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1. Innledning 
Det skal utarbeides en innledende klimagassberegning for Alvøen Marina i forbindelse med 

anmodning om oppstartsmøte for detaljreguleringsplan.  

Denne rapporten beskriver metode og resultater for innledende klimagassberegning for utbedring av 

bygg og anlegg i forbindelse med eksisterende marina på Alvøen.  

Planinitiativet omtaler tre ulike scenarioer for plassering av bebyggelse og spørsmål vedr. riving eller 

bevaring.  

Scenario 0 innebærer ikke ny bebyggelse, men at eksisterende verkstedbygg bevares og renoveres 

for videre bruk.  

Scenario 1A innebærer at eksisterende verkstedbygg rives og at det oppføres et nytt verkstedbygg på 

tomten.  

Scenario 1B innebærer at det i tillegg til nytt verkstedbygg oppføres et salgs- og utstillingsbygg, samt 

utvidelse av kai/brygge. Gjennomføring av scenario 1A er en forutsetning for at salgs- og 

utstillingsbygg i scenario 1A kan realiseres.  

Hensikten med innledende klimagassberegninger er at man i en tidlig fase kan iverksette effektive 

klimagassreduserende tiltak slik at miljøpåvirkningen på klimaet kan minimeres på en 

kostnadseffektiv måte.  

 

Scenario 0 Scenario 1A Scenario 1B 

Bevaring og rehabilitering av 
verksted 

Riving og nybygg verksted Scenario 1A + nybygg 
salg/utstilling båter og utvidelse 
av kai/brygge 

   
Figur 1 Oversikt for ulike scenario for bebyggelse 
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1.1 Presentasjon av resultatene 
Klimagassutslippene for de ulike stadiene: 

Tabell 1 

Enhet Rehabilitering og bevaring Riving og nybygg 

Totalt utslipp kg CO2e i livsløpet  473 895 629 048 

Som enhetsutslipp i kg CO2e/år 7 898 10 484 

Som enhetsutslipp i kg CO2e/m2  1 185 1 233 

Som enhetsutslipp kg CO2e/år/m2  20 21 

Tabell 2 

Stadie Rehabilitering og bevaring Riving og nybygg 

Produktstadiet A1-A3  75 616 124 194 

Gjennomføringsstadiet A4-A5  6 045 10 924 

Bruksstadiet B1-B5  17 535 22 426 

Energi i drift B6  311 051 402 290 

Transport i drift B8  60 514 60 514 

Livsløpets sluttstadium C1-C4  3 135 8 700 

 

Figur 2 Klimagassutslipp NS3720, alle påvirkningskategorier 
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Figur 3 Klimagassutslipp, kg CO2e- Elementer og livssyklusstadier 

1.2 Forutsetninger for beregninger 
KPA2018 § 18.4 stiller krav til klimagassberegninger for nybygg større enn 1000 m² BRA, ved valg 

mellom rivning og bevaring og ved vesentlige naturinngrep.  

Det totale arealet for nybygg er ikke over 1000 m2 BRA, og det er dermed ikke gjennomført 

klimagassberegninger for samlet areal for nybygg.  

Omtalt scenario 1A medfører riving av eksisterende bygg og oppføring av nybygg. Det er derfor krav 

til klimagassberegning for dette scenarioet. Ved vurdering om bygget skal rives eller rehabiliteres, 

skal det utarbeides to beregninger med alternativene:  

• Alternativ 1: bevare og rehabilitere  

• Alternativ 2: riving og nybygg 

For krav om klimagassberegning for vesentlig naturinngrep er planlagte tiltak vurdert til å ikke være 

beregningspliktig. Det forutsettes at det må gjøres terrenginngrep for plassering av utstillingsbygg i 

form av sprengning i fjell. Området som må sprenges bort har et areal mellom 50 og 100 m2 og en 

gjennomsnittshøyde på ca 2,5 m. Med dette anses tiltaket å ikke defineres som vesentlig 

terrenginngrep etter angitt omfang fra klimagassveielederen.  

1.2.1 Beregningsgrunnlag 
Det er valg mellom riving eller rehabilitering som ligger til grunn for krav om klimagassberegning. Det 

er spørsmålet om å bevare eksisterende verkstedbygg eller rive og bygge ny som skal vurderes. Den 

videre beregningen omhandler derfor kun verkstedbygg, og utstillingsbygg er ikke med i 

beregningsunderlaget.  

For beregninger er verktøyet OneClick LCA med referanseprosjekt i Carbon Designer benyttet. For å 

kunne sammenligne de to alternativene er valg for bevaring og rehabilitering lagt inn som 

referansebygg, mens nytt bygg som medfører riving er lagt inn som nyttdesign. Grafene vil da vise 

sammenligningen mellom de to ulike alternativene.  
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1.2.2 Nøkkelopplysninger 

• Tiltakets art: Verkstedbygg/ rivning av eksisterende bygg 

• Antall etasjer: 2 etasjer over bakken 

• Areal: Nybygg 510 m2, eksisterende bygg 400 m2 

• Konstruksjon: Stål og betongkonstruksjon med klimaskall 

1.2.3 Inndata for bygg i OneClick LCA 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for inndata i de videre beregningene for CO2e utslipp. For å 

generere bygg er det benyttet Carbon Designer i One Click LCA. Ettersom prosjekteringen ennå ikke 

har funnet sted i denne fasen av prosessen er klimagassberegning utført som «referansebygg».  

Tabell 3 

Byggparametre og omfang i OneClick LCA 

Eksisterende verkstedbygg 

Inndata 

Se utklipp fra inndata i vedlegg A 

BTA konstruksjon (200 m2 x 2 etg) 

• Struktur 

• Klimaskall 

• Interiørmaterialer 

400 m2  

Tabell 4 

For konstruksjon i OneClick LCA 

Nytt verkstedbygg 

Inndata 

Se utklipp fra inndata i vedlegg B 

BTA konstruksjon (255m2 x 2 etg) 

• Fundament 

• Gulv på grunn 

• Struktur 

• Klimaskall 

• Interiørmaterialer 

510 m2  

1.2.4 Inndata for lokalisering 
Tabell 5 

Emne Mengde og beskrivelse 

Bygningstype Detaljhandel, Forretningsbygg (stor varehandel). Lett industri og 

verksteder. 

Geografisk område Bergen kommune  

Transportfordeling for ansatte 

beboere og besøkende 

Arbeid: 1,6 

Tjeneste: 0,2 

Privat turer: 0,2 

Besøkende: 2 



8 
 

Antall brukere  3 

Antall åpningsdager 240 

Parkeringstilgjengelighet 4-6 P- plasser per 1000 m2 (0,25) 

Varetransportfrekvens Svært begrenset (0,025) 

Utslippsfaktorer   

Personbil- privat Personbil, personkm, forventet gjennomsnitt over neste 60 år 

Personbil- bildeling Bildelning, personkm, forventet gjennomsnitt over neste 60 år 

Buss Buss, diesel, personkm, forventet gjennomsnitt over neste 60 år 

Jernbane Lokal- og regionaltog, personkm, forventet gjennomsnitt over neste 

60 år 

Varetransport Godstransport, km, forventet gjennomsnitt over neste 60 år 
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2. Utbygging 
I det videre presenteres de ulike resultatene for klimagassutslipp for to scenarioer, rehabilitering og 

bevaring, riving og nybygg.  

2.1 Bevare og rehabilitere 
Eksisterende verkstedbygg er ca 400 m2 fordelt på to etasjer. Bygget består av grunnmur, 

stålkonstruksjon og trekledning. For å kunne bruke bygget for videre verkstedbygg ser en for seg at 

en må rive bygget ned til rammekonstruksjonen og bygge opp igjen med et nytt klimaskall.  

Slik eksisterende verkstedbygg er plassert i dag er det ikke mulig å få til en god løsning med 

varetransport på kaien. Området som er tilgjengelig utenfor verkstedbygget er ikke tilstrekkelig for 

manøvrering av lastebil. I tillegg er verkstedbygget for lite ift dagens behov. 

Alternativet for bevaring av eksisterende verkstedbygg er derfor ikke ønskelig med tanke på byggets 

egnethet, logistikk og en forbedring av eksisterende situasjon for marinaen. 

2.1.1 Metode 
For å beregne klimagassutslipp for eksisterende verkstedbygg er programmet OneClick LCA med 

referansebygg verktøyet Carbon Designer benyttet. Programmene er i henhold til NS3720:2018. 

Opplysninger oppgitt i tabell 3 er lagt til grunn i Carbon Designer. Øvrige inndata for materialer er vist 

i vedlegg C. Programmet angir da byggets klimagassutslipp i forbindelse med utbygging fordelt på 

livsløpsfaser og materialer, se tabell under.  

2.1.2 Resultat 
Rehabilitering og bevaring av eksisterende verkstedbygg gir et totalt utslipp på 474 tonn CO2e. Tabell 

under viser utslipp fordelt på produktstadiet (A1-A3), gjennomføringsstadiet (A4-A5), bruksstadiet 

(B1-B8) og livsløpets sluttstadium (C1-C4).  

Tabell 6 

Livsløpsfase Klimagassutslipp Enhet Prosentvis andel 

Materialproduksjon (A1-A3) 76 tonn CO2e 16 % 

Transport til byggeplass (A4) 1 tonn CO2e 0,2 % 

Byggeplass (A5) 5 tonn CO2e 1 % 

Utskiftning og renovering (B4-B5) 18 tonn CO2e 3,8 % 

Energibruk i drift (B6) 311 tonn CO2e 65,6 % 

Transport i drift (B8) 60 tonn CO2e 12,8 % 

Slutten på livet (C1-C4) 3 tonn CO2e 0,6 % 

SUM 474 tonn CO2e 100 % 
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Figur 4 Resultatfordeling fordelt etter livssyklusstadium for rehabilitering og bevaring av verkstedbygg 

              

Figur 5 Klimagassutslipp kg CO2e, Livssyklus-stadier, for rehabilitering og bevaring av verkstedbygg, t.h: uten transport i drift 
og energi i drift.  

2.2 Riving og nybygg 
Nytt verkstedbygg er 510 m2 fordelt på to etasjer. Verkstedbygget er tilpasset behovet ut fra dagens 

funksjoner og ny plassering muliggjør en bedre logostikk for transport og varelevering, samt bruk av 

marinaen i sin helhet.  

Utslipp fra verkstedbygg er medregnet riving av eksisterende verkstedbygg.  

2.2.1 Metode 
For å beregne klimagassutslipp for nytt verkstedbygg er programmet OneClick LCA med 

referansebygg verktøyet Carbon Designer benyttet. Programmene er i henhold til NS3720:2018. 

Opplysninger oppgitt i tabell 4 er lagt til grunn i Carbon Designer. Øvrige inndata for materialer er vist 
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i vedlegg D. Programmet angir da byggets klimagassutslipp i forbindelse med utbygging fordelt på 

livsløpsfaser og materialer, se tabell under.  

2.2.2 Resultat 
Nytt verkstedbygg inkludert riving av eksisterende verkstedbygg gir et totalt utslipp på 629 tonn 

CO2e. Tabell under viser utslipp fordelt på produktstadiet (A1-A3), gjennomføringsstadiet (A4-A5), 

bruksstadiet (B1-B8) og livsløpets sluttstadium (C1-C4).  

Tabell 7 

Livsløpsfase Klimagassutslipp Enhet Prosentvis andel 

Materialproduksjon (A1-A3) 124 tonn CO2e 19,7 % 

Transport til byggeplass (A4) 3 tonn CO2e 0,5 % 

Byggeplass (A5) 8 tonn CO2e 1,3 % 

Utskiftning og renovering (B4-B5) 23 tonn CO2e 3,6 % 

Energibruk i drift (B6) 402 tonn CO2e 64 % 

Transport i drift (B8) 60 tonn CO2e 9,5 % 

Slutten på livet (C1-C4) 9 tonn CO2e 1,4 % 

SUM 629 tonn CO2e 100 % 

 

 

Figur 6 Resultatfordeling fordelt etter livssyklusstadium for riving av eksisterende, og oppføring av ny verkstedbygg 
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Figur 7 Klimagassutslipp kg CO2e, Livssyklus-stadier, for riving av eksisterende og nytt verkstedbygg, t.h.: uten transport i 
drift og energi i drift. 

2.3 Oppsummering 

2.3.1 Totalt klimagassutslipp 
Det totale klimagassutslippet for de to ulike alternativene er vist i tabell under.  

Tabell 8 

Område Klimagassutslipp Enhet 

Alternativ 1: Bevare og rehabilitere 474 tonn CO2e 

Alternativ 2: Riving og nybygg 629 (+33%) tonn CO2e 

 

Som det framgår av tabellen over vil riving av eksisterende verkstedbygg og oppføring av nytt bygg 

medføre 33 % høyere klimagassutslipp enn bevaring og renovering av eksisterende. En avviksfaktor i 

angitte utslippstall er at nytt bygg er 110 m2 større enn bygg som evt. bevares.  

Om sammenligningsgrunnlaget settes til 400 m2 vil klimagassutslippet være 601 tonn CO2e, som gir 

en økning på 27 % sammenlignet med bevaring og rehabilitering.  

2.3.2 Forslag til videre klimagassreduserende tiltak 

• Gjenbruk av bygningsmaterialer (stålkonstruksjoner). 

• Trekledning på nybygg. 

• Vurdere bærende konstruksjoner i treverk. 

• Grønne tak. 

• Solceller på tak for lokal energiproduksjon. 
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3. Vedlegg 

3.1 Vedlegg A- Referansemodell for rehabilitering og bevaring- eksisterende 

verkstedbygg 
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3.2 Vedlegg B- Referansemodell for riving og nybygg- nytt verkstedbygg 
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3.3 Vedlegg C- Inndata for eksisterende verkstedbygg 
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3.4 Vedlegg D- Inndata for nytt verkstedbygg 

  

 

 

  

 

 

 

 


