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Forord
Denne veilederen er utarbeidet for å gi tydelige retningslinjer for hva
som forventes av klimagassberegninger som kreves i §§ 18.3 og 18.4 i
kommuneplanens arealdel (KPA2018) for Bergen kommune. Både utbygger
og saksbehandler er målgruppe for veilederen. Det er en rivende utvikling når
det gjelder klimagassberegninger, standarden er relativt ny og verktøyene
som brukes er foreløpige få.
I løpet av 2021 vil Bergen og Oslo kommune samarbeide i et prosjekt som
skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for helhetlig og systematisk vurdering
av klimafotavtrykk i plan- og byggesaker. Denne veilederen er derfor første
generasjon. Den vil utvikles etter hvert som kommunen får mer kunnskap og
erfaring.
Utgave 1, Bergen 08.12.2020
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1. Innledning og bakgrunn
Vår tids største utfordring er menneskeskapte klimaendringer. For å redusere
klimautfordringen kreves det innsats fra hver enkelt av oss. Bærekraftig
byutvikling er en forutsetning for å nå Norges klimamål. Byrådets ambisjon
er at Bergen skal bli Norges grønneste storby, og kommunen har som
målsetning å være en fossilfri by i 2030 og en 1,5 graders by i 2050. Det betyr
at det i 2030 ikke skal brukes kull, olje eller gass i Bergen og at innbyggerne i
Bergen fram mot 2050 også skal redusere sine indirekte utslipp til et nivå som
kloden kan tåle og som holder temperaturøkningen under 1,5 grader.
Klima- og miljøutfordringer krever handling innen alle de kommunale
sektorene, og hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være
et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet. I
samfunnsdelen til kommuneplanen (KPS2030) er det nedfelt at kommunen
skal jobbe for å redusere klimagassutslipp fra bygninger, og at planleggingsog byggefase skal ha som mål å skape gode bymiljø med lave utslipp gjennom
hele livssyklusen.

Indirekte utslipp er utslipp som ikke skjer
der energien anvendes. Utslippet er tilknyttet
det geografiske avgrensede området hvor
varer og tjenester produseres.
Direkte utslipp er utslipp som skjer der
hvor energien anvendes. For eksempel
forbrenning av bensin og diesel fra biltrafikk,
avfallsforbrenning osv.

Byggsektoren står for ca. 40 % av Norges totale klimagassutslipp. Når selve
bygget blir mer energieffektivt vil andre deler av byggeprosessen gi et
forholdsmessig større bidrag til klimagassutslipp og energibruk, dette
gjelder særlig lokalisering av bygget og materialbruk. Utarbeidelse av
klimagassberegninger i byggeprosessen er et godt verktøy for å redusere den
totale klimabelastning fra bygg.
For all bebyggelse, både ny og eksisterende, er levetiden et viktig moment.
Dette gjelder både planlegging for riktig forvaltning, drift og vedlikehold
og for fleksibel bruk i et samfunn som har skiftende behov for ulike typer
bygg. Klimagassberegningene skal bidra til felles forståelse for klimaeffekt av
tiltak, og til å samarbeide om best mulige løsninger i dialogen om plan- og
byggesaker.
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1.1 Forankring og metode
Veilederen bygger på statlige og kommunale mål, og er forankret i
kommuneplanens samfunnsdel BERGEN2030 og Bergen kommunes klimaog energihandlingsplan: Grønn Strategi. Det vises også til Arkitektur og
byformingsstrategi for Bergen, særlig punkt 7 Lav energi- og ressursbruk
samt punkt 8 Endringsdyktig by.
Hjemmelen til å kreve klimagassregnskap følger av kommuneplanens
arealdel KPA2018:

Bestemmelser

Retningslinjer

§ 18.3 I reguleringsplaner for bebyggelse
skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres
for:

•

Bergen kommune skal utvikles som et
klimasmart og klimanøytralt samfunn.
Utslippsreduksjoner skal tilstrebes innenfor
alle sektorer.

- tiltak for å minimere klimagassutslipp

•

Nye tiltak skal ha lavt energibehov.

- valg av energiløsninger og byggematerialer

•

Det bør brukes energikilder som gir lavest
mulig utslipp, og på lengre sikt utfasing av
utslipp fra fossile kilder.

•

Byggematerialer bør være fornybare og ha
lavest mulig CO2-fotavtrykk.

•

Det bør tilrettelegges for bruk av tre.

- tiltak for å minimere energibruk

§ 18.4 Klimagassregnskap kreves ved:
- vesentlige naturinngrep
- nybygg større enn 1000 m2 BRA
- valg mellom rivning eller bevaring av
eksisterende bygg

Standard Norge har utarbeidet en metode for klimagassberegninger (NS
3720:2018, utgitt 01.09.2018).
I henhold til standarden vil Bergen kommune benytte begrepet
klimagassberegninger i stedet for klimagassregnskap, med unntak av direkte
sitat fra bestemmelse i KPA2018.
Der kommunen krever klimagassberegeninger skal disse utarbeides iht., NS
3720:2018.

8

1.2.

Mål for klimagassberegninger

Klimagassberegninger skal:

Klimagassbudsjett:

•

gi utbygger et grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger

•

gi et grunnlag for diskusjon mellom kommunen og utbygger
om klimapåvirkning av ulike tiltak ved vurdering av ulike tiltaks
klimapåvirkning

•

bidra til å finne de beste løsningene for lavest mulig utslipp

•

gi erfaringstall og grunnlag for statistikk og økt kunnskap i kommunen.

•

inspirere alle som bygger Bergen til å være med å bidra til målet om et
klimanøytralt samfunn.

Beregning i forkant av prosjekt, f.eks.
skissefaseberegning.

Klimagassregnskap:
Klimagassberegning:

Klimagassberegninger gir et godt grunnlag for veloverveide valg når det
gjelder gode klimatiltak. For å få størst utbytte, må klimagassberegningene
utføres tidlig i plan- og byggesaksfasen. Tidlige beregninger kan gi lavere
kostnader for eksempel ved å redusere mengde materialer og avfall.
Omfanget av beregningene vil variere avhengig av kompleksitet og størrelse
på prosjektet. Klimagassberegninger skal utarbeides og må oppdateres ved
endringer.

Stor påvirkning på utslippet

Skisseprosjekt

Beregning som gjentas i ulike faser av
prosjekteringen og som benyttes for å
optimalisere prosjektet. Brukes både i forkant
og etterkant og viser til selve beregningen.

Høyere kostnad

Mindre påvirkning på utslippet

Lav kostnad
Utredninger

Dokumenterer det ferdige prosjektet.

Forprosjekt

Detaljprosjekt

Bygging

Oppstart

Drift, vedlikehold
modifikasjoner

Demontering

Erfaring fra senfaser inn i tidlig fase

Figuren illustrerer at klimagassberegninger som utføres tidlig i plan og byggesakfasen har størst betydning for utslipp og lavere
kostnader enn beregninger som utføres sent i prosjektet. Figuren er gjengitt med tillatelse fra Standard Online AS, september 2020
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2.

Hva skal inngå i vurderingene?

2.1.

KPA2018 § 18.3 Tiltak for å minimere klimagassutslipp

I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres
for tiltak som minimerer energibruk, klimagassutslipp, valg av energiløsninger
og byggematerialer, jf. § 18.3. For å vurdere dette må det sees på hvilke
klimakonsekvenser planforslaget har, og hvilke faktorer som påvirker
utslippet. Det er ikke krav om at disse vurderingene tar utgangspunkt i NS
3720:2018, men dersom omfanget i reguleringsplanen utløser krav om
klimagassberegning i § 18.4, anbefales det at disse ses i sammenheng.
Det er viktig at kutt i de direkte utslippene ikke medfører en økning av de
indirekte utslippene, og at valgene som gjør ikke går på bekostning av
grøntarealer med god lagringskapasitet for CO2 og dermed gjøre området
mer sårbart for klimaendringer. Der det er relevant må det belyses hvordan
trær, skog, jordsmonn og myr tenkes bevart. Beregninger kan gjøres ved
hjelp av nøkkeltall (grove estimat).

Innledende redegjørelse for målsetting om
klimagassreduserende tiltak i planforslaget

Planinitiativ

1. gangs
behandling

2. gangs
behandling

Vedtak

Forhold som må inngå i vurderingen
eiendommens egnethet med tanke på å unngå nedbygging av
karbonlager (myr skog mv.), reduksjon av biologisk mangfold og stor
tomtebearbeiding
•

mulighet for egenproduksjon av energi

•

planområdets beliggenhet i forhold til kollektiv transport og
sentrumsfunksjoner
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•

unngå rivning av eksisterende bebyggelse

•

ombruk av materiale

•

benytte materialer som er egnet for
gjenbruk

•

benytte materialer med lang levetid som
gir lavt utslipp i produksjon og transport
og som tåler fremtidige klimaendringer

•

fossilfri byggefase, og/ev. reduksjon av
transport til og fra anleggsplassen samt
lokal og klimavennlig massehåndtering

•

benytte klimavennlige og ressursbesparende løsninger, ved å planlegge
felles løsninger med nærliggende bygg,
koble til fjernvarmenett, eller produsere
elektrisitet, varme eller kjøling lokalt fra
fornybare kilder

•

planlegge for fremtidig fleksibilitet, og
tilrettelegge for sambruk og lang levetid

Ev. revidert redegjørelse dersom
endringer før 2. gangs behandling

Bearbeidet redegjørelse med konkrete
tiltak for å redusere utslippene

•

Eksempler på tiltak som kan minimere
utslipp

•

mulighet for rehabilitering og ombruk av bygg og byggematerialer

•

funksjonalitet som gir merverdi, som gode etasjehøyder

•

arealeffektivitet og mulighet for flerbruk

•

tilrettelegging for mobilitetsløsninger og parkering for bil og sykkel

2.2.

KPA2018 § 18.4 Krav til klimagassberegninger

Klimagassregnskap kreves : ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn
1000 m2 BRA og ved valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg,
jf. KPA2018 §18.4 Formålet med beregningene er å dokumentere byggets
klimagassutslipp gjennom hele livsløpet og finne de beste klimamessige
valgene tidlig i plan- og byggeprosessen. Referansebygg skal utarbeides (se
delkapittel 2.3).
Klimagassberegninger skal ha omfang basis med lokalisering, og følge Norsk
Standard NS 3720:2018. Dersom modulene av ulike grunner utelates, må
dette begrunnes.

Lokalisering av bygg (NS 3720: 2018)
Lokalisering av byggene henger sammen
med transport i driftsfasen, deriblant utslipp
fra personbiler og kollektive transportmidler
samt virksomhetens vare- og avfallstransport.
Utslippene vil avhenge av byggenes plassering
samt byggenes funksjon, f. eks type brukere
(ansatte, beboere, besøkende), type transport
(personbil, service- og varetransport),

Den første klimagassberegningen gjøres i tidlig fase/skissefase, og gjentas i
ulike faser gjennom prosjekteringen for å ivareta valg og for optimalisering
av bygningen.
Innledende klimagassberegninger skal vedlegges planinitiativet før oppstart,
og bearbeides frem mot komplett innsendelse til 1. gangs behandling.
Klimagassberegningene skal oppdateres før 2. gangs behandling dersom det
gjøres endringer i foreslått planforslag. Til byggesøknaden skal det legges
ved klimagassberegninger som viser prosjektert bebyggelse.
I plan- og byggesaker hvor foreslått tiltak medfører vesentlig
terrengbearbeiding eller naturinngrep, anbefales det at det ses på alternative
utforminger/lokaliseringer av tiltaket, og at klimapåvirkningen sammenlignes.

For nybygg større enn 1000 m² BRA

I plan- og byggesaker hvor nybygg til sammen utgjør mer enn 1000 m² BRA,
skal det utføres en helhetlig klimagassberegning.
Nybygg større enn 1000 m2 - Når skal beregningene leveres inn?

En innledende klimagassberegning med
referansebygg

Planinitiativ

1. gangs
behandling

Oppdatert klimagassberegning
ved endringer

2. gangs
behandling

Vedtak

En helhetlig klimagassberegning
med referansebygg
Søknad om tiltak: Klimagassberegning for prosjektert bebyggelse med referansebygg
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Valg mellom riving og bevaring

En stor andel av klimafotavtrykket til et bygg vil avhenge av valget mellom
riving, bevaring og rehabilitering av bygg. Bergen kommune ønsker at
det synliggjøres hvilke vurderinger og beregninger som er gjort ut fra et
bærekraftsperspektiv, i valget mellom rivning og bevaring. Det er viktig at
alternative løsninger diskuteres i en tidlig fase for prosjektet, med mål om
å oppnå en mest mulig bærekraftig utforming av prosjektet. Den første
beregningen skal utføres i skissefasen.
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
Disse to beregningene skal sammenlignes. Utslipp fra materiale i de delene
av bygningen som blir bevart settes lik null. Det er kun tilførte materialer
som vil medføre utslipp, i tillegg til eksisterende materialer som vil kreve
behandling eller vedlikehold for å få tilstrekkelig levetid (jf. NS 3720:2018).
Det må videre redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort med tanke på
bevaring av bygget.

Valg mellom riving og bevaring - Når skal beregningene leveres inn?

To innledende klimagassberegninger
(alternativ 1 og 2)

Planinitiativ

1. gangs
behandling

Oppdatert klimagassberegning
ved endringer

2. gangs
behandling

To helhetlige klimagassberegninger
(alternativ 1 og 2)

Søknad om tiltak: To helhetlige klimagassberegninger (alternativ 1 og 2)
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Vedtak

Vesentlige naturinngrep

Naturinngrep kan føre til irreversible endringer på naturen og gi store
endringer i karbonlagrene. Myr, enkelte typer jordsmonn, skog og trær kan
absorbere store mengder klimagasser og fungerer derfor som CO2-lager.
Kommunen ønsker i størst mulig grad å bevare denne type eksisterende
grønnstruktur, slik at lagret karbon ikke slippes ut i atmosfæren, og at
grøntstrukturer bevares som et fremtidig lagringsområde.
Hva som er vesentlig terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.
Det er krav om reguleringsplan for utfylling av større areal enn 1 daa eller som
avviker mer enn 3 meter fra eksisterende terreng, jf. KPA2018 § 24.3. Uttak og
utfylling som er mindre enn dette regnes vanligvis ikke som vesentlig. Men
det kan være andre kriterier som har betydning for om terrenginngrepet er
vesentlig, deriblant sikkerhet og miljø, ulempe for omgivelsene, og avstand
til naboer. De materielle reglene i plan- og bygningsloven gjelder så langt de
passer for vesentlig terrenginngrep, jf. plan- og bygningslovens § 30-4 første
ledd.

GWP og CO2-ekvivalenter
GWP står for Global Warming Potential eller
Globalt oppvarmingspotensial og er et mål
for de ulike drivhusgassene sin effekt på
global oppvarming. GWP-verdien for de
ulike drivhusgassene viser til akkumulert
oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksid
over et gitt tidsrom. I Kyotoprotokollen er det
satt til 100 år.
CO2-ekvivalenter er den mengde CO2 som ville
hatt den samme klimaeffekten som det aktuelle
utslippet. F.eks. gir utslipp av 1 tonn metan
samme effekt som 25 tonn CO2. og 1 tonn NO2
same effekt som 298 tonn CO2.

Det skal utarbeides klimagassberegninger i plan- og byggesaker som
medfører vesentlige inngrep i natur som fungerer som CO2-lager og ved
utsprengning og tomtebearbeiding. Klimagassberegningene skal danne
grunnlag for valg for tomtebearbeidelsen. Vurderingene skal redegjøre for
alternative utforminger av arealet, og utslippene skal i resultatrapporten
fremkomme av modul for gjennomføringsstadiet.
Ved vesentlige naturinngrep må man redegjøre for:
1.

hvilke klimagassutslipp naturinngrepet gir, inkludert tap av/økt
lagringskapasitet

2.

hvilke alternativer med mindre påvirkning som er vurdert, og hvilke
utslipp og tap av/økt lagringskapasitet disse alternativene vil gi

3.

klimaeffekten av terrenginngrepene må dokumenteres

For arealbruksendringer kan Miljødirektoratets beregningsverktøy benyttes.
Vesentlige naturinngrep - Når skal beregningene leveres inn?

En innledende klimagassberegning
(inkl. redegjørelse for punkt 1-3 ovenfor)

Planinitiativ

1. gangs
behandling

Oppdatert klimagassberegning
ved endringer

2. gangs
behandling

Vedtak

Helhetlig klimagassberegning
(inkl. redegjørelse for punkt 1-3 ovenfor)

Søknad om tiltak: Helhetlig klimagassberegning for prosjektert tiltak
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2.3.

Referansebygg

For å dokumentere måloppnåelse og/eller implementere endringer, må det
utarbeides beregning for et referansebygg som et sammenligningsgrunnlag.
Referansebygget kan også være utgangspunkt for tidligfasevurderinger, for
eksempel for sammenligning der det er aktuelt med alternative utnyttelser
og/eller utforming av gjeldende tomt.

Hva er et referansebygg?

Et referansebygg er et bygg som har samme areal og funksjon som det
prosjekterte bygget. Geometrien til referansebygget er som en skoeske med
et romprogram som er tilpasset en gitt bygningskategori. Det representerer
en standard bygning innenfor en gitt bygningskategori, med en teknisk
kvalitet som tilfredsstiller minstekravene i teknisk forskrift (TEK17). Det skal ha
materialer og løsninger som er representative for en standard byggemetode.
NS3720 omtaler ikke etablering av referansebygg, og det finnes ingen
omforent beregningspraksis eller retningslinjer for valg av omfang og
forutsetninger når utslipp fra referansebygg skal beregnes. Standarden
gir heller ingen retningslinjer om metoder for å definere hvilke materialer
og løsninger som er representative for en standard byggemetode. Bergen
kommune har ambisjon om å definere omfang for referansebyggene. Før
dette omfanget er klart konkretisert, kan en benytte løsninger som Carbon
designer (OneClick LCA) eller tilsvarende for utforming av referansebygg. Det
er viktig at referansebygget gjenspeiler det prosjekterte bygget, både med
tanke på areal og funksjon. En vesentlig endring av et prosjektert bygg med
hensyn til areal, volum, funksjon e.l., vil både kreve ny klimagassberegning,
og en oppdatering av referansebygget.

Referansebyggets omfang

Klimagassberegning for referansebygget skal ha samme omfang som det
prosjekterte bygget. I resultatrapporten må klimagassutslippene vises fordelt
på de ulike modulene, tilsvarende som for det prosjekterte bygget.
Dersom det prosjekterte bygget gis et avansert omfang er det imidlertid
tilstrekkelig at omfanget for referansebygget er basis. Avgrensningen må dog

være den samme mellom de to beregningene.
Hvilke generiske verdier skal benyttes?

Inntil det foreligger et konkret sett med referanseverdier som skal benyttes ved
beregning av referansebygget, må man benytte de vanligste materialtypene,
energiløsningene mv, ut fra erfaring og standard byggemetode.
Dersom en benytter Carbon designer eller tilsvarende verktøy, så skal det, i
den grad det er mulig – benyttes generiske data. Det vil si at som hovedregel
skal ingen av forutsetningene som ligger i Carbon designeren eller det
eventuelt tilsvarende verktøyet, redigeres. Der det ikke finnes generiske data,
skal verdien som benyttes redegjøres for, og verdien skal være i tråd med
gjeldende krav i TEK.
Videre utvikling av referansebygg
Som nevnt ønsker Bergen kommune å definere et klart omfang av
referansebyggene, med fastsatte referanseverdier. Veileder vil oppdateres
fortløpende, etter hvert som flere brikker faller på plass. På sikt ser vi for oss
at erfaringstall vil kunne gi oss et tydeligere bilde på hvilket klimafotavtrykk
ulike bygningskategorier gir. Det kan også komme spesifikke krav til
bygningskategoriers klimafotavtrykk i lov eller forskrift, da vil behovet for et
referansebygg kunne utgå som et krav.
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3. Rapportinnhold og presentasjon
av resultatrapport
Der det kreves klimagassberegning skal denne følge NS 3720:2018, og som
et minimum følge den helhetlige metoden basis med lokalisering. For at
beregningene skal kunne gi et realistisk bilde av prosjektets fotavtrykk, må
gjennomføringsstadiet (A5) og transport i drift (B8) inkluderes. Eventuelle
avvik fra denne beregningsmetoden må begrunnes.
Bergen kommune ønsker å utarbeide en rapportmal for presentasjon av
resultatene. Denne vil tilknyttes veilederen som et vedlegg når den foreligger.

3.1.

Presentasjon av resultatene

Klimagassutslippene skal presenteres både samlet og fordelt på de ulike
modulene, herunder:
•
produktstadiet A1-A3
•
gjennomføringsstadiet A4-A5
•
bruksstadiet B1-B5
•
energi i drift B6
•
transport i drift B8
•
livsløpets sluttstadie C1-C4
Resultatene skal presenteres med følgende enheter:
•
totalt utslipp tonn CO2e i livsløpet
•
totalt utslipp tonn CO2e fordelt på de ulike modulene
•
som enhetsutslipp i kg CO2e/m2
•
som enhetsutslipp kg (CO2e/år)/person
•
som enhetsutslipp kr CO2e/bygningsdel
Dersom en velger å presentere resultatene med flere referanseenheter,
skal alltid de ovenfornevnte referanseenhetene fremgå først av
resultatrapporteringen.
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Strømscenarier (NS 3720:2018)
Det skal alltid legges frem to scenarier for GWPfaktorer for forbruk av strøm fra strømnettet
innenfor B6 energiforbruk i drift.
Scenario 1 er en norsk forbruksmiks.
Scenario 2 er en europeisk forbruksmiks som
tar hensyn til at Norge er en del av en europeisk
strømmiks.

3.2. Forutsetninger og utslippsfaktorer som skal holdes
konstant
For at vi sammen skal nå målsettingen bak kravet til klimagassberegninger
et det viktig at enkelte forutsetninger og utslippsfaktorer er konstante i de
beregningene som fremlegges. Dette gjelder også for referansebygg.
Forutsetninger og utslippsfaktorer som skal holdes konstant:

•

Fleksibilitet (materialvalg og innervegger)

•

Transport: Norsk gjennomsnittsbil (Tillegg C i NS 3720:2018)

•

Generalitet (etasjehøyder og lastkapasitet)

•

Energi: For energi skal det iht. NS 3720:2018 alltid benyttes to scenarioer,
Scenario 1 og Scenario 2. I resultatrapporten skal tiltakenes totale utslipp
presenteres i Scenario 1 – NO (Tabell A.1 i NS 3720:2018).

•

Elastisitet (bygningens form og struktur)

•

Tilpasningsevne

•

Design for lang levetid

•

Bygningens levetid: Utslipp skal i de tilfeller det forutsettes en annen
levetid enn 60 år, presenteres med resultatet delt på 60 år.

Dersom en velger å benytte andre forutsetninger og utslippsfaktorer enn det
som fremgår her, skal de ovenfornevnte forutsetningene og faktorene alltid
fremgå av resultatrapporteringen.
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Levetid
En stor del av klimapåvirkningen til et bygg ligger
i bygningskroppen, og det er derfor vesentlig at
den bygges for å vare lenge samt at det legges
opp til fleksibel bruk. Faktorer som er viktig for
lang levetid er:

4. Hvor finner dere mer informasjon?
Overordnede føringer i Bergen
•

Kommuneplanens samfunnsdel for Bergen, 2015

•

Grønn strategi - Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016

•

Kommuneplanens arealdel for Bergen KPA2018, 2019

•

Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, 2019

Øvrige veiledere og nyttig informasjon
Bygg
•

NS 3720:2018, Standard for klimagassberegninger, Standard Norge

•

Klimagasskrav til materialbruk i bygninger, NTNU ZEN report No. 24-2020

•

Utredning av livsløpsbaserte miljøkrav i TEK, for Dibk, Asplan Viak 2018

•

Grønn materialguide – veileder i miljøriktige materialvalg, Grønn byggalianse

•

Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser, Multiconsult

•

FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg, FutureBuilt, ligger under «verktøykasse»

•

Bærekraftig bylogistikk, Veileder for kommuner, Transportøkonomisk institutt

•

Veileder til sykkelvennlige bygg, FutureBuilt, ligger under «verktøykasse»

Byggeplass
•

Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser DNV-GL

Rivning og rehabilitering
•

Tenk deg om før du river, Grønn Byggallianse

Arealbruksendring
•

Miljødirektoratet sitt verktøy for beregning av effekt av klimatiltak, Velg arealbruksendring, Miljødirektoratet

•

Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Asplan Viak 2015

•

Informasjon om myr og klimagasser, NIBIO
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