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INNLEDNING
Parallelloppdraget i et globalt perspektiv

– Nå haster det. Alvoret bekreftes gang på gang. Nå må regjeringen bevise at de faktisk 
vil øke Norges ambisjoner i klimapolitikken. Frem til nå har det vært mest ord og lite 
handling.

Sofie Marhaug, rødt

– Bergen har tatt store grep i enkeltsaker og i hele kommunen for å ta vare på natur. Ikke 
minst ser vi det i arealpolitikken i Bergen. Natur er det beste vernet mot klimaendringer, 
lagrer karbon, og er selve livsgrunnlaget for mennesker og artsmangfoldet.

Thor Haakon Bakke, Byråd for Klima, Miljø og bytuvikling

– For å nå sine egne klimamål, må regjeringen kutte norske utslipp med 2,9 millioner tonn 
CO2 hvert år fra og med 2022 frem til og med 2030. Det er mer enn noen regjering har 
klart på en hel regjeringsperiode.
 
Truls Gulowsen i Naturvernforbundet

– Det er knapt mulig å få en mer alvorlig rapport i fanget. Menneskeskapte klima-
endringer setter livsgrunnlaget vårt på spill, og har allerede store negative konsekvenser 
for vekst, matproduksjon, flom og skred, migrasjonsstrømmer og helse, fortsetter hun.

Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

-Det vi gjør i dag er avgjørende for fremtiden. Rapporten [siste klimarapport fra FN] viser 
at verken utslippskutt eller tilpasning til klimaendringene frem til nå har vært tilstrekkelig, 
og at jo lenger vi venter, jo dyrere og mer krevende vil det bli.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.



– Den gode nyheten er at det er vi som sitter med nøkkelen 
for å redusere hvordan vi påvirker planeten, uttaler WWF 
om klimarapporten. Derfor teller hver eneste beslutning, 
hvert eneste klimatiltak, hvert eneste år i byer, 
kommuner og land. For det er fortsatt mulig å hindre 
dramatiske klimaendringer.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens 
naturfond.

28. Februar 2022 ble IPCC`s siste rapport om Klima 
lansert. 
Etter systematisk gjennomgang av de siste åtte års 
forskning, er bidragsyterne tydelig på at timeglasset er 
i ferd med å renne ut hvis vi skal bevare kloden slik vi 
kjenner den.

– Denne rapporten er en skrekkelig advarsel om 
konsekvensene av mangel på handling, sier Hoesung Lee, 
leder av klimapanelet til Bergens Tidende. Effektene kan 
observeres overalt; på de store havdypene, på de høyeste 
fjell, på landsbygden og i byer, skriver klimapanelet.

Alle prosjekter vi gjør må forholde seg til dette nå, 
og i hvert fall i fremtiden. Vi trenger faktiske mål, og 
resultatstyringer i det vi er ansvarlige for. Det betyr 
i et parallelloppdrag for et utbyggingsområde å sette 
seg tydelige mål om å redusere CO2-utslippene fra 
nybyggproduksjon:
-  OBOS sier 45 prosent i løpet av 2026
- Man lager klimanøytrale bydeler i Drammen
- Nullutsliuppsnabloag i Bergen
Ser vi parallelloppdragets område opp mot Taksonomien 
og IPCC-rapporten er det tydelig at både de formelle 
kravene, og tiltakene vi bør gjøre for å redusere 
klimapåvirkning, må være kraftfulle og umiddelbare. Vi 
presenterer derfor et prosjekt vi mener tar klimakrisen 
på alvor. Dette betyr ikke nødvendigvis høyere 
utbyggingsrisiko eller forsinket fremdrift, men en annen 
måte å tenke bolig- og sentrumsutbygging på som kanskje 
er utenfor normalen. 

Vi mener at et prosjekt med tydelig retning, tydelige 
ambisjoner, og tydelig effekt er det som må til. 
Østlandsmarkedet har i lang tid hatt statsstøttete 
pilotprosjekter som har undersøkt både gjenbruk og 
oppsirkulering, men vi mener det er på tide med et 
høyverdig kommersielt prosjekt som viser at arkitektur 
med klimaeffekt kan oppnås også utenfor Oslogryten. 
Vi har troen på at dette er veien til både kundenes, 
kommunens og kritikerenes hjerte. La oss sammen vise 
dem at en liten kommune på Vestlandet har det som skal 
til for å snu verdens mest konservative bransje!

INNLEDNING
Parallelloppdraget i et globalt perspektiv



ANALYSE



REGIONSENTERET

Blå-struktur Grønnstruktur BebyggelseRegionsenteret og utviklingstomten



REGIONSENTERET

Funksjonmiks Aktivitetspunkt Mobilitet - gangavstand fra kommende buss-
terminal

Offentelige funksjoner
Bolig

Næring/blandet

Miljø (fjell, hav)

Veier

Lekeplass og idrett  
Offentlig (skoler, kultur, politik)
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UTVIKLINGSTOMT

Tomt - 638 070m2

Terreng

Vann - 4%

Ikke permeable dekker - 54%

Grønt - 30%

Veier

Bygninger - 10%
Offentlig - 6%
Næring - 68%
Bolig - 26%



UTVIKLINGSSTRATEGI
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BYGGETS 
LIVSSYKLUS

Bygg og eiendom kalles ofte 40 %-næringen, fordi 
globalt står næringen bak hele 40 % av de totale 
klimagassutslippene. Bygg bruker 40% av energien i 
samfunnet og 40 % av materialressursene. 

Ser man utelukkende på Norge blir regnestykket 
annerledes. I all hovedsak, det vil si 90 %, drifter og 
varmer vi opp bygg med fornybar energi. I store deler av 
verden er fossile kilder og dermed mye større utslipp. Når 
norske myndigheter beregner utslipp fra næringen tar 
de utgangspunkt i utslipp for elektrisiteten, som primært 
er utslippsfri. Klimagassutslipp fra energibruk i norsk 
byggsektor blir dermed nær null (bare 1-2 % av norske 
utslipp).

Byggenæringen står som nevnt også bak utslipp fra 
andre sektorer (indirekte utslipp). Inkluderer man utslipp 
knyttet til produksjon og transport av materialer til bruk 
i bygg og til anleggsarbeid, ser vi at bygg-, anleggs- og 
eiendomssektoren står for 16 % av Norges totale 
klimagassutslipp.( Ref. 1)

Vi trenger krav som sikrer at hele byggebransjen 
drar sin del av lasset for å nå målene i Parisavtalen. 
Nye krav om klimagassregnskap for boligblokker og 
yrkesbygg blev gjeldende fra 1. juli 2022. Metoden for 
klimagassberegninger bygger på hele byggets livssyklus 
med krav til en standard metode for hvordan dette skal 
beregnes og dokumenteres. Det er ikke enda krav om 
grenseverdier, men våre Nordiske naboer er på vei i den 
retningen og vi kan vente at dette kommer også i Norge 
som neste ledd i myndighetenes tiltak.

For å nå Parisavtalens klimamål må klimagasser 
reduseres med 7,6% fra 2020 til 2030 for å begrense 
temperaturstigning til 1,5 grader og med 2,7% for å 
begrense det til 2 grader. Norges nasjonalt bestemte 
bidrag (NDC) er satt til 50-55% i 2030 og 80-95% 
reduksjon innen 2050.  

Zero Emission Neighburhood REPORT No. 24 – 2020 
sammenstiller LCA beregninger for over 130 Norske 
referensebygg. Rapporten viser at utslipp fra transport 
i drift er den høyeste utslippskilden etterfølgt av energi 
og materialer når vi ser på hele livsløpet. Hvis vi kun ser 
på utslipp for selve bygget er det materialer som står for 
majoriteten av utslippene og da er utslipp fra betong og 
stål de største. (Ref. 2)

Med dette som bakgrunn vil våres team bidra med 2 
viktige stratgeier;1. Materialstrategi & 2. Mobilitet og 
transportstrategi, for å vise vei mot 2030.

KLIMAGASSREDUKSJON

A1 Utvinning av råvarer
A2 Transport til tilvirkning
A3 Tilvirkning
A4 Transport til byggeplass
A5 Bygg og installasjonsproses-
ser

B1 Bruk (direkte utslipp fra 
bygget)
B2 Vedlikehold
B3 Reparasjon

B6 Energibruk i drift
B7 Vannforbruk
B8 Transport i drift

C1 Riving/Demontering
C2 Transport 
C3 Avfallshåndering
C4 Avhending

D Material - og energigjennvinning, ombruk 
    av materialer og eksport av engenprodusert 

Energibruk

40% 
BYGG

40% 
BYGG

Materialressursene

LCA

Byggning

MÅL Å REDUSERE UTSLIPP

2030 20502020

-55%
-95%

transport 
i drift

energi

material

material
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MATERIALSTRATEGI 

Kartlegging av rive 
objekter i regionområde

Kartlegging av materialer og 
planlegge demonteringen

Lagring av materialer 
i gjenbrukshuset 

Prosjektering av ny bygg 
fra gjenbruksmaterialer  
og demonterbar



1- Glesnes skule

2- Glesnes barnehage

3- Telavåg barnehage

6- Rådhuset

5- Parkering

4- Damningen ved      
     Storavatnet

1

KARTLEGGING AV RIVEOBJEKTER I REGIONEN 

21 3 4
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Glesnes skule

Areal : 205m2  
Antall etasjer : 3 
Struktur : betong

Telavåg skule

Areal : 1006m2  
Antall etasjer : 3
Struktur : betong

2
Vi har gått gjennom 4 eksempelbygg som kan bli aktuelle 
for demontering og gjort overslag over hvilke materialer 
som kan være tilgjengelig for gjenbruk eller oppsirkulering 
i et nytt prosjekt. Våre estimat baserer seg på befaring 
og estimat av mengder fra tegning - og må vurderes med 
stor grad av usikkerhet. Vi foreslår en gjenbruksstrategi 
for å identifisere materialer vi kan ta vare på, fra de ulike 
byggene som skal demonteres/rives i området. Vi ønsker å 

beholde materialer i høyest mulig gjenbrukskategori for å 
optimalisere muligheter for ny bruk.

Vask 3Toalett 3 Trapp 4 Vindu 45Dør 42

Tak struktur 
59

Gulv belegg
 500m2

Vegg struktur
200

Plater 800m2 Kledning 
400m2

Vask 29Toalett 16 Trapp 5 Vindu 64Dør 94

KARTLAGGING AV BYGGEMATERIALER

21 3 4
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Rådhus

Areal BTA: 6560m2  
Antall etasjer : 5 
Struktur : betong

Parkering 

Areal BTA :   14561
Antall etasjer : 2

Struktur : betong

Vindu 
760m2

Betong bjelker
352m3

Betong søyler
141m3

Betong dekk
2515m3

Fasade plater 
1370m2

Betong bjelker
416m3

Betong søyler
157m3

Betong dekk
5953m3

Fasade plater

2

KARTLAGGING AV BYGGEMATERIALER

21 3 4
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Lagring av materialer i gjenbrukshuset og sparing av CO2

3
Økt Verdiskaping & Sysselsettning gjennom 
økt sirkulærøkonomi

Bygg, anlegg og eiendom er en stor næring i Norge med 
309 000 MNOK i verdiskaping og 277 000 i sysselsetting 
(2019) (Deloitte, 2020a). Til sammen utgjør de ulike 
byggeaktivitetene 6.6 % av totalt norsk verdiskaping og 
sysselsetter om lag 8 % av de Norges sysselsatte.

En reduksjon på 20 % av Nordens forbruk av 
byggematerialer er estimert til å kutte utslippene i regionen 
med 10 millioner tonn CO2e. I Norge vil en reduksjon av 
primærmaterialer på 20 % innenfor betongnæringen, fra 
777 000 tonn til 621 600 per år, gi et estimert utslippskutt 
på 124 320 tonn CO2e per år (Høibye and Sand, 2018).

Flere raporter fra branjseeksperter ser en mulig reduksjon 
i bruk av primærmaterialer på opp mot 20 %, og samtidig 
økt aktivitet innen sortering, dokumentering og IT i 
demontering-/gjenbrukbransjen.

Hvis nye bygg bruker 20 prosent gjenbruksmaterialer, kan 
det skape 4900 nye jobber i Norge og 6,3 milliarder kroner 
i ekstra inntekter, har forskerne funnet ut. (Ref. 3) 

Hvis Straume går foran og setter et enda høyere mål om 
50 % reduksjon av primærmaterialer vil det ikke bare 
bety store klimagassutslipp, men også økt omsettning og 
sysselsettning lokalt. 

Avfall- og gjenvinningsbransjen vil ha en viktig rolle 
fremover i et sirkulærøkonomisk samfunn. Næringen vil 
være med på og bidra til å utløse potensialene som finnes 
i samspill med andre næringer. Mulighetene vil være 
knyttet til aktiviteter som logistikk, sporing og digitale 
tjenester, sortering og materialgjenvinning.  I tillegg vil 
denne næringen også kunne spille en viktig rolle innenfor 
etablering av nye næringer eller ny aktivitet, slik som 
markedsplasser for sekundære materialer og ressurser 
(som kommer fra bistrømmer, avfall eller ombruk) både 
som produsent og leverandør av disse varene. (Ref. 4)

Forskningsstudien (Studie av potensialet for lavere 
klimagassutslipp og omstilling tilet lavutslippssamfunn 
gjennom sirkulærøkonomiske strategier, SINTEF, 2020) 
konkluderer med at for å oppnå utslippsreduksjoner 
ved hjelp av sirkulærøkonomiske prinsipper må forbruk 
reduseres og endres til utvikling av mer bærekraftige 
produkter, med høy kvalitet og lang levetid. Produsenter 
og forhandlere må tilby og promoter mer bærekraftige 
alternativer. Dette innebærer produksjon og salg av varer 
som er designet for reparasjon og gjenbruk, redusert 
materialbruk og utslipp, og også nye forretningsmodeller 
som tilbyr reparasjon, utleie og deling. Gjenbruk av 
materialer og strategier for resirkulering må bli normen og 
ikke unntaket, og dette er spesielt viktig når det gjelder de 
nye lavutslippsteknologiene i det grønne skiftet. (Ref. 5)

Spre gjenbrukskulturen 

Materialbank

Infosenter

Verksted 
(model/reparasjon)

Skape arbeid

Møteplass

Gi nytt liv til
gamle materialer 

GJENBRUKSHUSET
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Innervegger 9% 

Installasjoner
 29%

Konventionelle nye materialer for 
et referensebygg (nybygg)

Utslipp fra referensebygg med
 nye materialer
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50 %
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50 %

Diagrammet viser hvor mye CO2 hver byggekategorier 
slipper ut. Den er basert på et referense bygg med 
samme størrelse og omfang (Areal: 615 kvm BTA / 3 
etg ). Klimagassutslipp for materialer er beregnet med 
referenseverdier for Norsk standard bygging, ny bygg (60 
år), i verktøyet Carbon 3D- designer i programmet One 
Click LCA. Klimagassutslipp for materialer er forenklet til 
9 hovedkategorier (diagram). Til sammen bidrar utslipp fra 
materialer (Modul A1- A3) til 515 kg CO2e/m2 BTA.  
Potentialet til gjenbruk/oppsirkulering, er estimert i 
den yttre sirkelen, og viser at ca 50% kan gjenbrukes/
oppsirkuleres inn i et nytt prosjekt og dermed birda til 
besparesler på ca 150 ton CO2e. 
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GJENBRUK FRA RIVEOBJEKT I ET REFERENSEBYGG
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5

0,5 ton 
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BTA

Referense bygg



5700 ton 
CO2e

Telavåg skule 
150 ton CO2e

Glesnes skule 
150 ton CO2e

Parkeringhuset 
3749 ton CO2e

Rådhuset 
1690 ton CO2e

29.000.000km

425 tur rundt jordkloden 

R
eduksjon i klimagassutslipp

Innervegger 9% 

Installasjoner
 29%

Konventionelle nye materialer for 
et referensebygg (nybygg)

Utslipp fra referensebygg med
 nye materialer

Materialer til gjenbruk eller oppsirkulering fra 
demonteringsobjekt Glesnes skole

Gjenbruk/ 
Oppsirkulert, 100%

Gjenbruk/ 
Oppsirkulert, 50%

Gjenbruk/ 
Oppsirkulert, 100%

Gjenbruk/ 
Oppsirkulert, 50%

Bæreelementer; 
peling,bjelker

takbjelker
21%

Utv. vegger 
og kledning 11%

Gulvdekker og 
over�ater 11%

Fundamentering 
11%

Tr
ap

pe
r 3

 %

Dør
er

/v
in

du
er

 3
 %

Ta
k 2

%

Gj
en

b/
O

pp
s 5

0%

Gjenb/O
pps 5

0%

G
je

nb
/O

pp
s 5

0%

 317 ton CO2e

150 ton 
CO2e

 av materialene fra 
demontering går til 

gjenbruk/oppsirkulering
 

Re
duskjson i klimagassutslipp 

50 %

3

BESPARELSER FOR 4 RIVEOBJEKTER

21 3 4

5



“Nye krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg gjelder fra 1. juli 2022.
Kravene er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 17-1 med en overgangsperiode på 
ett år.”

Direktoratet for byggkvalitet - 
(https://dibk.no/byggtekniske-omrader/veileder-om-klimagassregnskap/)
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KRAV FRA DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
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9500 m3
betong

Parkeringhuset Rådhuset 
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GJENBRUK AV BETONG
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Erfaringer fra rivepobjekter gir os noen viktige innsikter 
om hva som er bærekraftige valg av byggemetoder og 
materialbruk. Fremtidens  bygg skall bli enkelt å demontere 
og gjenbrukes. 

Hvis man skal satse langsiktig og helhetlig på
ombruk av byggevarer, må tiltak også for nye bygg innføres 
som en viktig brikke

1. BEGRENSET MATERIALVALG
Minimer antall materialer, komponenter og 
forbindelsesmidler.
Utform materialkomponenter der alle bestanddeler består 
av samme materiale.
Unngå overflatebehandlinger og miljø- og helsefarlige 
stoffer
Fordi det:
-forenkler demontering og sortering
-muliggjør kvalitetskontroll
-øker attraktiviteten for ombruk (og reduserer forurensning 
ved ev. materialgjenvinning)

2. LANG LEVETID
Utform holdbare komponenter for bruk i flere generasjoner.
Pass på at komponenten har passende toleranser for 
gjentatt demontering og remontering.
Utform komponenter med estetisk kvalitet.
Fordi det:
-øker mengden ombrukbare elementer
-forenkler demontering og remontering
-øker sjansene for omsorgsfullt vedlikehold og ombru

3. HØY GENERALITET
Benytt standard dimensjoner og moduldesign.
Utform komponenter med moderat størrelse og lett vekt.
Utform komponenter med lav kompleksitet, og planlegg 
for bruk av vanlige verktøy.
Fordi det:
-øker sjansene for ombruk på grunn av arkitektonisk 
fleksibilitet
-forenkler håndtering og transport
-fremmer selvbygging og lokal ombruk, som igjen reduserer 
transportbehov

4. FLEKSIBLE FORBINDELSER
Benytt reversible forbindelser mellom komponentdeler og 
mellom bygningsdeler.
Tilrettelegg for parallell demontering.
Fordi det:
- forenkler demontering
- muliggjør demontering av enkeltkomponenter uten å 
skade andre bygningsdele

5. FORNUFTIG LAGDELING
Utform de konstruktive lagene som uavhengige systemer.
Arranger lagene i henhold til forventet levetid for 
komponentene.
Fordi det:
- forenkler demontering, spesielt når bare
enkeltkomponenter skal skiftes ut
- reduserer skade på materialer, spesielt når bare 
enkeltkomponenter skal skiftes ut

6. TILGJENGELIG INFORMASJON
Merk materialer og komponenttyper, og koordiner det 
med informasjon om øvrig byggesystem.
Merk festepunkter og sørg for at de er synlige og 
tilgjengelige.
Fordi det:
- forenkler planlegging av riveprosess
- letter demontering, sortering og re-montering

(Ref, FutureBuilt)

1. BEGRENSET MATERIALVALG

2. LANG LEVETID

3. HØY GENERALITET

4. FLEKSIBLE FORBINDELSER

5. FORNUFTIG LAGDELING

6. TILGJENGELIG INFORMASJON

4

NYBYGG FRA GJENBRUKSMATERIALER OG DESIGNET TIL DEMONTERING
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MOBILITETSTRATEGI
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NY SENTER TIL BOLIG OMRÅDENE 



PROSJEKT



ZONINGSPLAN

PARK

FRI OMRÅDE

NÆRING+BOLIG

NÆRING+BOLIG

NÆRING+BOLIG

INDUSTRI

BOLIG

SKOLE
RÅDHUSET

KONTOR

BOLIG

KONTOR

BOLIG

BOLIG

BOLIG

BOLIG

MOBILITETSPLASS
PARK

FRI OMRÅDE

NÆRING+BOLIG

NÆRING+BOLIG

NÆRING+BOLIG

INDUSTRI

BOLIG

SKOLE
RÅDHUSET

KONTOR

BOLIG

KONTOR

BOLIG

BOLIG

BOLIG

BOLIG

MOBILITETSPLASS



ILLUSTRASJONSPLAN

GjenbbrukshusetGjenbbrukshuset

NaturområdeNaturområde

Rådhus
Rådhus

SkoleSkole

BussterminalBussterminal

ParkPark

Mobilitetshub/plasMobilitetshub/plass s 

TunTun

BlokkBlokk



URBAN PARK OG MOBILITET HUB

34% 36%

Ny Rv555 Prosjekt



VANN PROMENADE

4% 5%

Ny Rv555 Prosjekt



KONTOR OMRÅDE

Bebyget areal : 51%
Utnyttelsesgrad : 227%
Bolig, 60 enheter (75m2)
Kontor, BTA = 26600 m2
Offentlig, BTA = 49300 m2 



BOLIG TUN

Bebyget areal : 37%
Utnyttelsesgrad : 140%
Bolig, 867 enheter (75m2)
Hager, 13370m2

01 
Høyere utnyttelse 
mot gatene og park i 
sør. 

02 
Tett boligbebyggelse 
mot indre felles 
grøntareal. 



NÆRING OG BOLIG

Bebyget areal : 93%
Utnyttelsesgrad : 286%
Bolig,  991 enheter (75m2)
Næring, BTA= 32300m2

Bebyget areal : 44%
Utnyttelsesgrad : 220%
Bolig,  847 enheter (75m2)
Næring, BTA= 14720m2
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