdel for rehabilitert idrettshall passivhus

Vurdering av eksisterende skolebygg og nytt skolebygg gir noen indikasjoner på gevinsten med valg av
passivhus standard, samt at passivhus standard kombinert med rehabilitering kan gi en betydelig
miljøgevinst. Tabell 6 viser utslippstallene for skolebygg. Eksisterende skolebygg er både beskrevet slikt,
samt at arealet er oppgitt å være 4 670 m2. Nytt skolebygg er beskrevet slikt, samt at arealet er oppgitt
å være 6 440 m2. Det påpekes at flerbrukshallen er inkludert i modellen for Nytt skolebygg med et areal
på 1 320 m2. Fremtidige revisjoner av klimagassberegningen vil mest sannsynlig dra ut dette arealet
som et eget areal med eget antall brukere. Dette er ikke gjennomført i denne innledende
klimagassberegningen, da antall brukere ikke er avklart på et nivå som minsker usikkerhet såpass at
utslippstall ikke vil få en usikkerhetsfaktor på over ca. 50 %. Når en regner ut utslipp fra
flerbruksbygget med et areal på 1 320 m2 er total utslipp 1 129 920 kg CO2e for passivhusstandard.
Oppsummering av utslippstall for skolebygg er gitt i Tabell 6.
Tabell 6: Oppsummering av utslippstall
Nytt
Riving av
skolebygg
skolebygg TEK17
Livsløps
-fase
BTA (m2)
4 670
6 440
ByggeA1-A3
materialer
0
1 387 616
Transport til
byggeplasse
A4
n
0
35 402
A5
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Byggeplass

0

65 630

for skole
Nytt
skolebygg
passivhus

Rehabilitering
av skolebygg
TEK17

Rehabilitering Nytt skolebygg for
av skolebygg
eksisterende
passivhus
passivhus

Nytt skolebygg
for eksisterende
TEK17

6 440

4 670

4 670

4670

4670

1 387 616

178 561

178 561

1 105 117

1 105 117

35 402

1 730

1 730

29 908

29 908

65 630

15 315

15 315

52 596

52 596

Riving av
skolebygg
Livsløps
-fase

B4-B5
B6
B8
C1-C4

D

Nytt
skolebygg
TEK17

Nytt
skolebygg
passivhus

Rehabilitering
av skolebygg
TEK17

Rehabilitering Nytt skolebygg for
av skolebygg
eksisterende
passivhus
passivhus

Nytt skolebygg
for eksisterende
TEK17

BTA (m2)
Utskiftning
og
renovering
Energibruk i
drift
Transport i
drift

4 670

6 440

6 440

4 670

4 670

4670

4670

0

148 529

148 529

132 362

132 362

134 516

134 516

0

4 207 902

2 543 532

3 052 881

1 845 374

1 845 374

3 052 881

0

1 253 722

1 253 722

914 515

914 515

914 515

914 515

Avhending
Utover
livsløp (ikke
inkludert i
totalen)
Total kg
CO2e

62 788

79 549

79 549

26 634

26 634

62 788

62 788

0

-560 557

-560 557

-112 513

-62 022

-460 943

-460 943

62 788

7 178 350*

5 513 980*

4 321 998

3 114 491

4 144 814

5 352 321

1 115

856

925

667

888

1 146

328

252

272

196

261

337

Kg CO2e/m2
Kg CO2e/år/
person

*Inkluderer utslipp knyttet til flerbrukshall (1 129 920 kg CO2e for passivhusstandard og 1 471 800 kg CO2e for
TEK17 standard). Dette vil tas ut som egen modell i fremtidige revisjoner av klimagassberegningen og kombineres
med riving av idrettshall, da antall brukere kan justeres slik at usikkerhet kan defineres nærmere.

Tabell 7 viser en sammenligning av de fire alternativene som prosjektet teoretisk kunne ha tatt. Det er
ønskelig at den eksisterende skolen skal rehabiliteres, ikke minst grunnet arkitektonisk verdi, så
opsjonen med totalriving av eksisterende skole er ikke egentlig realistisk for prosjektet, men det er tatt
med orienterende. Tall for transport i drift er hentet fra tall for Bergen kommune utenfor indre by og
antatt reisedistanse på 2,6 km er brukt i denne revisjonen. Reisedistansen er hentet fra Stedsanalysen
som ble utført av Rambøll ifm. reguleringsplanarbeid. Rambøll har etterspurt mer detaljert informasjon
fra skolen som skal ev. brukes for å justere på transport tall i fremtidige revisjoner.
Tallene i Tabell 7 indikerer at alternativ 4 med rehabilitering så nært passivhus standard som mulig
kombinert med passivhus standard for nytt skolebygg vil gi størst mulig gevinst når det gjelder utslipp,
da utslippsintensive materialer som betong og stål gjenbrukes. Passivhus er generelt et godt tiltak for
både nybygg og rehabiliterte bygg og reduserer utslippene betraktelig. Energibesparelse med bruk av
passivhus standard gir såpass stort utslag at rehabilitering med TEK17 standard kommer dårligere ut
enn riving av eksisterende skole og oppbygging av et helt nytt skolebygg med passivhus standard. Nytt
skolebygg TEK17 og rehabilitertbygg TEK17 kan anses som referansebygg. Alternativ 4 passer godt med
mål som Etat for utbygging i Bergen kommune har, som f.eks bruk av passivhus og ombruk av
materialer, og som prosjektet i størst mulig grad skal forholde seg til. Dette diskuteres nærmere under
Kap 6 Klimastrategi og veien videre. Figur 6 viser en visuell sammenligning av alternativene.
Tabell 7: Sammenligning av alternativene for eksisterende skolebygg og nytt skolebygg.
Alternativ 1
Riving og TEK17nybygg
Alle livsløpsfaser
Totalutslipp
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Alternativ 2
Riving og
passivhus-nybygg

12 593

9 722

Alternativ 3
Rehabilitering TEK17
og passivhus-nybygg

9 836

Alternativ 4
Rehabilitering passivhus
og passivhus-nybygg

7 259

tonn
CO2ekv.

Rehabilitering vs nytt for
alternativ 1 - 4 (tonn CO2e)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Riving og TEK17nybygg

Riving og
passivhus-nybygg

Rehabilitering
TEK17 og
passivhus-nybygg

Rehabilitering
passivhus og
passivhus-nybygg

Figur 6: Alternativ 1 - 4 som sammenligner mulighetene mellom rehabilitering og bygging av nytt
skolebygg som erstatning for eksisterende skolebygg.

Idrettsbygg er planlagt revet i forbindelse med prosjektet. Det er likevel tatt med alternativet for
rehabilitering av eksisterende idrettshall med passivhus standard som referanse. Tabell 6 og tall for
flerbrukshall kombinert med Tabell 8 gir oversikt over forventet utslipp for scenarioene.
Tabell 8: Oppsummering av utslippstall for idrettsbygg
Riving av
Ny idrettshall
idrettshall
TEK17
Livsløpsfase

BTA (m2)

A1-A3

Ny idrettshall
passivhus

Rehabilitering av
idrettshall - passivhus

1 049

1049

1 049

1 049

Byggematerialer

0

277 549

277 549

67 234

A4

Transport til byggeplassen

0

7 323

7 323

1 446

A5

Byggeplass

0

13 736

13 736

5 739

B4-B5

Utskiftning og renovering

0

32 008

32 008

31 552

B6

Energibruk i drift

0

670 670

407 062

407 062

B8

Transport i drift

0

1 898 336

1 898 336

1 898 336

C1-C4

Avhending
Utover livsløp (ikke
inkludert i totalen)

15 894

15 894

15 894

11 096

0

-117 160

-117 160

-117 106

Total

15 894

2 798 356

2 651 908

2 305 359

2 668

2 528

2 198

77

73

64

D

Kg CO2e/m

2

Kg CO2e/år/person

Det er gitt 3 alternativer som beskriver tiltak knyttet til idrettshallen, se Tabell 9. Det er allerede
planlagt å rive idrettsbygget som en del av prosjektet, men alternativet med rehabilitering er tatt med
som referansebygg. Riving og passivhus-nybygg gir større gevinst enn riving og TEK17-nybygg.
Alternativ 2 viser omtrent den andelen som riving og oppføring av ny idrettshall som en del av den nye
skolen, inkludert tilhørende fasiliteter som garderobe, vil ha. Da det prosjektet jobber med vurdering av
en rekke alternativer er dette en pekepinn som kan brukes for å representere utslipp knyttet til
idrettsfasiliteter i nytt skolebygg. Alternativ 1 kan anses som referansebygg, da bygget er standard med
ingen spesielle miljøtiltak. Tabell 7 og Tabell 9 viser at passivhus som tiltak gir god effekt for nybygg,
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men det er riving av eksisterende idrettshall og etablering av flerbrukshallen som gir best
utslippseffekt..
Tabell 9: Alternativ for idrettsbygg som viser klimaeffekt av tiltak.

Alle
livsløpsfaser

6

Totalutslipp

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Riving og TEK17nybygg

Riving og passivhusnybygg

Rehabilitering

2 814

2 668

2 305

Alternativ 4
Riving og
passivflerbrukshall

1 146

tonn CO2-ekv.

Klimastrategi og veien videre

Følgende mål gjelder for prosjekt i Etat for utbygging i Bergen kommune og vil inkluderes i diskusjoner
rundt klima- og miljøtiltak i dette prosjektet. Prosjektet er på en tidlig fase med skisseprosjekt planlagt
for høst 2021. Det vil være behov for oppdatering av klimagassberegninger i forbindelse med
prosessene knyttet til både reguleringsplan og skisseprosjektet.
Etat for utbygging skal for alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekt utarbeide et miljøprogram, som gir
alle aktører et felles grunnlag for utvikling, prosjektering, bygging og drift av prosjektet ut fra
overordnede klima- og miljømål.
Miljøprogrammet er basert på Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020. I
denne planen er det vedtatt følgende føringer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 15 prosent innen 2020 og 25 prosent innen
2030 sammenliknet med 2015.
Alle nye bygg som bygges i Bergen kommunes regi skal ha minst passivhusnivå.
Alle rehabiliterte bygg skal bruke passivhuskomponenter der det er mulig, hensyntatt
antikvariske verdier med mer.
I 2020 skal alle nye bygg ha nært nullutslippsnivå (alle bygg som ble vedtatt i økonomiplanen
fra og med 2017).
Alle bygg i kommunal regi skal utarbeide klimagassregnskap, og minst 3 prosjekter skal
sertifiseres med BREEAM i løpet av perioden.
Bergen kommune skal prøve ut solenergi der dette er hensiktsmessig.
Bergen kommune skal i nybygg og ved rehabilitering bygge med god miljøkvalitet og bruke
mest mulig klimavennlige materialer.
Bergen kommune skal prøve ut fossilfri anleggsdrift på minst 3 ulike typer prosjekt i perioden
fram mot 2020.

Det er flere forhold som vil bli avklart nærmere i fremtidige utgaver av klimagassberegninger, men som
ikke er godt nok beskrevet per i dag. Forhold som må inngå i vurderingen videre ifølge veilederen er:
• eiendommens egnethet med tanke på å unngå nedbygging av
karbonlager (myr skog mv.), reduksjon av biologisk mangfold og stor
tomtebearbeiding
• mulighet for egenproduksjon av energi
• planområdets beliggenhet i forhold til kollektiv transport og
sentrumsfunksjoner
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• mulighet for rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer
• funksjonalitet som gir merverdi, som gode etasjehøyder
• arealeffektivitet og mulighet for flerbruk
• tilrettelegging for mobilitetsløsninger og parkering for bil og sykkel
• ved vesentlige naturinngrep må man redegjøre for:
1. hvilke klimagassutslipp naturinngrepet gir, inkludert tap av/økt
lagringskapasitet
2. hvilke alternativer med mindre påvirkning som er vurdert, og hvilke
utslipp og tap av/økt lagringskapasitet disse alternativene vil gi
3. klimaeffekten av terrenginngrepene må dokumenteres
For arealbruksendringer kan Miljødirektoratets beregningsverktøy benyttes.
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