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1. Innledning 
Satsningen på pilotprosjekter i Framtidens byer skal være en motor for utvikling av 
klimanøytrale byområder og arkitektur. Prosjektene skal holde høy kvalitet, være tilpasset 
dagens og framtidens klima og bidra til en god byutvikling. Programmet Framtidens byer vil 
foregå over en periode på 6 år og målet er å realisere en rekke forbilledlige prosjekter 
(bygninger, utbyggings- og transformasjonsområder), både offentlige og private. 
Pilotprosjekter i Framtidens byer skal være ambisiøse og framtidsrettede, ligge godt i 
forkant av dagens praksis, og fungere som en arena for å teste ut framtidens praksis. 
Kommunene og byggenæringen vil i perioden sette klima i fokus og deres kompetanse og 
ambisjonsnivå vil øke. Det vil bli utviklet ny kunnskap, ny teknologi og nye prosjekterings- 
og beregningsverktøy. Dette gjør at kvalitetskriteriene med ambisjonsnivå og innretning 
trolig også vil endres i perioden. Foreliggende kriterier med denne veiledningen må derfor 
ses på som dynamiske og et første steg på veien.  
 
Kriteriene er felles for enkeltbygg og områdesatsning. Utvikling av byområder vil vanligvis 
kreve en bredere tilnærming enn enkeltprosjekter, også når det gjelder de ulike målene og 
temaene i Framtidens byer. Det er en målsetting å utvikle kriteriene videre på grunnlag av 
erfaringer fra pilotprosjektene. Det samme gjelder Statsbyggs verktøy for beregning av 
klimagassregnskap, som er utviklet for enkeltbygg, og som forutsettes benyttet for 
pilotprosjektene. 
 
FNs klimapanel sier at vi på verdensbasis må redusere CO2-utslippet med 85 % innen 2050 
hvis vi skal unngå alvorlige klimaendringer. Bygg- og transportsektoren kan gi vesentlige 
bidrag til disse reduksjonene og Framtidens byer skal gjøre Norge til et foregangsland. 
 
IEA har beregnet at byggsektoren står for anslagsvis 35 % av de globale klimagassutslippene 
(energibruk i drift og materialbruk). Transportsektoren bidrar i dag med knapt en fjerdedel 
av utslippene, men andelen er økende.  
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Figur 1 Klimagassutslipp fra byggsektoren globalt. IEA. 
 
 
Denne veiledningen benytter vurderinger, grunnlagsdata og figurer fra bl.a. Statsbyggs 
arbeid med utvikling av et klimagassverktøy for utbyggingsprosjekter. For deltakerne og 
aktørene i Framtidens byer vil vi særlig henvise til rapporten Klimautfordringene for 
Statsbygg – Et kunnskapsgrunnlag for en strategi (2008) som gir mye nyttig og utdypende 
informasjon.  
 
Byggemiljø har fått vurdert hvilket bidrag byggsektoren gir til klimagassutslippet i Norge, 
se Figur 2. Tallene for klimagassutslipp er der beregnet ut fra samme forutsetninger som 
Kyotoavtalen og Statistisk sentralbyrå (SSB) legger til grunn, det vi si at utslipp utenfor 
landets grenser ikke tas med. Elektrisitet i Norge regnes da som utslippsfri. Totalt sto 
byggsektoren da for i underkant av 14 % av Norges totale klimagassutslipp i 2004.  
 
  CO2ekv-utslipp [mill tonn] Relativ andel [%] 
Produksjon av byggevarer 3,85 7,0 
Transport av byggevarer 0,54 1,0 
Bygg- og anleggsvirksomhet 0,67 1,2 
Drift av bygninger 2,16 4,3 
Sum CO2ekv-utslipp fra byggsektoren 7,22 13,5 
 
Figur 2 Fordeling av klimagassutslipp. Byggemiljø 2004 
 
Tallene i Figur 1 og Figur 2 kan ikke sammenliknes direkte, fordi elektrisk strøm tillegges 
ulik utslippsfaktor.  
 
Klimakur 2020 tar i likhet med Byggemiljø utgangspunkt i at elektrisk strøm er utslippsfri, 
og legger til grunn at drift av boliger og næringsbygg, utenom industri og 

Bygg
35 %

Andre 
sektorer

65 %

Klimagassutslipp fra bygg  (inkl. elektrisitetsbruk)
Andel av totale utslipp globalt i 2005 
(kilde IEA)

http://www.byggemiljo.no/article.php?articleID=472&categoryID=6�
http://www.klif.no/publikasjoner/2590/ta2590.pdf�
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primærnæringsbygg, står for 33 % av Norges energibruk og om lag 3 % av de samlede 
klimagassutslippene. 
 
I Framtidens byer skal nordisk miks (211 g CO2-ekvivalent per kWh) benyttes ved 
beregninger, se pkt. 4.7. Da blir byggsektorens bidrag til klimagassutslippene høyere enn 
det som fremgår av tallene fra Byggemiljø og Klimakur 2020.
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2. Hovedkriterier 
 
2.1 Generelt 
Hovedkriteriene er knyttet opp mot programmets hovedmål, som er å redusere de samlede 
klimagassutslippene fra byene og å utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. 
  
Livsløpsberegning av klimagassutslipp for byggeprosjekter er et relativt umodent 
fagområde. Det gjelder særlig når utslipp fra produksjon av materialer og transport i 
driftfasen også skal inkluderes. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til slike beregninger. 
Framtidens byer skal gi et bidrag til å øke kunnskapsnivået og kompetansen i bransjen, 
blant brukere av byggene, kommunene som planmyndighet og forvaltningen forøvrig. 
Statsbygg har utviklet et verktøy for beregninger av klimagassutslipp fra 
utbyggingsprosjekter som er vist stor interesse både nasjonalt og internasjonalt. Dette 
verktøyet vil bli lagt til grunn for klimagassvurderinger i programmet, se 
www.klimagassregnskap.no.  
 
Målene knyttet til reduserte klimagassutslipp er formulert ut fra prosentvis reduksjon 
sammenlignet med ”dagens praksis”, som for energibruk i drift tar utgangspunkt 
byggeteknisk forskrift. Dagens praksis på de øvrige områdene vil bli fastsatt ved innhenting 
av statistikk og gjennomføring av beregninger ved bruk av dette, se Figur 3. Prosjektene 
som inngår i Framtidens byer vil bidra til å etablere de nødvendige referansene. Dette 
skjer ved at det i prosjektene i programmet skal foretas beregninger av utslippene fra et 
”standardbygg/-prosjekt” som tilfredsstiller minimumskravene i lover og forskrifter for 
gjeldende bygningstype/funksjonsgruppe, og med ”konvensjonell” materialbruk. 
 
For eksisterende bygninger er ”dagens praksis” for energibruk enten tall hentet fra Enovas 
byggstatistikk eller målte tall fra de aktuelle bygningene.  
 

http://www.klimagassregnskap.no/�
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Figur 3 Klimagassutslipp fra byggeprosjekter. Norske eksempler er beregnet ved hjelp av 
www.klimagassregnskap.no. Statsbygg/Civitas 2007 

http://www.klimagassregnskap.no/�
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Klimagassutslipp fra byggeprosjekter/utbyggingsområder er i hovedsak knyttet til de tre 
områdene transport, materialbruk og energibruk i drift. Se Figur 4 som viser fordeling på 
de tre hovedområdene for to utbyggingsprosjekter. 
 

 
Figur 4 Klimagassutslipp fordelt på hovedkildene Stasjonær energibruk, transport og materialer. 
Statsbygg/Civitas 2007 
 
Norge er en del av det internasjonale energi- og kraftmarkedet og byggevarer er i stor grad 
importert. I figurene som er hentet fra Statsbygg/Civitas og som er benyttet i dette 
dokumentet tillegges elektrisitet et klimagassutslipp tilsvarende europeisk gjennomsnitt 
(OECD-miks= 357 g/kWh). For Framtidens byer skal det benyttes såkalt nordisk miks, som 
utgjør 211 g CO2-ekvivalent per kWh.
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2.2 Transport 
Beregninger viser at sentralt beliggende bygg og funksjoner har vesentlig lavere 
klimagassutslipp fra transport i driftsfasen enn bygg og funksjoner som er lokalisert 
perifert i forhold til servicefunksjoner og kollektivknutepunkt. Se Figur 5. 
 

 
 
Figur 5 Utslipp fra transport for to byggeprosjekter. Musikkhøgskolen i Oslo har sentral 
beliggenhet, god kollektivdekning og lite tilgang til parkering. Dette gir betydelige lavere 
klimagassutslipp enn eksemplet Høgskolen i Bodø som ligger et godt stykke utenfor bysentrum. 
Statsbygg/Civitas 2007 
 
Pilotprosjektene i Framtidens byer bør være lokalisert sentralt i tettstedet eller bydelen, 
med gangavstand til kollektivknutepunkter1 med godt tilbud2

 

. Prosjektene vil da ha riktig 
beliggenhet til overordnet arealutvikling i området/regionen og god tilknytning til 
områdets eller regionens infrastruktur for miljøvennlig transport.  

Ved bytransformasjon og byutvikling og rehabiliteringsprosjekter i områder hvor et godt 
kollektivtilbud ikke er etablert bør utbygger, i samarbeid med kommunen og eventuelt 
staten, sørge for at det blir etablert kollektive transporttjenester og sentrale 
servicefunksjoner slik at disse avstandskriteriene oppnås. 
 
Kvalitetskriterienes krav om lave klimagassutslipp fra transport for byggeprosjekter og 
utbyggingsområder kan nås ved i tillegg å gjennomføre prosjektspesifikke og interne 
transportløsninger som:  

                                            
1 Et kollektivknutepunkt er et stoppested for buss eller bane med direkte tilknytning til ytterligere 
minst et kollektivt transportmiddel og til en variert senterdannelse med boliger, næring og 
fellesfunksjoner. 
2 Med godt kollektivtilbud menes 10-15 min avgangshyppighet på de viktigste forbindelsene, bl.a. 
med tilknytning til regionalt kollektivnett i Oslo, Drammen, Bergen, Stavanger og Trondheim. I 
øvrige byer skal kravet differensieres etter byenes størrelse. 
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• Etablering av parkeringsnorm knyttet opp til maksimalt antall parkeringsplasser  
• Skille kjøp av leilighet fra kjøp av parkeringsplass 
• Etablering av parkeringsnorm for sykkel og etablering av god sykkelparkering nær 

byggets hovedinngang 
• Begrensning av antall parkeringsplasser og betalt parkering ved arbeidsplasser 
• Andre mobility manangement tiltak knyttet til prosjektene, som bildeling, 

stimuleringstiltak til miljøvennlig transport på arbeidsplassene, mv. 
• Andre måter å favorisere miljøvennlige transportløsninger framfor bruk av privatbil 

 

 
Figur 6 Klimagassutslipp fra ulike typer transport knyttet til boliger og barnehage på Fornebu. 
Statsbygg/Civitas 2007  
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2.3 Materialbruk 
Det er stor variasjon i klimagassutslipp fra materialbruk avhengig av bygningens 
volum/areal-, samt antall rom og etasjer. Kompakte og enkle bygningsvolumer, 
arealeffektivitet, sambruksløsninger, fleksible planløsninger, fleretasjes bygninger og åpne 
løsninger bidrar til redusert materialforbruk og dermed reduserte klimagassutslipp. Tropisk 
tre må ikke benyttes. Materialenes holdbarhet og vedlikeholdsegenskaper er viktige i et 
livsløpsperspektiv. Rehabilitering, ombruk av bygninger og gjenbruk av bygningsdeler kan 
gi betydelig reduksjoner i klimagassutslipp knyttet til materialbruk, se Figur 11. Se også 
punkt 2.5 om Eksisterende bygningsmasse.  
 
På områdenivå vil bevisst planlegging med vekt på gode transportløsninger og effektiv 
infrastruktur, gjennomtenkte terrengløsninger med gode utearealer og konsentrert 
bebyggelse, bidra til reduserte klimagassutslipp fra materialbruk.  
 
Arbeid med innhenting av miljøopplysninger for materialgrupper reduseres ved bruk av 
kjente og færre materialer og utsiktene til å få til miljøvennlig materialbruk er da bedre. 
Beregninger som er foretatt viser at utslippene av klimagasser fra bygg med samme 
funksjon, kan halveres ved bevisst materialbruk. Dette forutsetter at det benyttes et 
vesentlig innslag av tre og trebaserte løsninger eller andre produkter med tilsvarende lave 
klimagassutslipp. Se Figur 7, Figur 8 og Figur 9. 
 

 
Figur 7.  Utslipp fra materialbruk ved to barnehager på Fornebu. Bevisst materialbruk kan 
halvere klimagassutslippene. Storøya barnehage har bl.a. hovedkonstruksjoner i tre. 
Statsbygg/Civitas 2007. 
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Figur 8. Klimabelastning fra produksjon av materialer pr vektenhet. Statsbygg/Civitas 2007.  
 

 
Figur 9. Klimagassutslipp fra to typisk gulvkonstruksjoner, per funksjonell enhet (m2). NAL | 
ECOBOX, basert på Statsbygg/Civitas 2007. 
 
Ved klimagassberegninger benyttes i utgangspunktet erfaringsdata for ulike 
materialer/produktgrupper slik disse foreligger i Statsbyggs klimagassverktøy (se under). 
Når spesifikke produkter er valgt skal klimagassdata for disse (hvis dette foreligger) 
benyttes istedenfor de generelle dataene. Klimagassutslipp fra materialer og produkter må 
i så fall dokumenteres, fortrinnsvis ved miljødeklarasjoner (EPD). Endelig klimagassutslipp 
fra materialbruk skal i tillegg til utslipp fra produksjon også inkludere utslipp fra transport 
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fra produsent til byggeplass. Produktspesifikke data og inkludering av utslipp fra transport 
til byggplass kan gi store utslag i klimagassregnskapet, se Figur 10.  
 

 
Figur 10. Klimagassutslipp fra utvalgte produkter inkl. transport fra produksjonssted til 
byggeplass. Statsbygg/Civitas/Berge 2007 
 

 
Figur 11. Utslipp fra materialbruk ved to skolebygg. Sørhellinga, som er et 
rehabiliteringsprosjekt, har et betydelig lavere klimagassutslipp. Statsbygg/Civitas 2007. 
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2.4 Energibruk i drift  
Utslipp av klimagasser fra stasjonær energibruk er avhengig av samlet energibehov og valg 
av energiforsyning (primær energikilde). Siden all energiproduksjon medfører 
miljøbelastning er det et politisk uttalt mål at bygg skal være energieffektive og forsynes 
med fornybar energi. Beregninger viser at bygninger med passivhusstandard har et 
klimagassutslipp på ca 50 % av bygninger bygget etter teknisk forskrift (TEK07), se Figur 
12. I ny byggteknisk forskrift (TEK10) som trer i kraft 01.07.10 er kravene for bygninger 
større enn 500 m2 noe skjerpet. Ny Norsk standard NS 3700 Kriterier for passivhus og 
lavenergihus – Boligbygninger ble fastsatt 01.04.10. Det er igangsatt arbeid med Norsk 
standard for næringsbygg. Foreløpig angir Prosjektrapport 42, Kriterier for passivhus- og 
lavenergi for yrkesbygg standard på det området. 

 
Figur 12.  Klimagassutslipp fra tre byggeprosjekter med ulik energistandard. Storøya barnehage 
er bygget etter passivhusstandard og Hunsund etter dagjeldende forskriftskrav (TEK07). 
Passivhusstandard reduserer klimagassutslippene med ca 50 %. 
 
Passivhus innebærer fokus på enkle, robuste og langlivede energiløsninger og vekt på 
passive tiltak knyttet til utforming og detaljering av bygningskropp. Se prinsipp for passiv 
energidesign Figur 13. Det er klar sammenheng mellom arealforbruk i bygninger og 
belastning på ytre miljø gjennom livsløpet. Ca halvparten av energiforbruket i boliger har 
sammenheng med arealet i boligen.3

 
 

Kvalitetskriteriene for Framtidens byer er passivhusstandard. De strenge kravene til lavt 
energibehov i passivhusstandardene kan i enkelte tilfeller forbigås dersom dette kan 
kompenseres for ved lik produksjon av fornybar energi. Løsningene må sees i en helhet 
dersom avvik fra kravet om passivhusstandard for nybygg vurderes.  

                                            
3 Arealforbrukets miljøbelastning i boliger. Gaia Lista for Byggeteknisk etat 2003. 
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God områdeplanlegging, arealeffektivitet, sambruksløsninger og fleksibilitet i 
planløsningene kan gi store gevinster når det gjelder økonomi, miljø og klima. De 
kvadratmeterne som ikke blir bygget er de billigste og mest miljøvennlige. Slike 
betraktninger må supplere beregningene av klimagassutslipp og energibruk per m2. 
 
 

 
Figur 13. Prinsipp for passiv energidesign. Norwegian Wood/NAL ECOBOX 2008, basert på 
”Kyotopyramiden”, Rødsjø og Dokka. 
 
For rehabiliteringsprosjekter kan det fastsettes nærmere bestemte energimål, se punkt 2.5 
om Eksisterende bygningsmasse.  
 
I de tilfeller der det foreligger tilknytningsplikt til fjernvarmesystem skal kommunen ta 
initiativ til et samarbeid med fjernvarmeselskap for å sørge for en mest mulig 
klimaeffektiv varmeforsyning til byggeprosjektet.   
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2.5 Eksisterende bygningsmasse 
Byggsektoren står for en betydelig andel av klimagassutslippene i Norge. Årlig tilvekst av 
nye bygninger utgjør 1-2 % av den totale bygningsmassen og omfattende rehabilitering 
utgjør omtrent like mye.  Det antas at kanskje hele 80 % av dagens bygningsmasse fortsatt 
vil være i bruk i 2050. Det er derfor av stor betydning hvordan eksisterende bygninger 
forvaltes. Avgjørelse om enten å rive eller å bevare kan gi store utslag på 
klimagassregnskapet, og gjenbruk av bygninger, bygningsdeler og materialer bør vurderes 
grundig. Analysene som Statsbygg fikk utført i forbindelse med etterbruk av det tidligere 
Rikshospitalet i Pilestredet Park illustrerer denne problematikken godt.  
 
Oppgradering av eksisterende bygningsmasse kan gi betydelige reduksjoner i 
klimagassutslipp. Fra andre land har vi eksempler på at bygg er rehabilitert til 
passivhusstandard. Ved rehabilitering bidrar energieffektiviseringstiltak til at 
investeringene blir langsiktige og mindre risikable.  
 
Eldre bygningsmiljøer kan ha høy kulturhistorisk verdi. Hvilke tiltak som egner seg best for 
å nå målet om lavere klimagassutslipp må i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til disse 
verdiene. I Framtidens byer skal bygningsmiljøenes kulturhistoriske verdier og målet om 
klimanøytrale og levedyktige byer sees samlet. For å nå målet om å redusere 
klimagassutslippene i byene kreves det ny kunnskap og nye vurderinger av hvilke løsninger 
og prioriteringer som skal gjelde i forvaltningen av bygningsmassen. Se også pkt. 3.4 om 
kulturhistoriske verdier.  
 
Mange eldre bygningsmiljøer representerer tekniske utfordringer mht etterisolering og 
annen oppgradering som det må tas hensyn til ved rehabilitering. Det kan være vanskelig å 
oppnå passivhusstandard. For eksisterende bygningsmasse kan det derfor fastsettes 
nærmere bestemte energimål, men minimum lavenergistandard. Der bygningsmessige 
tiltak av strenge bevaringsshensyn eller tekniske hensyn ikke er mulig kan det være aktuelt 
å vurdere tekniske løsninger i form av bedre varmeanlegg og utfasing av fossil brensel, 
effektiv belysning, styringssystemer, energiledelse, driftsovervåking mv. Disse tiltakene 
ligger høyere oppe i ”Kyotopyramiden”, se Figur 13. 
 
Rehabiliteringsprosjekter kan komme godt ut i et livssyklusperspektiv siden 
materialressursene benyttes videre. Konstruksjoner og bygningsdeler som gjenbrukes er i 
utgangspunktet klimanøytrale, mens bearbeiding av materialer og produkter og vedlikehold 
av overflatene kan innebære varierende klimabelastning. 
 
I klimagassregnskap.no er ikke lagringseffekten av karbon i treverk hensyntatt. Dersom 
lagringseffekten trekkes inn vil gjenbrukte trebygninger og trematerialer generelt gi 
positive verdier i regnskapet, fordi CO2 bindes i bygningen så lenge den blir stående. 
 
2.6 Drift og vedlikehold 
Betydningen av materialers holdbarhet og vedlikeholdsegenskaper er nevnt både under 2.3 
om materialbruk og 2.4 om energibruk i drift. Bygningens planløsning og bygningsteknikk, 
og utearealenes utforming er også viktig med tanke på et rasjonelt renhold og vedlikehold 
med minst mulig miljøbelastning.  
 
God og effektiv drift må planlegges, og det må innføres energiledelse med tilgang på 
tverrfaglig kompetanse innen de ulike fagområder. 
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2.7 Tilpasning til dagens og framtidens klima 
Å planlegge for et endret klima handler om å ta hensyn til dagens og morgendagens klima i 
det planleggingsarbeidet man allerede gjør.  
 

Klimaendringene vil stille bygg- og anleggssektoren overfor store utfordringer. Mer vind, 
nedbør og fuktighet bidrar til økt belastning på materialer og konstruksjoner både på kort 
og lang sikt. Havnivåstigning og springflo fører til at bygninger må lokaliseres i større 
avstand og høyde fra sjøkanten. I plan- og bygningsloven stilles det krav om utarbeidelse 
av risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med alle arealplaner. 

Mye kan gjøres for å hindre uheldige klimabelastninger når det enkelte byggeprosjekt 
planlegges. Det bør foretas en klimaanalyse av tomta for å finne fram til fornuftig, 
plassering, utforming og orientering av bebyggelsen ut fra sol-, vind- og nedbørsforhold. 
Valg av materialer og bygningsmessige detaljer må tilpasses forholdene på stedet. En 
vesentlig del av dagens byggskader skyldes fukt. Endringer i klimaet sammen med nye 
byggemetoder og -løsninger kan skape store utfordringer. Vi må regne med økt behov for å 
oppgradere eksisterende bebyggelse med tanke på klimapåkjenninger. Samtidig er den 
gamle byggeskikken en viktig kilde til kunnskap om holdbare løsninger. 

Økt nedbør og mer ekstremnedbør fører til at det i nye og eksisterende områder må 
utvikles gode metoder for fordrøyning av overflatevannet. Grønne strukturer representerer 
i seg selv absorbering av overflatevann. Dersom det i tillegg legges opp til mer 
gjennomtrengelige masser i både grønnstrukturen og på overflatedekkene i stedet for 
harde flater, vil dette bidra til økt fordrøyning av regnvannet. Videre bør det tilstrebes å 
ha åpne vannveier, for eksempel åpne bekker som tidligere er lagt i rør, eventuelt lage 
kanaler og basseng, som ledd i en miljøvennlig utforming av by- og boligområdene. Grønne 
takterrasser med tilstrekkelig jordsmonn kan være et godt supplement til leke- og 
oppholdsarealer. Samtidig som grønne tak binder CO2 og gir bidrag til frodige uteplasser, 
vil disse også ta hånd om overflatevannet.  

For øvrig vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin klimatilpasningsside: 
www.klimatilpasning.no, og Framtidens byers nettside under temaet klimatilpasning 
www.framtidensbyer.no. 

 
  

http://www.klimatilpasning.no/�
http://www.framtidensbyer.no/�
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3. Øvrige kriterier - knyttet opp mot programmets delmål 
 
3.1 Generelt 
Delmålet i Framtidens byer er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske 
kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. 
 
3.2 God arkitektonisk utforming 
Pilotprosjektene skal bidra til god byutvikling, og gis en god arkitektonisk utforming i 
samsvar med den vide forståelsen av begrepet i ny plan- og bygningslov og arkitektur.nå - 
Norsk Arkitekturpolitikk. 
 
3.3 Gode miljøkvaliteter 
Målsettingen er at pilotprosjektene skal ha gode kvaliteter på alle miljøområder. 
Oppregningen under er ikke uttømmende, men kan sees på som en dynamisk sjekkliste, 
som supplerer og utdyper punktene 3.2, 3.4 og 3.5: 
 

• Lokal håndtering av overflatevann (se også pkt. 2.7 om tilpasning til framtidige 
klimaendringer) 

• Grønnstruktur og blå/grønnstruktur, med god sammenheng med omliggende tur- og 
friluftsområder 

• Hensyn til naturmangfold og landskap 
• Gode utearealer og kvalitet i byrom 
• Fysiske tiltak i trafikkarealene 
• Opprydning av forurenset grunn 
• Miljøsanering  
• Innemiljø/inneklima 
• Miljøvennlig håndtering av både forbruksavfall og bygge- og anleggsavfall 
 

For å definere ambisjonsnivået og å oppnå målsettingen i hvert enkelt prosjekt er det 
nødvendig med miljøprogram og miljøoppfølgingsprogram, se pkt. 4.1. 
 
Kommunens egne kvalitetsnormer for bymiljø- og boligkvaliteter (bestemmelser og 
retningslinjer til arealplaner, retningslinjer til plan- og bygningslovens § 74 nr 2, vedtekter 
etc.) må vektes ut fra helheten og de mål som skal oppnås. Dersom det er konflikt mellom 
kommunens normer (for eksempel minimumskrav til antall parkeringsplasser) og 
pilotprosjektenes kvalitetskriterier bør sistnevnte veie tyngst. 
 
3.4 Universell utforming 
Alle bygg og anlegg som skal inngå som pilotprosjekter i Framtidens byer må tilrettelegges 
for universell utforming.  
 
3.5  Kulturhistoriske verdier 
Viktige kulturhistoriske verdier skal søkes ivaretatt i prosjektene, både mht. bevaring av 
eksisterende bygningsmasse og kulturmiljøer, og ved innføring av ny bebyggelse. 
Antikvarisk kompetanse skal i nødvendig grad trekkes inn i forbindelse med planlegging og 
gjennomføring. Pilotprosjektene skal bidra til økt kunnskap om metoder for forvaltning og 
energieffektivisering av eldre bygningsmasse. 
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4 Prosess og arbeidsmåte 
 
4.1 Miljøprogram 
For å sikre måloppnåelse skal det utarbeides miljøprogram for prosjektene, samt 
oppfølgingsplaner for ulike faser og aktører. Miljøprogrammer utgjør et viktig 
styringsredskap for utbygger. Miljøprogram kan med fordel utarbeides med utgangspunkt i 
miljøprogrammeringsverktøy utviklet av Statsbygg, Oslo kommune og SINTEF; 
www.miljoprogrammering.no, men også andre verktøy eller maler kan benyttes. Se pkt. 
3.3. 
 
4.2  Medvirkning 
Det er ønskelig å få gjennomført ulike medvirkningsprosesser ut over lovens minstekrav. 
Dette vil særlig være aktuelt i forbindelse med områdeprosjekter i, eller i tett nærhet til, 
eksisterende boligområder eller andre områder hvor større brukergrupper berøres. Det bør 
i denne sammenheng gjennomføres medvirkningsformer som verksteder, charetter, 
plansmier eller folketorg, både som underlag for konkurranse-/byggeprogrammene og i 
andre faser av arbeidet.  
 
4.3  Kunnskapsspredning 
Pilotprosjektene skal bidra til å spre kunnskap til byggenæringen. Det innebærer blant 
annet å stille opp på frokostmøter, fortelle om prosjektet, ev kurs/omvisning på 
byggeplass med mer. Pilotprosjektene skal også være åpne for samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner. De innebærer å inkludere studenter og elever i prosjektet. 
 
4.4 Arkitekturkonkurranser 
Arkitekturkonkurranser er et godt virkemiddel i prosjekteringsoppgaver hvor det er 
ønskelig å stimulere til utvikling og nyskaping. Det er derfor et mål at flest mulig 
prosjekteringsteam velges gjennom arkitekturkonkurranser. Det oppfordres til å bruke 
åpne plan- og designkonkurranser som involverer mange aktører og ofte får stor 
oppmerksomhet både i dagspresse og fagpresse. Andre prosesser som fremmer 
tverrfaglighet er også aktuelle. 
 
4.5 Tverrfaglig prosjektering og integrert design 
Integrert design er en forutsetning for å få gjennomført klimaeffektive prosjekter. 
Planlegger- og prosjekteringsteamene må allerede ved oppstarten av prosjektet settes 
sammen med bred og tverrfaglig kompetanse som dekker de områdene som er relevant i 
forhold til kriteriene. Prosjekteringsteamet bør gjennomgå en Startpakke i integrert 
energidesign (IED) og det skal tidlig i prosjekteringsprosessen gjennomføres workshops med 
eksterne spesialrådgivere stilt til disposisjon av Framtidens byer. 
 

http://www.miljoprogrammering.no/�
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4.6 Bygge- og anleggsfasen 
Det er viktig for både arbeidsmiljø, reduksjon av miljøutslipp, minimalisering av 
byggeavfall og for å oppnå et godt inneklima i ferdig bygg at det legges vekt på en tørr, 
ryddig og ren byggeplass med god logistikk. Fuktighet som byggematerialer blir utsatt for i 
byggefasen kan senere forårsake alvorlige soppskader. For å unngå slike problemer bør 
materialer og bygningselementer leveres til riktig tid (”just in time”) og skjermes mot 
værpåvirkning. Andre tiltak kan være høy grad av prefabrikasjon og systembygging, og 
bygging under telt (innendørsbygging/tak over tak).  
 
4.7  Beregning av klimagassutslipp 
Klimagassutslipp skal beregnes med verktøyet Klimagassregnskap for utbyggingsprosjekter 
utviklet av Statsbygg. Verktøyet angir ikke løsningsforslag, men dokumenterer 
klimagassutslippene av foreslåtte/valgte løsninger for både materialbruk, stasjonær 
energibruk i drift og transport i drift. Se dokumentasjon av beregningsverktøyet på 
www.statsbygg.no. Klimagassregnskapet er gratis tilgjengelig på 
www.klimagassregnskap.no. Verktøyet er under utvikling for å kunne benyttes på plannivå.  
 
Klimagassverktøyet gir mulighet til å velge utslippsfaktorer for elektrisitet. I Framtidens 
byer skal elektrisitet tillegges klimagassutslipp tilsvarende nordisk miks, som utgjør 211 g 
CO2-ekvivalent per kWh. 
 
Klimagassberegningene skal fungere både som vurderingsgrunnlag i prosjekteringsprosessen 
og som dokumentasjon. De skal derfor som et minimum utføres tre beregninger: 
 

1) for bygget/prosjektet/området uten klimatiltak 
2) for et modellert prosjekt som tilfredsstiller kriteriene 
3) for prosjektet ”as built” 

 
Den siste beregningen vil også omfatte transport av byggeproduktene samt bygge- og 
anleggsfasen.  
 
En rekke nye by- og boligprosjekter omtales ofte som tilnærmet klimanøytrale eller CO2-
frie. Det unnlates som regel å nevne at det kun dreier seg om den stasjonære energibruken 
i drift av bygget/bydelen. Inkluderes også produksjon av materialer og transport i 
driftsfasen, er det så langt man har brakt i erfaring, ingen prosjekter som er 
nullutslippsløsninger. Mange prosjekter har imidlertid svært lave utslipp sammenlignet 
med dagens norske praksis.  
 
4.8  Miljødokumentasjon for bygningsprodukter 
Produkter (faste) som benyttes i byggeprosjektene skal ha miljødokumentasjon i form av 
Environmental Product Declaration (EPD). Produktene vurderes i henhold til ECOproduct-
metoden. Det bør i utgangspunktet ikke velges produkter med dårligste karakter (rødt) for 
noen av parametrene innemiljø, miljø- og helseskadelige stoffer, ressursforbruk og 
klimagassutslipp. 
 
4.9 Bruk av IKT 
Fordelene ved bruk av moderne IKT-løsninger bør utnyttes i størst mulig grad både ved 
planlegging, prosjektering, produksjon og drift, og sees i en helhet for alle deler av 
prosessen. 
 

http://www.statsbygg.no/�
http://www.klimagassregnskap.no/�
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Geografiske informasjonssystemer (GIS) med kartfestede data er et viktig hjelpemiddel ved 
planlegging, og bør kobles opp mot prosjekteringsverktøyene. For å sikre tilstrekkelig 
informasjonsflyt og dokumentasjon bør det i prosjektene benyttes 
bygningsinformasjonsmodeller (BIM) basert på åpne internasjonale standarder (IFC). 
Konseptet BuildingSmart og intelligente bygg gir fordeler både når det gjelder 
kommunikasjon, effektivitet og kvalitetssikring gjennom hele prosessen, inklusive drift av 
ferdig bygning.  
 
4.10 Organisering, avtaler, oppfølging og evaluering 
NAL|Ecobox fungerer som sekretariat og som kontakt mot offentlige og private byggherrer 
og tiltakshavere, i samarbeid med Lavenergiprogrammet. Håndteringen av prosjekter som 
er i regi av andre enn kommunen vil skje i dialog med vertsbyen. Dersom det er tvil om et 
prosjekt kan få status som pilotprosjekt vil departementsgruppa i Framtidens byer ved 
Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet ha det avgjørende ord.  
 
Det skal inngås avtale mellom byggherre/tiltakshaver, vertsbyen og Framtidens byer, 
vanligvis v/Miljøverndepartementet, for hvert pilotprosjekt. Avtalen skal klargjøre hva 
byggherre/tiltakshaver forplikter seg til, og hvilke forpliktelser som ligger i prosjektet fra 
statlig hold. Byggherre/tiltakshaver skal bl.a. forplikte seg til å evaluere og følge opp 
prosjektet under drift, og stille alt materiale i form av presentasjoner, erfaringer m.v. til 
rådighet for Framtidens byer. Staten vil bistå med rådgiving, støtte til faglige seminarer, 
kunnskapsspredning, erfaringsoverføring m.v.  
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