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1. BAKGRUNN  

Attivo Bolig Brekkeveien AS skal utvikle boliger på tomtene i Brekkeveien 12-14 

i Ås kommune (Figur 1). Det er også planlagt å etablere parkeringskjeller under 

bakken. Planområdet omfatter Brekkeveien 12, gnr/bnr. 54/25 og Brekkeveien 

14 gnr/bnr. 54/84. På tomtene er det i dag en butikk, registrert forretningsbygg 

oppført for varehandel og reparasjon av motorvogner. Eksisterende 

bygningsmasse på tomtene vil bli revet ved etablering av boliger. I henhold til 

områdereguleringsplan for Ås sentralområde skal det ved detaljregulering og 

søknad om rammetillatelse utarbeides klimagassregnskap som inkluderer 

utslipp fra byggeplass, materialer og energi, iht. NS 3720:2018, metode for 

klimagassberegninger eller tilsvarende standarder (Ås kommune, 2019).  

 

Rambøll er engasjert av Attivo Bolig Brekkeveien AS til å utarbeide 

klimagassbudsjett for referansebygg. Dette notatet presenterer resultater fra 

klimagassberegninger forbundet med planlagt bygningsmasse. Beregningene er 

gjort i Carbon Designer, OneClick LCA. Notatet avsluttes med forslag til tiltak for 

å redusere prosjektets klimafotavtrykk.  

 
 

 

Figur 1 Flyfoto av tomtene Brekkeveien 12-14, hvor nybygget skal etableres. Området er markert i 

rød firkant (bilde fra kart.finn.no).  
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2. METODE 

Ved gjennomføring av utbyggingstiltaket er 

det planlagt å rive eksisterende 
bygningsmasse. Det oppføres et nybygg på 

tomtene, utforming av nybygget er 
presentert i Figur 2. Klimagassutslipp 
forbundet med rivning av eksisterende 

bygningsmasse er ikke omtalt i dette 
notatet.  

 
For å forenkle klimagassberegningene er 
klimagassutslippet forbundet meg nybygget 

delt opp i fire såkalte moduler. Modulene 
som inngår i beregningen i Carbon Designer, 

OneClick LCA for hele bygget er presentert i Figur 3. Den prosjekterte 
parkeringskjelleren under bakken (modul 4) vises ikke på figuren. I 
beregningene legges det til grunn at det skal være kjeller uten oppvarming.  

 
 

 
 

Figur 3 Tegning av planlagt bygningsmasse på tomtene. Bygningsmassen som skal oppføres er inndelt i fire 

moduler (inkludert parkeringskjeller), for å vise hvordan bygget er delt opp i OneClink LCA for beregninger av 

klimagassutslipp. Modul 1 er markert i grønt, modul 2 i rødt og modul 3 i blått. Modul 4, parkeringskjeller som 

skal etableres under bygget, er ikke tegnet inn i figuren. (Hentet fra grunnlag, tegninger fra arkitekt). 

  

Modul 1 

Modul 3 

Modul 2 

Figur 2 Illustrasjon over utformingen til 

planlagt nybygg (grunnlag fra arkitekt). 
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 Beregninger 
Beregninger av klimagassutslipp ble gjort i Carbon Designer OneClick LCA 

(OneclickLCA, 2021). En levetid på 60 år ble lagt til grunn. Nybygg ble oppført 

med bygningskategori «boligblokk». Bygget sitt BTA, samt antall etasjer og 

kjeller inngår også i beregningene.  

 
Beregningene tar utgangspunkt i NS 3720:2018, med følgende relevante 
livsløpsfaser:  

 
Livsløpsfase Hva Beskrivelse  

A1-A3 Bygningsmaterialer Utslipp fra produksjon av 

bygningsmaterialene  

A4 Transport til byggeplass Utslipp knyttet til transporten fra 
leverandør til byggeplass 

A5 Byggeplass Utslipp fra byggeplassen under 
anleggsfasen og tomtebearbeiding 

B4-B5 Utskiftning og renovering Utslipp fra produksjon av nye 
materialer og prosessen med å skifte 

ut materialene, samt transport og 
avhending av disse 

C1-C4 Avhending Utslipp fra rivning, transport av 
avfall og forbrenning eller 

deponering av materialene fra 
bygget 

 
 
Prosjektet er i tidlig fase og energibehovet i driftsfase er ikke avklart. Det er 

derimot planlagt energiløsninger med bruk av fjernvarme for oppvarming. 

Energibruk i drift (B6) er derfor basert på generert energibehov i Carbon 

designer (OneClickLCA). Transport i drift (B8) er ikke inkludert i beregningene 

(en av fasene beskrevet i NS 3720:2018). Det anbefales derimot at prosjekterte 

tall for energibruk i drift (B6) og transport i drift (B8) inkluderes i 

klimagassberegningene i neste fase av prosjektet. Ettersom hele arealet av 

tomtene allerede er utbygd i form av bygninger, grus eller gressplen og derfor 

har en dårlig evne til å binde karbon, er utslipp fra tomtebearbeiding antatt 

neglisjerbart.  

 
For å forenkle klimagassberegningene er klimagassutslippet forbundet med hver 

modul beregnet basert på innsatsfaktorer (BTA, etasjer, boligtype og 

livsløpsfaser) presentert i Tabell 1. 
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Tabell 1 Oversikt over moduler som inngår i beregningene for etablering av nybygg. Se Figur 3 for 

hva hver modul representerer. 

Modul  BTA* Etasj

er 

Boligtype  Livsløps

-faser 

Andel fjernet i OCL*  

Modul 1  936 6 Boligblokk  A1-C4 15% av yttervegger  

Modul 2 362 5 Boligblokk A1-C4 20% av yttervegger 

Modul 3 565 5 Boligblokk A1-C4 20% av yttervegger 

Modul 4 Kjeller  2437 1 Boligblokk A1-C4 Materialer forbundet med 1 etasje 

(bygg over bakken) og 

energibruken (B6) knyttet til 

etasjen som tas bort. Dette gjøres 

for å kun få med utslipp fra kjeller.  

*Brutto area (BTA) er hentet fra grunnlag hos arkitekt   

*OCL = OneClick LCA  

 
Klimagassutslipp fra hele livsløpet til nye materialer inkluderes i beregningene. 

Vedlegg 1 viser eksempel på ferdig utfylt Carbon Designer fra oneclickLCA.no 

for modul 1. For at modulene skal være representative for prosjektert nybygg er 

mengden for ytter- og innervegg i modulene 1, 2 og 3 redusert, slik at de ikke 

overlapper og gir dobbel vegg når modulene «slås sammen». Reduserte 

mengder er presentert i Tabell 1 og gjelder for mengder av yttervegger, 

kledning og vinduer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Tegning viser veggene (røde piler) hvor arealet er redusert eller fjernet fra modellene i OneClick LCA 

beregningene.  

Modul 1 

Modul 3 

Modul 2 
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Etter modellering av moduler i OneClick LCA slås de sammen inne i 
programvaren, slik at klimagassutslippet representerer hele bygget.  

3. RESULTAT OG DISKUSJON 

Resultatet fra beregninger gjennomført i Carbon Designer OneClick LCA for 

utbyggingstiltaket er omtalt under.  

 

Slik det fremkommer av Tabell 2 er klimagassutslippet over et livsløp på 60 år 

beregnet til 1 612 tonn CO2-ekvivalenter for etalering av nybygg. De største 

bidragene til klimagassutslipp kommer fra livsløpsfasen energibruk i drift (B6) 

og bygningsmaterialer (A1-A3) som utgjør henholdsvis 735 og 684 tonn CO2-

ekvivalenter. Videre er det livsløpsfasene utskiftning og renovering (B4-B5) og 

Avhending (C1-C4) som utgjør tredje og fjerde største bidrag med henholdsvis 

81 og 54 tonn CO2-ekvivalenter.  

Tabell 2 Viser resultatene fra beregningen i OneClick LCA for planlagt nybygg (basert på grunnlag fra Figur 3 og 

Tabell 1). 

Livsløps-

faser 

Resultat  

kategori 

Mengde  Klimagassutslipp Andel 

(prosent)  
A1-A3  Bygningsmaterialer  706  Tonn CO2 ekv.  44 % 

A4  Transport til 
byggeplass 

 34  Tonn CO2 ekv.  2 % 

A5  Byggeplass   40  Tonn CO2 ekv. 2 % 

B4-B5  Utskiftning og 

renovering  

 90  Tonn CO2 ekv..  6 % 

B6  Energibruk i drift   735  Tonn CO2 ekv. 46 % 

C1-C4  Avhending   55  Tonn CO2 ekv. 3 % 

Totalsum  
 

 1 660  Tonn CO2 ekv. 

Utslipp per m2 BTA per år  30 Kg CO2 ekv. 

 

Energibruk i drift (B6) og bygningsmaterialer (A1-A3 står for hele 88% av 

utslippet til sammen, og ved eventuell planlegging for å redusere utslipp er det 

innenfor disse fasene det vil ha størst effekt å gjennomføre tiltak. Bidragene fra 

fasene er illustrert i Figur 5 under. 
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Figur 5 Illustrasjon av klimagassutslippet fordelt på livsløpsfaser for etablering av nybygg i Brekkeveien 12-14 

(figur fra generator i OneClick LCA).  

 

Ser vi nærmere på A1-A3 er klimagassutslippet hovedsakelig forbundet med 

bidrag fra materialene som inngår i bygningsdelene innervegger, bærende 

yttervegger, frittbærende dekker og bjelker. For å redusere dette utslippet er 

det mulig å legge til rette for bruk av mindre karbonintensive materialer som 

konstruksjonsvirke (av tre), massivtre for bærevegger, modifisert trevirke eller 

ubehandlet trevirke for frittbærende dekker (Grønn byggallianse, 2021). Innen 

B6 er utslippet hovedsakelig relatert til primær- og sekundær oppvarming og 

elektrisitet. Det vil være mulig å hente en klimagassreduksjon forbundet med 

energi ved å legge til rette for energiforsyning med lavt klimagassutslipp og 

byggetekniske løsninger som reduserer energiforbruket. Det er likevel verdt å 

poengtere at det ligger føringer på energiløsning i gjeldende 

reguleringsbestemmelser (Ås kommune, 2019). Fra områdereguleringsplanen 

foreligger det følgende for energiløsning (Ås kommune, 2019): 

«Tiltak innenfor området som omfattes av konsesjonsområde for 

fjernvarmeleveranse i Ås skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Ved 

detaljregulering kan alternative muligheter for felles fornybar energiløsning for 

varme og kjøling til byggene innenfor planområdet kartlegges. Kartleggingen 

skal legges til grunn for valg av energiløsning. Energiløsningen kan basere seg 

på bruk av fjernvarme, bioenergi, solenergi, varmepumper eller annen fremtidig 

fornybar teknologi. Lokal produksjon av elektrisk strøm kan vurderes. Elektrisk 

krav bør primært dekke elektrisk behov, men kan være et supplement i 

varmesystemet for å skape fleksibilitet. Energiløsningen skal ses i sammenheng 

med energiløsning for hele sentrum». 

 

 

 



Rambøll - Brekkeveien 12-14   

8 

 

Generelt anbefales det at prosjektet undersøker følgende klimatiltak:  

• Redusere mengder: prosjekterende fag bør redusere materialmengder, 

eksempelvis ved å minimere tykkelse i dekker eller armerings-mengder i 

betong. Samtidig er det viktig å ivareta alle tekniske krav.  

• Lavutslippsmaterialer: når materialbruken er redusert så mye som 

mulig bør det etterstrebes å bruke materialer med et lavt klimaavtrykk. 

Prosjektet bør ta den utstrakte bruken av massivtre videre i 

detaljprosjektering. Miljøpåvirkningen til produkter må være dokumentert 

i en EPD eller lignende tredjepartsverifisert dokument. Eksempler på 

lavutslippsmaterialer i dag er massivtre, lavkarbonbetong, klimavennlig 

isolasjon eller stål med 100% resirkuleringsgrad.  

• Lokalt og langvarig: under valg av materialer bør det prioriteres lokale 

råvarer for å minimere transport, samt robuste materialer som trenger 

mindre utskiftning.  

• Klimavennlig energiløsning: det bør velges energiforsyning med lavt 

klimagassutslipp og byggetekniske løsninger som reduserer energibruket.  

 

4. OPPSUMMERING  

Resultatet fra klimagassberegninger av referansebygg for Brekkeveien 12-14 
indikerer at klimagassutslippet hovedsakelig er forbundet med materialer (A1-

A3) og energibruk i drift (B6). Med dette som utgangspunkt bør det i 
prosjektets senere fase vurderes klimareduserende tiltak, med hovedfokus på 

livsløpsfasene hvor utslippet og potensialet for utslippsreduksjon er størst. 
Følgene tiltak anbefales vurdert nærmere: 

- Velge mindre karbonintensive materialer for bygningsdelene innervegger, 

bærende yttervegger, frittbærende dekker og bjelker, som står for de 
største bidragene av utslipp forbundet til materialer (A1-A3).   

- Legge til rette for energiforsyning med lavt klimagassutslipp og 
byggetekniske løsninger som reduserer energiforbruket.   
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6. VEDLEGG 

 Vedlegg 1  

Eksempel på utfylt Carbon Designer – modul 1 (Kilde: OneclickLCA.no) 

 
 


