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282 : Lemkuhlstranden 
 

Lemkuhlstranden 
Tidligfase beregning av klimagasskonsekvens av planforslag 
 
 
Notatet redegjør for klimagassutslipp som følger av endring av arealbruk og utbygging i tråd med 
planinitiativet, sammenlignet med dagens situasjon (nåsituasjonen).  
 
Beregningen er utført ved planinitiativ, med utgangspunkt i innledende studier av 
utbyggingsstruktur og -omfang, og er beheftet med en betydelig usikkerhet. Beregningen er egnet 
for å gi en indikasjon på forventet klimagasskonsekvens av planinitiativet, og for å identifisere 
temaer som bør utredes i reguleringsfasen. 
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1.0 Hovedresultater 
 
1.1 Resultattabell 
 

  Scenario Nåsituasjon: 
Elektrisitet EU28 + 

NO 2016-2018 

Planforslag: 
Elektrisitet EU28 + 

NO 2016-2018 

Planforslag: 
Elektrisitet NO 

2016-2018 

  Total utslipp (tonn CO2e) 8 936 29 277 21 260 

M
od

ul
er

 

A1-3 0 8 537 8 537 

A4-5 0 736 736 

B1-5 0 1 112 1 112 

B6 6 245 8 909 891 

B8 2 691 8 918 8 918 

C1-C4 0 603 603 

D 0 0 0 

Tabell 1: Totalt utslipp fordelt på livsløpsmodul (tonn CO2e i livsløpet) 

 
  Per m² BTA (kg CO2e / m² BTA) 2 601 732 532 

 
BTA 3 436 39 983 39 983 

Tabell 2: Enhetsutslipp per m2 BTA (kg CO2e/m2 BTA i livsløpet) 

 
  Per bruker (kg CO2e/år/person) 2 128 889 645 

 
Brukere 70 549 549 

Tabell 3: Enhetsutslipp per person (kg CO2e/år)/person) 

 
  Utslipp fra materialer (kg CO2) 0 10 766 807 10 766 807 

By
gn

in
gs

de
l 

21 Grunn og fundament 0 1 342 962 1 342 962 

22 Bæresystemer 0 1 635 185 1 635 185 

23 Yttervegger 0 1 550 940 1 550 940 

24 Innervegger 0 2 449 463 2 449 463 

25 Dekker 0 3 135 973 3 135 973 

26 Tak 0 425 013 425 013 

28 Trapper og Balkonger 0 449 436 449 436 

Tabell 4: Enhetsutslipp per bygningsdel (kg CO2e/bygningsdel i livsløpet) 

Tabellene over viser resultatene av klimagassberegningen i henhold til Bergen kommunes «Veileder 
for klimagassberegninger», utgave 1, 08.12.2020. 
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1.2 Oppsummering – Klimagassutslipp per person (beboer / ansatt) 
 
Klimagassutslipp per beboer og arbeidsplass (figur 1) gir et mål på hvor klimaeffektiv utbyggingen 
er sett i sammenheng med verdiskapingen i området. Det er et generelt behov for etablering av nye 
boliger og arbeidsplasser som del av den overordnede samfunnsutviklingen, og det er derfor 
hensiktsmessig å søke de mest klimaeffektive løsningene for etableringen av disse. 
Klimagassberegningene gir et mål på dette, sammenlignet med dagens situasjon. 

 
 

Figur 1: Klimagassutslipp per bruker (kg CO2-e/arbeidsplass per år) 

Figur 1 viser en oppsummering av klimagassutslipp per beboer og arbeidsplass fordelt på temaene 
arealbruk, energibruk, transport, materialbruk og anleggsaktivitet.  
 
Dagens situasjon har estimert 70 brukere og et samlet klimagassutslipp på 2.128 kg CO2-e/år per 
person, i hovedsak grunnet transport og energiforbruk i dagens bygningsmasse. Energibruken er 
usikker, og basert på innledende vurderinger av energistandarden til eksisterende bygningsmasse. 
 
Planforslaget er estimert å inneholde 549 brukere og ventet å resultere i et klimagassutslipp på 
rundt 896 kg CO2-e/år per person dersom produksjonsmiksen til elektrisitetsforsyningen i Europa 
legges til grunn. Dette er en reduksjon på rundt 58% sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Dersom norsk produksjonsmiks legges til grunn, synker klimagassutslippet per beboer/ arbeidsplass 
til 652 kg CO2-e/år, en reduksjon på 69% sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Planforslaget har et vesentlig lavere utslipp fra energibruk enn 0-alternativet. Den nye 
bygningsmassen vil ha en mye bedre energistandard, og bygningsmassen vil også tilrettelegges for 
fjernvarme, som gir betydelige klimagassbesparelser sammenlignet med dagens situasjon med 
elektrisk oppvarming.  
 
Planinitiativet resulterer i en reduksjon i klimagassutslipp per person på rundt 58% sammenlignet 
med dagens situasjon. Selv om planforslaget resulterer i klimagassutslipp knyttet til materialer og 
byggeaktiviteter kompenseres dette gjennom levetiden av forbedret energistandard i 
bygningsmassen. Utslipp fra transport per person reduseres noe grunnet en annen fordeling av 
brukere i området. 
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1.3 Oppsummering – Totalt klimagassutslipp 
 
Totalt klimagassutslipp (figur 2) viser den samlede klimagasskonsekvensen av planforslaget. Det vil 
nesten alltid være høyere klimagassutslipp forbundet med et planforslag enn dagens situasjon, 
grunnet klimagassutslipp forbundet med materialbruk og anleggsarbeider i utbyggingsperioden, og 
fra transportaktiviteter og energibruk i driftsfasen. 
 
Nåsituasjonen har et beregnet totalutslipp på 8.936 tonn CO2-e, der 6.245 tonn CO2-e/år er 
forbundet med energibruk til oppvarming og drift av eksisterende bygg. Det er ikke medtatt 
materialer for vedlikehold av eksisterende bygg, selv om dette kan ventes i løpet av 
beregningsperioden på 60 år. 
 

 
 

 
Figur 2: Klimagassutslipp per år totalt 

Planforslaget Scenario 1 (europeisk energimiks) har et beregnet totalutslipp på 29.499 tonn CO2-
e/år, ca. 3,3 ganger høyere enn dagens situasjon. Området bygges ut med ny bygningsmasse og går 
fra ca. 70 til ca. 549 brukere, noe som gir et vesentlig større klimagassutslipp fra transport (B8). 
Klimagassutslipp fra energibruk stiger også, men kun med 1,4 gangen til tross for at utbygd areal 
innenfor planområdet øker fra rundt 3.400 m2 til rundt 40.000 m2. Dette skyldes bedre 
energistandard og bruk av fjernvarme i bygningsmassen. 
 
Planforslaget Scenario 2 (norsk utslippsfaktor på elektrisitet) har et beregnet totalutslipp på 21.482 
kg CO2-e/år, en økning på 2,4 ganger sammenlignet med dagens situasjon. 
 
I Planforslag Scenario 1 og 2 utgjør klimagassutslipp forbundet med transport den største andelen, 
noe som understreker betydningen av å jobbe med transportbildet i den videre planleggingen av 
prosjektet. Planområdet har en sentral beliggenhet og tilsvarende eller høyere utslipp vil kunne 
ventes selv om boligene ble lokalisert andre steder. 
 
Planforslaget har et høyere totalutslipp enn en videreføring av dagens situasjon, men dette må sees 
i sammenheng med mange nye boliger og større verdiskaping i området. En stor del av de nye 
utslippene skyldes transport i drift. 
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2.0 Metodikk og grensesnitt 
 
Notatet redegjør for klimagassutslipp som følger av endring av arealbruk og utbygging i tråd med 
planforslaget, sammenlignet med dagens situasjon (0-alternativet). 
 
2.1 Metodikk 
 
Beregningene er i henhold til NS 3720 «Metode for klimagassberegninger for bygninger» der denne 
er relevant. Metodikken for det enkelte temaområdet er beskrevet i avsnitt 4.0 til 7.0. Beregningene 
følger Bergen kommunes «Veileder for klimagassberegninger», versjon 1, 08.12.2020. Levetiden 
som er benyttet i beregningene er 60 år, jfr. NS 3720. 
 
Resultatene presenteres både som totalt klimagassutslipp og som utslipp per beboer/ arbeidsplass.  
 
Totalt utslipp viser den absolutte klimagasskonsekvensen av planforslaget ved full utbygging, 
sammenlignet med 0-alternativet. 
 
Utslipp per beboer/ arbeidsplass ser klimagasskonsekvensen i forhold til samfunnsmessig 
verdiskaping. Utvikling av nye boliger og arbeidsplasser er et overordnet samfunnsmål, men vil 
normalt medføre klimagasskonsekvenser i form av etablering, bygging og drift. Enheten 
klimagassutslipp per beboer/ arbeidsplass gir et utgangspunkt for å kunne prioritere klimaeffektive 
boliger og arbeidsplasser i den overordnede samfunnsutviklingen. 
 
2.2 Avgrensning av beregningene 
 

 
 
Klimagassestimatet dekker arealet som vist på kartutsnittet over. Estimatet dekker både 
Lemkuhlstranden og Sandviksveien 110. 
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Beregningene inkluderer 1) klimagassutslipp som følger av endring i arealbruk (avsnitt 4.0), 2) 
klimagass fra energibruk og transport til drift av i et fullt utbygd planområde sett over en levetid på 
60 år (avsnitt 5.0 og 6.0) og 3) klimagassutslipp fra materialer og anleggsarbeid i utvikling og 
opparbeiding av planområdet (avsnitt 7.0).  
 
Klimagassberegningene er basert på full utbygging av planområdet. Utslipp knyttet til drift av bygg 
og anlegg i perioden fra oppstart av utbyggingen og til ferdigstillelse av siste byggetrinn er med 
andre ord ikke inkludert. Dette er for å unngå at usikkerheter knyttet til utbyggingstakt og -
rekkefølge påvirker sammenligningen av planforslaget med 0-alternativet.   
 
Beregningen er utført ved planinitiativ, med utgangspunkt i innledende studier av 
utbyggingsstruktur og -omfang, og er heftet med en betydelig usikkerhet. Beregningen er egnet for 
å gi en indikasjon på forventet klimagasskonsekvens av planinitiativet, og for å identifisere temaer 
som bør utredes i reguleringsfasen. 
 
2.3 Valg av produksjonsmiks i elektrisitetsforsyningen 
 
Standard produksjonsmiks i elektrisitetsforsyningen til EU28, Island og Norge er lagt til grunn for 
nåsituasjonen. Norge er en del av det europeiske strømnettet og eksporterer og importerer 
elektrisitet fra kontinentet. En utslippsfaktor på 12 g CO2-e/kWh er benyttet, i henhold til NS 3720 
(fremskrevet fra 136 g CO2-e/kWh i One Click LCA). 
 
Europeisk produksjonsmiks er også benyttet i beregningen av Planforslag Scenario 1. Dette 
scenariet representerer en full utbygging av planforslaget uten spesielle føringer knyttet til 
energikilder. 
 
Planforslag Scenario 2 er basert på produksjonsmiks i elektrisitetsforsyningen til Norge alene. 
Utslippsfaktoren er på 12,3 g CO2-e/kWh. Norsk Standard krever at dette alternativet også 
synliggjøres i klimagassberegninger etter standarden. 
 
2.4 Usikkerhet 
 
Klimagassberegningene representerer estimater basert på den beste tilgjengelige kunnskap. 
Beregningene spenner over mange temaer og påvirkes av en rekke faktorer som er forbundet med 
stor usikkerhet, fra materialer som brukes i byggene til fremtidens transportformer og 
drivstofftyper. 
 
Formålet med beregningene er en sammenligning av alternative løsninger/ scenarier med like 
beregningsforutsetninger. Utover dette bør resultatene brukes med stor forsiktighet. 
 
 
3.0 Alternativer 
 
Klimagassberegningene sammenligner planforslaget med dagens situasjon i planområdet. 
 
Nåsituasjonen er en videreføring av dagens situasjon i hele beregningsperioden (60 år iht. NS 3720). 
Kun bygg som påvirkes av planforslaget er inkludert i beregningene. Det vil si at nåsituasjonen 
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inkluderer energiforbruket til eksisterende bygg som vil rives eller ombygges som følge av 
prosjektet.  
 
Klimagassutslipp fra eksisterende bygg innenfor planområdet som videreføres uten endring er ikke 
inkludert i klimagassestimatet. Estimatet viser med andre ord konsekvensene av tiltak innenfor 
planområdet sammenlignet med en situasjon uten disse tiltakene, ikke det totale klimagassutslippet 
fra planområdet inkludert bygg som ikke påvirkes av utbyggingen. 
 
Energiforbruk er estimert med utgangspunkt i energistandarden til de eksisterende byggene, og 
standard reisemiddelfordeling for Bergen er benyttet i transportberegningene.  
 
Beregning av planforslaget er to-delt. 
 
Planforslaget Scenario 1 omfatter klimagasskonsekvens er vurdert med utgangspunkt i 
illustrasjonsplan vedlagt planforslaget. Beregningene for energibruk benytter produksjonsmiksen i 
elektrisitetsforsyningen til EU28, Island og Norge. Det er forutsatt energiforbruk iht. TEK’17 og 
standard reisemiddelfordeling for Bergen (boliger og næringsfunksjoner).  
 
Planforslaget Scenario 2 er beregnet med utgangspunkt i de samme forutsetninger, men benytter 
produksjonsmiksen i elektrisitetsforsyningen til Norge alene. Denne delingen er iht. NS 3720. 
 


