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Forord
Formannskapet i Fredrikstad vedtok den 28.11.2012 at Lislebyhallen skulle gjennomføres som et
pilotprosjekt i Framtidens byer. Prosjektet skulle ha høye klimaambisjoner og fokus på
klimatilpasning. Innholdet i denne rapporten er en oppfølging av dette vedtaket. I tråd med avtalen
som ble inngått i 2012 er det gjennomført tre klimagassberegninger. Først da bygget ble
prosjektert, deretter da bygget sto ferdig. Den siste beregningen er gjort etter to års drift og inngår i
denne rapporten. Alle beregningene er sammenlignet med et referansebygg og målet var å halvere
utslipp av klimagasser fra områdene materialbruk, transport og energibruk i drift.
I tillegg til selve tallmaterialet, som forøvrig viser at vi nådde målet, så er rapporten et faglig innspill
til kommunens ledelse om å sette klimaambisjoner i gjennomføring av framtidige byggeprosjekter
og utvikling av områder. Kommunens handlingsrom er stort.
Erfaringene fra dette prosjektet viser at lokalisering av bygg, som generer transport, er avgjørende
for klimagassutslipp. Til tross for en beliggenhet langs fv 109, med relativ god kollektivdekning og
god sykkel- og gangadkomst, antok vi at transport knyttet til personbil ville bli en utfordring. Det har
sammenheng med reisemønster og reisemiddelvalg i Nedre Glomma (RVU Nedre Glomma), hvor
bilen dominerer. Derfor valgte vi tidlig å arbeide med mobilitetsplanlegging. Gjennom bred
medvirkning med de ulike brukerne av hallen, ble det definert en rekke tiltak som systematisk er
blitt fulgt opp. Erfaringene fra prosjektet viser at fysiske tiltak som gode sykkelparkeringsanlegg og
trygge sykkelveier i kombinasjon med holdningskampanjer og regelmessig reisevanekartlegging gir
resultater.
I tillegg til klimaambisjoner er gode verktøy som bidrar til systematisk planlegging og
gjennomføring, slik kvalitetsprogrammet i Framtidens bygg har vært i dette prosjektet, er også
avgjørende for resultatoppnåelse.
Rapporten er også en takk til alle involverte i Fredrikstad kommune, som har bidratt med
kompetanse, kreativitet og engasjement i arbeidet med å få gjennomført Lislebyhallen til et bygg
med høye klimaambisjoner, både i bygge- og driftsfasen. Vi får det til hvis vi vil.

Anne Skauen, miljøvernrådgiver i Fredrikstad kommune.
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Sammendrag
Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt.
Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største
byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Pilotprosjektet
ble utformet med høye ambisjoner om klimagassreduksjoner innenfor områdene transport,
materialvalg og energiforbruk i drift. Målet var en halvering av utslipp jamfør et referansebygg. Det
ble utarbeidet et klimagassregnskap ved planlegging/prosjektering.
Rapporten omfatter klimagassregnskap fra områdene materialbruk, energibruk i drift og transport i
fasene prosjektert, ferdig bygget og etter to års drift. Klimagassberegningene er basert på krav i
Framtidens byer (klimagassregnskap.no) og benytter rapportmalen fra FutureBuilt. Rapporten viser
også til intervjuer av ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av prosjektet. Til sist gis
det innspill til hvordan Fredrikstad kommune kan planlegge og gjennomføre bygg og områder med
høye klimaambisjoner.
Resultatene av klimagassberegningene etter to års drift viser at totalt sett ble reduksjonen 51 %.
Mens materialer og energi nådde målet om halvering av klimagassutslipp, nådde ikke transport i
drift helt opp. For materialer var bruk av lavkarbonbetong i grunn og massivtre i bærekonstruksjon
viktige tiltak, samt et generelt fokus på å minimere materialbruken. Miljødeklarasjoner som viste
materialenes faktiske utslipp, fra de ulike leverandørene, ble benyttet. Klimagassreduksjonen fra
energibruk i drift ble nådd ved å følge passivhusstandard, samt at det ble installert
bergvarmepumpe for oppvarming. Bergvarme har også bidratt til å redusere klimagassutslippet fra
eksisterende bygningsmasse ved Nøkleby skole. Transport har vært utfordrende med tanke på
beliggenhet og brukere på kveldstid der bilkjøring er dominerende. Beregningene viser etter to års
drift en betydelig reduksjon i forhold referansebygget. Likevel kan en nok tilskrive denne
reduksjonen mer presise kartlegginger og beregninger av faktiske transportaktiviteter og -midler for
elevene brukerne sammenlignet med referansebygget.
Lislebyhallen ble bygget med gode tekniske og konstruksjonsmessige løsninger, og tilfredsstiller
passivhuskravene med god margin. Med metoden og fremgangsmåten som er beskrevet i
rapporten er den teoretiske årlige energibesparelsen ved å bygge Lislebyhallen som et passivhus
fremfor et TEK10 bygg beregnet til å være 297 014 kWh/ år.
Erfaringer fra de involverte er at Lislebyhallen har vært et prosjekt med fokus på tverrfaglighet i
planleggingen og et kompetanseløft blant de involverte. Det som skiller Lislebyhallen fra et
ordinært byggeprosjekt, er at prosjektet ble tilført ekstra ressurser både til planlegging og
gjennomføring. Dette har vist seg fruktbart. Det er viktig at merverdien ved en slik måte å
gjennomføre et byggeprosjekt på synliggjøres, slik at erfaringene tas inn i nye prosjekter. Dette
krever mot og kompetanse fra både politikere og administrasjon.

© Østfoldforskning
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1 Innledning
Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire
departementer, KS og tre næringsorganisasjoner. Programmet ble ledet fra sentralt statlig hold
(Miljøverndepartementet 2008–2013, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2013–2014),
mens det konkrete prosjektarbeidet i hovedsak ble utført lokalt i regi av byene, sammen med ulike
samarbeidspartnere. Hovedmålet var å redusere de samlete klimagassutslippene fra vegtransport,
stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og samtidig utvikle strategier for å møte
framtidige klimaendringer.
Gjennom Framtidens byer har bykommunene fått hjelp til å dele sine gode ideer til klimavennlig
byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat om å utvikle
byområder i retning av lavest mulig klimagassutslipp, godt bymiljø og forbedre tilpasningsdyktighet til
klimaendringer. For å nå målene skulle programmet etablere møteplasser, utvikle kunnskap, etablere
pilotprosjekter, gi økonomiske tilskudd, samt bidra til policyutvikling (Rambøll, 2014).
Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt.
Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner om klimagassreduksjoner innenfor områdene
transport, materialvalg og energiforbruk i drift. Målet var en halvering av utslipp jamført med et
referansebygg. Det ble utarbeidet et klimagassregnskap ved planlegging/prosjektering.
I lys av dette ble Østfoldforskning tildelt oppdraget med mål om å:
• utarbeide et klimagassregnskap for Lislebyhallen etter 2 års drift med fokus på å avdekke
hvorvidt målet med 50 % reduksjon av klimagassutslipp ble oppnådd,
• avdekke suksessfaktorer for måloppnåelse gjennom intervju med sentrale prosjektdeltakere,
• og synliggjøre hvordan erfaringer fra prosjektet kan overføres og implementeres i nye
prosjekter med høy miljø- og klimaambisjon sett i lys av helhetsperspektivet som ligger i
kommunens rolle som samfunnsutvikler.
Rapporten omfatter klimagassregnskap fra områdene materialbruk, energibruk i drift og transport i
fasene prosjektert, ferdig bygget og etter to års drift. Klimagassberegningene er basert på krav i
Framtidens byer (klimagassregnskap.no) og benytter rapportmalen fra FutureBuilt. Rapporten viser
også til gjennomførte intervjuer av ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av prosjektet.
Det er foretatt en vurdering av kostnader knyttet til prosjektet og til andre nasjonal og internasjonale
prosjekter hvor det er foretatt vurderinger av merkostnader knyttet til klimaambisiøse prosjekter. Til
sist presenteres noen innspill til hvordan Fredrikstad kommune kan planlegge og gjennomføre bygg
og områder med høye klimaambisjoner basert på erfaringer fra Lislebyhallen.
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2 Prosjekt- og metodebeskrivelse
2.1 Lisleby Flerbrukshall
Lislebyhallen ble oppført i tilknytning til Nøkleby skole i Fredrikstad, og består av en skoledel og en
halldel. Bygget ble prosjektert med høye miljø- og klimaambisjoner og med mål om
passivhusstandard, utstrakt bruk av miljøvennlige materialer og en rekke klimatilpasningstiltak knyttet
til overvannshåndtering. Lislebyhallen ligger sentralt på Lisleby og er i første rekke en nærmiljøhall.
Halldelen har også brukere fra andre deler av kommunen.
Prosjektdetaljene er oppsummert i Tabell 1.
Tabell 1: Prosjektdetaljer Lisleby Flerbrukshall

Prosjektnavn
Byggherre
Dato forprosjekt
Dato ferdigstillelse
Prosjektets funksjoner
Areal/ størrelse
Geografisk plassering/ adresse
Prosjekterende
Rådgivende
Brukere

Lisleby flerbrukshall
Fredrikstad kommune
1.1.2012
Sommer 2015 (igangsettelse høst 2014)
Flerbrukshall, skole og SFO i sambruk
3600 BTA / 3343 BRA
Leiegata 17, Fredrikstad
Pluss Arkitektur AS
Rambøll Norge AS
Tribune 120 tilskuere, 112 elever i klasserom, SFO lokaler
til 220 barn, 10 ansatte i klasserom

2.1.1 Klimatilpasning
Klimatilpasning ble valgt som et viktig fokusområde for prosjektet. Statlige føringer angir retning for
kommunene, som i forslag til ny planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpasning i
kommunene (2017), hvor det står følgende om klimatilpasning:
«Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene,
gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og
ulemper og drar nytte av fordeler som følge av endringer i klimaet. Klimatilpasning handler om å ta
hensyn til dagens og fremtidens klima. Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn på både kort og
lang sikt. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette er avgjørende for å sikre en bærekraftig
utvikling».
Følgende tiltak ble prosjektert og gjennomført;
• Takets sørside ble lagt med sedummatter, som forsinker og fordrøyer regnvann.
• To regnbed ble etablert mellom skole og hall.
• Vann fra nedløp og overvann fra bakken ble ledet i åpne vannrenner til regnbed
• Dekket på p-plassene ble gjennomført slik at vann trenger gjennom
Oversiktsbilde for Lislebyhallen er vist i Figur 1, mens Landskapsplanen finnes i Vedlegg 5.
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Figur 1: Oversiktsbilde av Lislebyhallen

Regnbed er et av tiltakene som er gjennomført for å håndtere overvann og er vist på illustrasjonsbilde
under i Figur 2. Et regnbed kan håndtere ekstremregn ved at det forsinker og fordrøyer vannet før
avløp.

Figur 2: Regnbed

2.1.2 Blågrønn faktor - BGF
Blågrønn faktor (BGF) er en veileder og en beregningsmetode utviklet i klimatilpasningsnettverket i
Framtidens byer (2008-2014). Veilederen er et verktøy for byggesaksbehandling i by som skal sikre at
håndtering av overvann og vegetasjon blir vektlagt ved planer for fortetting, transformasjon og
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utvikling av nye områder. Ved bruk av BGF ble ulike blå og grønne elementer honorert i
byggeprosjekter. Tiltak som sikrer lokal vannhåndtering og som gir større mangfold i uteanlegg, får
flest poeng. Man kan som lokal myndighet stille krav om at en må oppnå en gitt poengsum for å få lov
til å bygge.
Det ble gjort en beregning av BGF på Lislebyhallens arealer, hvor effekten av grønt tak, regnbed og
åpne vannrenner ble vurdert arealmessig opp mot arealet før utbygging. Gjennom intervjuene kom
det tydelig fram at øvelsen i seg selv var nyttig som en bevisstgjøring på at man tetter igjen stadig
større områder og dermed produserer nye utfordringer knyttet til overvann. Mer informasjon om BGF
finnes hos Miljødirektoratet (2014).

2.2 Klimagassregnskap
Klimagassregnskapet har i utgangspunktet blitt gjennomført etter kravene fra Framtidens byer og ved
bruk av verktøyet www.klimagassregnskap.no. Versjon 4 ble brukt for materialbruk i referansebygget,
mens for resten av beregningene ble versjon 5 brukt.
Klimagassregnskapet ble for referansebygg, prosjektert og ferdigstilt bygg gjennomført av arkitekt
Camilla Transel i Plus Arkitektur. Dette ble videre brukt som grunnlag for klimagassregnskapet for
Lislebyhallen to år etter ferdigstillelse.

2.3 Intervjuer av de involverte
For å vise hvordan arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp ble gjort i praksis og for å kartlegge
suksessfaktorer og anbefalinger for det videre arbeidet, så ble det gjennomført intervjuer av
nøkkelpersoner involvert i prosjektet. Følgende personer har velvillig bidratt gjennom intervjuer:
•
•
•
•
•

André Flatner, virksomhetsleder Idrett.
Nina Stene Wilhelmsen, prosjektleder utbygging, Prosjektutvikling.
Anne Skauen, miljøvernrådgiver, virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling.
Runa Elisabeth Hammeren, virksomhetsleder Nøkleby Skole
Richard Rodin, inspektør Nøkleby Skole

Intervjuguiden som ble brukt, er vist i vedlegg 4.
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3 Resultater klimagassregnskap
3.1 Hovedresultater og sammenligning av alternativer
Satsningen Framtidens bygg i Framtidens byer stilte krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp over
livsløpet sammenlignet med et referansebygg. Reduksjon av klimagassutslipp skulle tas innenfor de
tre områdene materialbruk, energibruk i drift og transport av brukere i en levetid på 60 år.
Hovedresultatene er presentert i Figur 3 og klimagassregnskapet viser en reduksjon av
klimagassutslipp på 51 % etter to års drift sammenlignet med referansebygget. Klimagassutslipp fra
området materialbruk ble redusert med 55 % etter to års drift sammenlignet med referansebygget. For
stasjonær energi var reduksjonen på hele 59 %, mens for transport i drift oppnådde man en reduksjon
på 46 %.

Figur 3: Hovedresultatene for klimagassregnskapet til Lislebyhallen

Klimagassutslipp beregnet per år for Lislebyhallen er oppsummert i Tabell 2. Den viser at
klimagassutslipp for prosjektert bygg lå på 29 % reduksjon og ferdigstilt bygg på 25%, mens etter to
års drift oppnådde hele 51 % reduksjon. Endringen kommer i hovedsak fra nedgang i
transportregnskapet, mens utslipp fra energibruk økte noe.
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Tabell 2: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. år for Lislebyhallen
Referansebygg

Prosjektert bygg

Ferdigstilt

Etter to års drift

[tonn CO2 / år]

[tonn CO2 / år]

[tonn CO2 / år]

[tonn CO2 / år]

Materialbruk

29

13

13

13

Stasjonær energi

59

13

22

21

136

134

134

74

225

159

169

108

29

25

51

Transport
Total
Reduksjon ifht.
referansebygg [%]

Klimagassutslipp per bruker av Lislebyhallen er også beregnet og oppsummert i Tabell 3.
Tabell 3: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. person for Lislebyhallen
Referansebygg
[kg CO2-ekv./år/person]
Materialbruk

Prosjektert bygg

Ferdigstilt

Etter to års drift

[kg CO2-ekv./år/person]

[kg CO2ekv./år/person]

[kg CO2-ekv./år/person]

71,3

31,7

31,7

31,7

Stasjonær energi

144,8

31,3

53,5

51,8

Transport

331,8

325,9

325,9

180

547,9

388,9

411,1

263,5

29

25

51

Total
Reduksjon ifht.
referansebygg [%]

0

Målet om reduksjon av klimagassutslipp ble hovedsakelig redusert fra ferdigstilt til i drift etter to år,
ved at reisevanekartleggingen viste langt lavere bilbruk blant elevene til og fra skolen enn det som lå
til grunn i de tidligere fasene. Dette vil bli utdypet i kap. 3.4.

3.2 Stasjonær energibruk
Klimagassutslipp fra stasjonær energibruk er knyttet til byggets behov for energi til oppvarming,
kjøling og spesifikk elektrisitetsbruk. Klimagassutslippene ble beregnet for de fire fasene
referansebygg, prosjektert, ferdigstilt og etter to års drift. Bygget består av en idrettsdel og en
skoledel, og beregningene er gjort for hver av delene. Referansebygget er basert på tilsvarende bygg
som tilfredsstiller forskrift om tekniske krav til byggverk. Forutsetninger for å beregne energibruk i drift
for referansebygget var:
•
•
•

Spesifikt netto energibehov [kWh/m2 *år] tilsvarende rammekravet i teknisk forskrift
60 % av varmebehovet dekkes av varmepumpe (systemvirkningsgrad 2,25) og 40 % av elkjel
(systemvirkningsgrad 0,86).
Dersom kjølebehov: Kjølebehovet dekkes av lokale kjølemaskiner med en systemvirkningsgrad
på 2,45.

Tiltak som ble valgt for å oppnå lavt netto energibehov og lav romoppvarming var følgende:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godt isolert bygningskropp
Godt isolerte vinduer
God tetthet
Lite kuldebroer
Høyeffektiv varmegjenvinning av ventilasjonsluft
Kraftig redusert luftlekkasjer
Utnyttelse av solvarme
Mest vindusflater mot syd
Areal vinduer og dører delt på bruksareal: 9 % (kravet er maks 20 %)

Det ble også gjennomført flere bygningsintegrerte tiltak i prosjekteringen og som omfatter:
• Utnyttelse av passiv solvarme (det er mest vinduer mot solrik orientering)
• Trevirke har omtrent ti ganger bedre varmeisoleringsevne enn betong, men isoleringsevnen er
allikevel ikke god nok til at klimaskjermen for oppvarmede bygninger kan bygges opp kun av
massive treelementer med normal tykkelse, dvs. tykkelse som følger av statisk beregning.
• Spesifikk varmetapskapasitet for tre, c=0.76 Wh/kgK
• Krav til utlufting med hensyn på emisjoner fra byggematerialer → Lavemitterende materialer 2,5
m3 pr. time pr. m2.
Beregningene viser at byggets netto energibehov er redusert med 37 % for idrettsbygget og 51 % for
skolebygget i forhold til rammekravet i teknisk forskrift. Tiltak som ble anbefalt for å redusere
energibehovet var sparepærer/LED-belysning, samt redusere elektrisitetsforbruket ved å bruke
energieffektive hvitevarer og belysning (med EUs energimerke A) uten at det medfører nevneverdige
ekstrakostnader. Det ble planlagt å dekke energibehovet med direkte elektrisitet og fjernvarme til
oppvarming. Byggets beregnede klimagassutslipp som prosjektert er 5,9 kg CO2-ekv/m2/år,
Lislebyhallen som ferdigstilt bygg oppfylte krav til passivhusstandard iht. NS3701:2012 og iht. validert
dynamisk timesberegning etter reglene i NS3037:2007. I prosjektet ble Rockwool redair benyttet som
isolasjon av yttervegger noe som ga minimal kuldebro. Dessuten ble bygget designet i en kompakt
form som gir en minimal eksponert ytterflate. Som ferdigstilt hadde Lislebyhallen et beregnet netto
oppvarmingsbehov 12,0 kWh/m2 for skoledelen og 13,6 kWh/m2 for halldelen. Varmepumpe står for
90 % av varme, mens el-kjele står for 10 %. Dette gir et klimagassutslipp på 6,7 kg CO2 ekv./m2/år.
Bygget ble tatt i bruk sommeren 2015 og har vært i full drift siden. Etter to års drift ble nye data for
innkjøpt energi samlet inn (desember 2017). Klimagassutslipp fra stasjonær drift er grafisk vist i Figur
4.

9

Klimagassregnskap Lislebyhallen
Et byggeprosjekt med klimaambisjoner

Klimagassregnskap - Stasjonær energi
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Figur 4: Beregnede klimagassutslipp for energi, fordelt på formål; varme, kjøling og elspesifikt.

Figuren viser store reduksjoner fra referansebygg til prosjektert, som bygget og i drift for
Lislebyhallen. Figuren viser at det har blitt en økning i spesifikt elforbruk for Lislebyhallen fra som
prosjektert til i drift, mens bidraget fra varme (til oppvarming) har blitt redusert. Totalt en liten nedgang
i drift av bygget sammenlignet med som bygget. Oppsummert, er kravet til Fremtidens byer om 50 %
reduksjon av klimagassutslipp oppnådd med klar margin.

3.3 Materialer
Klimagassberegninger for materialbruk ble gjennomført for referansebygget, prosjektert bygg og
ferdigstilt bygg, mens etter to års drift ble det antatt ingen endring fra ferdigstilt. Referansebygget er
generert fra tidligfasemodulen til versjon 4.0 i klimagassregnskap.no og viste at grunn og fundamenter
har det største bidraget, men at bæresystem, dekker, tak og innervegger også er viktig.
I prosjektering av Lislebyhallen, ble vurderingene knyttet til materialbruken i hovedsak fokusert på
massivtre, lavkarbonbetong, limtrekonstruksjon, samt tre- (Accoya) og skiferkledning. Materialvalg ble
gjort ut fra materialenes utslippsbidrag til klimagassutslipp, samt inneklimatiske hensyn. Det ble
benyttet eksponerte betongoverflater for å utnytte betongens termiske masse, dessuten benyttet man
så mye eksponert massivtre som mulig av hensyn til de fuktregulerende egenskaper i trevirket.
Ytterveggene ble oppbygd enklest mulig, hvor isolasjon ble skrudd direkte i massivtreveggene, uten
bruk av ekstra stenderverk. Den enkle konstruksjonen ble dessuten også valgt med tanke på
reduksjon av kuldebroer. Det ble benyttet gipsplater med høy andel resirkulert gips til innerveggen. Til
yttervegger, ble det brukt vedlikeholdelsesfrie materialer som Accoya og skifer. Tilleggsoverflater som
fliser eller belegg på gulvet er redusert til et minimum. Se Figur 5 Massivtre uten ekstra lag med gips.
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Figur 5:

Dusjanlegg i Lislebyhallen med slipt betong uten ekstra fliser.

I ferdigstilt bygg ble det i stor grad brukt miljødeklarasjoner (EPD) til beregninger av klimagassutslipp
fra bygningsmaterialene og dermed er resultatene rimelig sikre. Resultatene viste at grunn og
fundamenter fortsatt har det største bidraget, mens yttertak har nest størst og neste dobling av
prosentandel fra beregninger fra prosjekteringsfasen. For materialbruk vil klimagassutslipp «i drift»
være det samme som «som bygget». Oversikt over klimagassutslipp fra materialer er illustrert i Figur
15 og viser klimagassutslipp per bygningsdel. Beregningene viser at for prosjektet sammenlignet med
referanseberegningen oppnås utslippsreduksjoner på 57 % for prosjektert og 56 % for som bygget.

Klimagassregnskap - materialer
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Figur 6: Fordeling av klimagassutslipp pr konstruksjon for de enkelte prosjektfasene
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Det er grunn og fundamenter som er den bygningsdelen som har
størst bidrag og hvor det er betong mot grunn som bidrar mest,
samt isolasjon. For yttertak er det bruk av lett-tak som har stort
bidrag og massivtre/limtre har størst bidrag på
bærekonstruksjonen. Økningen fra prosjektert til ferdigstilt var stor
for bæresystemet og skyldes sannsynligvis at EPD-data1 for faktisk
massivtre og limtreproduksjon er brukt istedenfor generiske data
for trevirke. I yttertaket er sedumtaket utelatt med antakelse om at
det har minimalt utslag, men ved bruk av torv som vekstmedium
kan det faktisk være av betydning og bør inkluderes ved beregning av nye byggeprosjekter.

«Som Norges første
flerbrukshall med reisverk i
massivtre og med
passivhusnivå og
sedumtak, var det
avgjørende med politisk
vedtak for gjennomføring»

Et spesielt tiltak for å oppnå klimareduksjoner var også anskaffelsen av idrettsgulvet. Dette ble skilt ut
som en egen entreprise og det ble gjennomført en egen leverandørkonferanse. I tildelingskriteriene
tok man utgangspunkt i en beregningsmodell hvor klimagassutslipp ble regnet mot pris. En av de
store entreprenører var kjent med EPD, men flere av de mindre som ofte har levert til norsk idrett
kjente ikke til EPD.

3.4 Transport i bruk
Klimagassberegninger ble gjennomført for transport i drift for fasene referansebygg, prosjektert bygg
og etter to års drift. Det ble antatt at det var liten forskjell mellom prosjektert og ferdigstilt bygg. I
beregningene ble det forutsatt 10 ansatte, 180 brukere til idrettsbygget og 220 andre brukere til
skolebygget. For referansebygget viste beregningene av klimagassutslipp at bilbruk bidro med nesten
50%, se Figur 6.
Valg av lokalitet ble utført i forprosjektfasen. I løpet av perioden ble bussavgangene på Glommaringen
økt til hvert 8 minutt. Det ble gjennomført en rekke tiltak for parkering som innebar at det ble etablert 4
P-plasser til el-bil, samt god tilgang til hele tomta for både gående og syklister. Det ble etablert
sykkelparkering flere steder, som gjør det enkelt for alle å parkere sykkelen sin. Lislebyhallen ligger
600 m fra Lislebysentrum og Østfoldhallene Handelssenter ligger 1100 m unna. Av busstilbud ligger
bussholdeplass ved Glommaringen på rv 109 600 m unna og med avgang fire ganger i timen.
Bussholdeplassen Lisleby hadde timesavganger til/fra sentrum og lå 600 m unna. Ferge mellom
Lisleby og Selbak lå 1300 m unna og hadde kontinuerlig avganger mellom 0600-1730 hverdager,
lørdag 0900-1600 og søndag mellom 1000-1500.
Det er blitt etablert ca. 150 sykkeloppstillingsplasser, de fleste
under tak og nært til hovedinngang.
Sykkelrute 2, Lislebyruta (Sykkelhovedplanen) skulle vært
gjennomført i 2013, men er forsinket. Ruta vil bidra til et helhetlig
sykkelnett i området og trygg skolevei for de som bruker sykkel.
Sykkeltilgjengeligheten i området er ellers god. Mellom hallen og sentrum er det flere alternative ruter
som kan benyttes. I 2012 var det ca. 240 elever ved skolen som har lov til å sykle, og ledelsen anslår

«Foresattes kjøring av elever
til skolen utgjør den største
trafikkfaren»

1

En EPD (Environmental Product Declaration/miljødeklarasjon) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert
dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen,
www.epd-norge.no.
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at ca. 2/3 gjør det. Det tilsvarer ca. 160 syklende elever. Videre er det planlagt 39
biloppstillingsplasser (inklusive tre HC-parkeringsplasser). I tillegg kommer 10 leide plasser. På dagtid
er det skolens ansatte og besøkende som bruker parkeringsplassene. Det ble også planlagt to «kiss
and ride» soner for levering og henting av elever. Avgiftslegging av p-plassen ble vurdert, i tillegg til
boligsoneparkering i området rundt hallen. Disse tiltakene er ikke gjennomført, men står oppført som
forslag i mobilitetsplanen.
Status for tiltak for transport i prosjekteringsfasen var:
• 150 sykkeloppstillingsplasser planlagt
• Sykkelrute 2 var forsinket iht plan.
• Sykkelrute 1C, som er en viktig tverrforbindelse mellom fv 109/Glommaringen, Lislebyhallen og
fergeleiet på Lisleby, er ikke oppgradert.
• Fergetilbudet oppgradert.
• Snarveien mellom Gamle Kirkevei og skolegården merkes og oppgraderes.
Det ble gjennomført reisevanekartlegging blant ansatte og elever i januar 2013, samt at det ble
gjennomført medvirkningsprosesser med ansatte, elever og foreldre (2013/2014) om hva som skal til
for at flere skal velge sykkel, gange og kollektiv til Lislebyhallen. Det ble også gjennomført kartlegging
av reisevei for alle potensielle brukere av Lislebyhallen kveldstid som gjorde det mulig å beregne
klimagassutslipp av alle reiser på kveldstid. Dette ble i neste omgang brukt som et av flere kriterier
for inngåelse av leieavtaler. Beregningene har tatt utgangspunkt i ti ansatte og 180 brukere til
idrettsbygget, samt 220 brukere av skolebygget.
En aspekt som ikke lar seg fange opp i klimagassregnskapet, er de reduserte klimagassutslippene
som følge av at man har tildelt halltid til idrettslag som har medlemmer nærmere Lislebyhallen enn
andre haller. Eksempelvis ble Fredrikstad Basketballklubb flyttet fra Blomsterøyhallen på Kråkerøy til
Lislebyhallen. Det var under 10 % av medlemmene som hadde bosted Kråkerøy. Dermed unngikk
man 10 km reisevei på Kråkerøy med tilhørende reduksjon av klimagassutslipp.
Fredrikstad kommune utarbeidet en mobilitetsplan for Lislebyhallen i 2016. Planen består av en
status- og tiltaksdel og viser brukernes reisemiddelvalg i 2015, 2016 og 2017. Resultatene er vist i
Figur 16.
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Figur 7: Reisevaner brukere kveldstid Lislebyhallen

Et meget interessant funn, er økningen i andel samkjøring. Transportmiddelfordelingen er oppdatert
med data fra reisevaneundersøkelsen for elever og ansatte i 2015, samt idretten i 2017. Fordelingen
av klimagassutslippene fra transport i drift er vist i Figur 17 og viser at bilen står for det største
bidraget, men at utslippsregnskapet har blitt vesentlig redusert i drift.
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Figur 8: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen

Beregningen viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 46 % ved de tiltak som er
gjennomført for transport. Kollektivtransport vil i praksis ligge en del lavere på grunn av at bussene
kjører på biogass, men det var ikke data tilgjengelig for hvor stor reduksjon dette er.
Plasseringen av Lislebyhallen var allerede bestemt da vedtaket om pilotprosjekt ble fattet, og
sannsynligheten for å oppnå 50 % reduksjon på transportområdet var lite sannsynlig. Dette ble
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diskutert med Miljøverndepartementet i forkant. Et viktig effektmål i arbeidet var at kommunen ville
opparbeide seg ny kompetanse på klimavennlig byggeri og dermed være bedre rustet til å
gjennomføre flere prosjekt etter at programmet ble avsluttet. Arbeidsgruppa ble enig om å
gjennomføre kompenserende tiltak, og startet arbeidet med å lage en mobilitetsplan. Gjennom dette
ble nåsituasjonen systematisert og kartlagt, samt at man definerte tiltak som ble gjennomført. Det var
en bred deltakelse i dette arbeidet hvor også skolen spilte en viktig rolle.
Som pilotprosjekt i Fremtidens byer var det i utgangspunktet et krav eller ønske om at alle prosjekt
skulle ha sentral plassering nær et kollektivknutepunkt. Departementet oppmuntret likevel Fredrikstad
kommune til å velge Lislebyhallen som pilotprosjektet selv om beliggenheten ikke tilfredsstilte kravet
om sentral plassering. Sentral plassering kan sees på fra to ståsteder, sentralt sett i lys av skolens
plassering i nærmiljøet og mindre sentralt hvis fokuset kun er på tilreisende brukere av idrettshallen
på kveldstid.
I forhold til miljøaspektet har transport vist seg å være utfordrende spesielt fordi kveldsbrukerne
gjerne kjører til trening. Derfor ble transportplanlegging gjort til en integrert del av prosjektutviklingen.
En mobilitetsplan for Nøkleby Skole og Lislebyhallen ble utarbeidet som et innspill til virksomhet
Nøkleby Skole og virksomhet Idrett til hvordan man kan endre reisemiddelfordelingen i en mer
miljøvennlig retning. Planen ble utarbeidet i samarbeid med representanter for virksomhetene og
inneholder en rekke forslag til tiltak, se Figur 9. Et av tiltakene som berører både skole og idrett, er en
årlig kartlegging av brukernes reisevaner. Kartleggingen har gitt viktig informasjon om hvordan
ansatte, elever og idrettsutøvere reiser til og fra Lislebyhallen, og er et av de viktigste underlagene for
å beregne klimagassutslipp fra transport.

Figur 9:

Stativ for parkering og fastlåsing av sparkesykler.
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Figur 10: Illustrasjon fra medvirkningsprosessen om reisevaner

Figur 11:

Illustrasjon av grunnlaget for å vurdere tiltak for endring av reisevaner (Figur: Geomatikk
ved Fredrikstad kommune)
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4 Intervjuer
4.1 Innledning
Det er har vært et overordnet mål å dokumentere et sluttregnskap for Lislebyhallen til bruk overfor
politisk og administrativ ledelse, som viser hvordan klimahensyn knyttet til bygg bidrar til
klimagassreduksjoner.
Formålet med å gjennomføre intervjuer var to-delt. For det første var det viktig å avdekke hvilke
faktorer de utvalgte prosjektdeltakerne opplevde som hemmet eller fremmet målet om 50 % reduksjon
av klimagassutslipp i forbindelse med Lislebyhallen. Deretter var det viktig å lære av gjennomføringen
av pilotprosjektet og også erfaringer gjort i løpet av to års drift. Det ble derfor lagt vekt på å avdekke
faktorer som bør bringes videre for at kommunen kan dra nytte av erfaringene knyttet til Lislebyhallen
i nye ambisiøse byggeprosjekter.

4.2 Organisering og gjennomføring av prosjektet
Gjennom intervjuene kom det tydelig fram at det var noen kjennetegn ved prosjektet som ble spesielt
fremhevet:
• Kunnskap om klimagassberegninger og materialvalg
• Samarbeid og tverrfaglighet
• Bredt perspektiv - flerfunksjonalitet
Vi vil her trekke fram noen temaer og utsagn som framkom under intervjuene:
Kunnskap om klimagassberegninger og materialvalg
Det ble besluttet å legge listen høyt i forhold til det å være gode bestillere forstått både i forhold til å
velge miljøgode materialer, men også stille gode miljøkrav til den enkelte leverandør. En
hovedutfordring i prosjektet var at «alle var ferske i forhold til å forstå miljøinformasjon og
klimagassberegninger».
Verktøyet som ble brukt var som nevnt klimagassregnskap.no.
Det ble påpekt om en kanskje ikke hadde et godt eller
representativt nok referansebygg og at det er viktigere med en
realistisk sammenligning som ikke er abstrakt og tilfeldig. Man
må sammenligne med den konstruksjonen man ville bygd hvis
en ikke hadde høye miljø- og klimaambisjoner. Fordi det handler
om hva det konkrete prosjektet bidrar til i klimapolitikken.

«Kunne bygd en industriboks
med sandwich-elementer.
Har bygd et bygg med
kvalitet.»

Neste utfordring var knyttet til kunnskapen om hvordan produkters miljøprofil ble dokumentert og
kommunisert. Mange produsenter hadde startet arbeidet med å utvikle miljødeklarasjoner for sine
produkter (EPD – Environmental Product Declaration). Det ble gjennomført leverandørkonferanser
der leverenadørene ble utfordret til å dokumentere klimagassutslipp i henhold til prinsippene i EPDer.
Spesielt ble det i forbindelse med idrettsgulv-leveransen gitt en utfordring til leverandører om å oppgi
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det totale klimagassutslipp knyttet til produksjon og installering av materialene, samt knyttet til
vedlikehold og rengjøring av disse over levetiden. Etter hvert innså prosjektgruppen at kunnskapen
blant leverandørene var mangelfull på området. Derfor opplevedes det som viktig å ta rollen man
gjorde for å trigge markedet til å framskaffe miljøinformasjon (EPD) gjennom bruk av
leverandørkonferanser og bruk av etterspørselsmakten.
Samarbeid og tverrfaglighet
Prosjektet var fra starten organisert som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Koordineringen ble gjort i
tett samarbeid med prosjektleder for bygget og en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra skole,
idrett, VA, energi, areal/transport. Det ble presisert at dette ikke var rutine i kommunen.

«Det har vært spennende å
jobbe på tvers i
organisasjonen»

Framtidens byer tilbød pilotprosjektet å anvende
«Kvalitetsoppfølgingsprogrammet». Dette var bærebjelken i
styring og oppfølging av prosjektet ved at denne ga mulighet til
å koble tiltak, ansvar og tidsfrister til de ulike delmålene.

Det ble påpekt viktigheten av en god og erfaren prosjektleder som lytter og har evne til å stille
spørsmål, og være opptatt av detaljer. Samtidig kom det fram at en som prosjektleder må ha et
spesielt fokus på oppfølging, all den tid få personer hadde erfaring med å gjennomføre relativt
krevende miljø- og klimavurderinger underveis og i tillegg foreta beregninger på det. Dermed var det
en fordel å ha tilgang til ekspertise fra Framtidens byer og ha tilgang til nettverket og verktøy de
tilbød. Det ble påpekt at deltakelse i Framtidens byer var helt avgjørende i Lislebyhallprosjektet der en
var helt avhengig av tverrfaglig samarbeid og bistand i å etablere en slik samarbeidsmodell.
Erfaringer fra andre prosjekter at man har et ensidig fokus på egne behov og ønsker, noe som
medfører at man ofte mister helhetsbildet.
Det ble påpekt at styrken med den tverrfaglige gruppen var
at man fikk forståelse av hele sakskomplekset for å nå
målene og hvilke områder man må jobbe innenfor. Ikke
minst mente deltakerne at de lærte å stille andre spørsmål,
så andres behov og utfordringer på en annen måte noe som igjen bidro til bedre løsninger. Det ble en
ny læringsprosess for hele gruppen. Dette bidro til kunnskapsbygging på tvers med forståelse av
hverandres fagfelt og at det i sum ga et solid prosjekt. Det at man satte ned en så tverrfaglig gruppe
på tvers av seksjoner og etater gjorde Lislebyprosjektet til det første prosjektet som har vært
gjennomført etter en slik metodikk.

«Ikke visste jeg at vi kan så
mye i kommunen»

Det var relativt mer ressurskrevende å gjennomføre et
prosjekt for første gang på denne måten mot hvordan man
normalt har prosjektorganisert investeringsprosjektene
tidligere. Det ble påpekt at den store fordelen var at
kunnskapen ble bygget internt i organisasjonen, og ikke
bare innenfor fagområdet. Det oppstod en felles forståelse
for de overordnede satsingene i Framtidens byer. Denne kunnskapsbyggingen har mange tatt med
seg videre, noe som gjør det lettere «å ta opp den ballen» i andre prosjekter.

«Det faktum at man bygger broer
mellom de ulike fagmiljøene og
kommer nærmere hverandres i
fagdisiplin, har en tilleggsverdi»
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Bredt perspektiv - flerfunksjonalitet
Prosjektgruppen valgte på eget initiativ å ta hensyn til levekårskartleggingen for lokalsamfunnet
knyttet til Lislebyhallen. Dette medførte at man avdekket flere behov utover det prosjektutløsende
behovet knyttet til skole og idrett. Det ble satt fokus på hvordan uteområdet kunne bidra til å styrke
lokalsamfunnet utover skolens og idrettens behov.
Det ble tilrettelagt for gjennomgang mellom skole og idrettshall som benyttes av lokalbefolkningen,
også i skoletiden. Dette åpner opp og gjør utearealet tilgjengelig. En ser i dag at uteområdet benyttes
av barn, ungdom og familier på kveldstid og i helger. Dette er eksempel på hvordan et utvidet mandat
og bruk av f.eks. levekårskartlegging, skolens kjennskap til lokalsamfunnet og innspill fra
lokalsamfunnsutvalg kan løse flere behov knyttet til investeringen. Prosjektet ble en viktig aktør som
områdeutvikler.
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4.3 Oppsummering av erfaringer og anbefalinger for framtidige
prosjekter
Oppsummering av intervjupersonenes innspill til hva som hemmer og fremmer høye miljø- og
klimaambisjoner er vist i Tabell 4. Den viser aspekter fordelt mellom system, organisasjon og relasjon.
Tabell 4: Oppsummering av resultater fra intervjuene

System
(regler, lover, rammer,
finansiering,
kompetanse,
reguleringer for den
enkelte aktør)

•
•
•

•
•

Hemmer
Kun ambisjon om å nå
minstekrav i teknisk forskrift
Manglende miljøkompetanse
Ensidig fokus på
byggekostnader vs.
Levetidskostnader
Utrygge gang- og
sykkelveier
Manglende politisk vilje

•
•
•

•

•

Organisasjon
(prosjektorganisasjon,
mål, ledelse, styring)

•
•
•

Relasjon
(samarbeid, kunnskap
om overordnede mål,
evne til å forholde seg
til helhetsløsningen i
forhold til mål)

•

Uavklarte ansvarsroller
Uerfaren entreprenør og
arkitekt
Manglende oppfølging av
krav og svak styring

•

Manglende samarbeid med
foreldre

•
•

•
•

•
•

Fremmer
Politisk og administrativ
forankring
Ambisiøse klimamål
FBs kvalitetsplan var en
bærebjelke – strukturerte
miljøarbeidet
Flerfunksjonalitet - Gjennomføre
behovsanalyser og definere
prosjektutløsende behovet
Anvende invester

Sterk og engasjert
prosjektledelse; ambassadør
Må ha evne til å stille spørsmål,
og være opptatt av detaljer
sterk involvering av brukere;
lærere, elever og idretten

Tverrfaglig samarbeid
Leverandørkonferanser der klare
mål og forventninger ble
presentert
utviklende og moro å jobbe på
tvers med andre kollegaer
En organisasjon som
samarbeider om komplekse
utfordringer bygger omdømme
både internt og eksternt
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5 Økonomi
5.1 Lislebyhallen
5.1.1 Innledning
Sweco ble engasjert av Fredrikstad kommune ved Nina Merete Stene Wilhelmsen for å gjøre en
vurdering av energibesparelsene ved Lislebyhallen. Dette delkapittel er kopi av notat skrevet av
siv.ing. Magne Agnalt, Sweco 21.03.2018

5.1.2 Lislebyhallen– Energibesparelser TEK10/ passivhus
Hallen ble bygget som passivhus iht. NS3701:2012 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger.
Yrkesbygninger.» og Fredrikstad kommune ønsker å vite hva de har spart av energi ved at dette ble
bygget som et passivhus fremfor et tradisjonelt TEK10 bygg.

5.1.3 Metode
Det er vanskelig å beregne det reelle faktiske energiforbruket til et bygg. Dette vil variere med
driftstider gjennom året, klima, forbruk av varmtvann og en rekke andre brukeravhengige internlaster
og driftsforhold.
Metoden som er benyttet tar i stedet utgangspunktet i to energiberegninger for Lislebyhallen; en
beregning som akkurat tilfredsstiller energikravene til TEK10, og en med de faktiske løsningene for
Lislebyhallen, som tilfredsstiller energikravene til passivhus. Deretter gjøres det årssimuleringer med
lokalt klima (Rygge) av de to energiberegningene. Av disse beregningene får man ut totalt netto
energiforbruk. Med utgangspunkt i disse beregnes prosentvis endring som ganges opp med det
faktiske forbruket som er målt gjennom SD-anlegget til Lislebyhallen.

Figur 12

Energibesparelsen for Lisleby Flerbrukshall er beregnet etter denne fremgangsmåten

Det benyttes generelt normerte internlaster og driftstider iht. NS3031:2014 «Beregning av bygningers
energiytelse. Metode og data.», men der passivhusstandarden angir strengere krav enn NS3031,
benyttes disse i energiberegningen for passivhus (f.eks. interlaster til belysning).
Energiberegningene er utført i energisimuleringsprogrammet SIMIEN versjon 6.008. Simien bygger
på den dynamiske beregningsmetoden som er beskrevet i NS3031.
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5.1.4 Beregninger
I detaljprosjekteringene ble Lisleby Flerbrukshall delt opp i to bygningskategorier mtp.
energiberegningene; en for skoledelen og en for idrettsdelen. Det ble gjort med bakgrunn i at
internlaster og luftmengder er noe forskjellige for de to arealene. Den samme inndelingen er benyttet i
disse beregningene.
Totalt netto energibehov (teoretisk) – TEK10
Simienfilene for idretts- og skoledelen fra detaljprosjekteringen er endret slik at de akkurat
tilfredsstiller energikravene i TEK10. Dette er gjort ved å endre input som U-verdier,
ventilasjonsaggregat og internlaster. Disse er gjort så dårlige som mulig, men slik at vi fortsatt
tilfredsstiller energikravene i TEK10 §14 Energi.
En årssimulering av disse simienfilene gir et (teoretisk) samlet totalt netto energibehov for skole- og
idrettsdel lik 470.340 kWh/ år.
Totalt netto energibehov (teoretisk) – Passivhus
Simienfilene for idretts- og skoledelen fra detaljprosjekteringene er oppdatert med de inputverdiene
som faktisk gjelder for Lislebyhallen. En del av disse inputverdiene er bedre enn hva som er
minstekrav i passivhusstandarden, blant annet ble det målt et svært lavt lekkasjetall,
ventilasjonsaggregatet fikk en veldig god varmegjenvinner og det ble valgt løsninger som resulterte i
en svært lav normalisert kuldebroverdi for bygningen.
En årssimulering av disse simienfilene gir et (teoretisk) samlet totalt netto energibehov for skole- og
idrettsdel lik 211.598 kWh/ år.

5.1.5 Energibesparelse
Med bakgrunn i resultatene i kapittelet over er det beregnet en prosentvis differanse i teoretisk
energiforbruk;
𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒 =

470 340 𝑘𝑊ℎ
× 100% = 222 %
211.598 𝑘𝑊ℎ

Det faktiske årsforbruket er lest av fra SD-anlegget og oppgitt av Fredrikstad kommune til å være
242.897 kWh/m2.
Den teoretiske besparelsen på å bygge Lislebyhallen som et passivhus fremfor et tradisjonelt TEK10
bygg blir da;
Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = (242 897 𝑘𝑊ℎ × 222%) − 242 897 𝑘𝑊ℎ = 𝟐𝟗𝟕 𝟎𝟏𝟒 𝒌𝑾𝒉
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5.1.6 Oppsummering/ kommentarer til resultat
Med metoden og fremgangsmåten som er beskrevet i dette notatet er den teoretiske årlige
energibesparelsen ved å bygge Lislebyhallen som et passivhus fremfor et TEK10 bygg beregnet til å
være 297 014 kWh/ år.
Energibesparelsen beregnet her gjelder kun for dette aktuelle prosjektet. Lislebyhallen ble bygget
med gode tekniske og konstruksjonsmessige løsninger, og tilfredsstiller passivhuskravene med god
margin. Det vil dermed være mulig å bygge «dårligere» passivhus hvor differansen mellom TEK10 og
passivhus er mindre.
Det er i dette notatet ikke gjort noen vurderinger knyttet til energiforsyningen til bygget ettersom det
ikke er noen forskjell på kravene mellom TEK10 og passivhus på dette området. Det er derimot viktig
å være klar over at valg av energiforsyning vil kunne gi store utslag på levert energi til bygningen.
En annen ting som er verdt å merke er at Teknisk forskrift er endret siden Lislebyhallen ble bygget.
Kapittel 14 Energi i TEK10 ble endret fra 01.01.2016, og de nye energireglene er obligatorisk for alle
bygg som er rammesøkt etter 01.01.2017. Disse nye energireglene er også med videre i det som nå
heter TEK17, og som blir obligatorisk for alle bygg rammesøkt etter 01.01.2019. De nye
energikravene er mye strengere enn hva som var tilfellet da Lislebyhallen ble bygget. Det innebærer
at forskjellen i bygningsmessige kvaliteter i dag være mindre mellom et TEK10/ TEK17 bygg og et
passivhus. Dette vil sannsynligvis også gjenspeiles i at differansen i byggekostnad blir lavere, men
også at energibesparelsen blir mindre.

5.2 Erfaring andre prosjekter
Østfoldforskning fikk i oppdrag å foreta en kartlegging av kostnader ved bygging av bygninger hvor
det oppnås bedre miljøprestasjoner enn ‘normalbygg’ etter TEK. I Framtidens byer er det ikke foretatt
noen kartlegging av kostnader knyttet til pilotprosjektene (Selvig, 2018). Vi har derfor foretatt et
begrenset litteratursøk for å avdekke andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt som har analysert
kostnader knyttet til byggeprosjekter med ambisiøse klimamål.
I rapporten ‘Selected examples of Nearly Zero- Energy Buildings’ ble prosjektkostnaden for 17 ulike
nesten-nullenergibygg (nZEB) i Europa sammenstilt (Erhorn og Erhorn-Kluttig, 2014:5).
Sammenlignet med nasjonale minimumskrav varierte merkostnadene for nesten-nullenergibygg fra 0
til 25 %, med et snitt på ca. 11 %. Merkostnadene varierte fra 0 NKR/m2 til 5000 NKR/m2, med et
snitt på noe over 2000 NOK/m2. Det er et stort spenn i bygningstyper og størrelse på bygningene, og
tallene må derfor brukes med forsiktighet.
Satori et al. (2015) har sett på kostnader for netto nullutslipps-/nullenergi- og plussenergibygg.
Resultatene er vist på Figur 13 som prosentvis endring sammenlignet med et «typisk standard bygg».
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Figur 13

Investeringskostnader for ulike standarder (Sartori et al., 2015).

Dokka et al. (2009) har oppgitt estimater for merkostnader i forhold til TEK10-nivå for ulike
energistandarder, se tabellen under. Dette tilsvarer også kostnadsnivået som Enova legger til grunn i
sine støtteordninger for lavenergi og passivhus. Det er likevel noen år siden disse kostnadene ble
beregnet. Det er naturlig å tro at merkostnadene er redusert, i alle fall for passivhusnivå som er på vei
til å bli en etablert standard på markedet.
Tabell 1: Merkostnader ved ulike energieffektivitetsnivå (Dokka et al., 2009).

Oslo Economics har i samarbeid med Cicero og Inventura laget gevinstanalyser for ti anskaffelser, på
oppdrag fra Difi og Miljødirektoratet (2018). Analysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å
oppnå vesentlige miljøgevinster i form av bla lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy.
Analysene viser at klimagassutslippene i de fleste tilfellene ble redusert til en tiltakskostnad på
mellom 2 – 5000 kr per tonn CO2e, noe som er dyrere enn de fleste nasjonale miljøtiltak. Det er viktig
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å merke seg at grønne anskaffelser kan ansees som en investering i en teknologi, et marked og en
kompetanse som kan gi kostnadseffektive miljøgevinster på sikt. Grønne anskaffelser kan også bidra
til kostnadsbesparelser, noe som var tilfelle i to av de ti eksempelanskaffelsene i analysen.
De ti eksemplene på grønne anskaffelser har lykkes med å få leverandørmarkedet til å tilby nye og
mer miljøvennlige varer, tjenester og bygg. I to av eksemplene, Postens kjøretøy og Ullerntunet
helsehus, bidro et grønt fokus til å redusere driftskostnadene så mye at miljøvennlige kjøretøy og
bygg lønte seg rent økonomisk. I de andre eksemplene førte miljøkrav og vekting av miljø som
tildelingskriterium til høyere livssykluskostander. Hvis vi hovedsakelig betrakter klimavirkningen, ble
denne oppnådd til en relativ høy kostnad i de fleste eksemplene.
Foruten de direkte miljøvirkningene har anskaffelsene også bidratt til å øke produksjonen av
miljøvennlig teknologi, utvikle leverandørmarkedet og metodene for grønne anskaffelser. Dette vil på
sikt kunne bidra til at kostandene med å gjøre grønne anskaffelser lavere for andre oppdragsgivere
siden.
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6 Kommunens handlingsrom
6.1 Eksisterende planer der klimaambisjoner kan forankres
Det foreligger en rekke føringer for hvordan kommune og fylke skal planlegge for å bidra til reduksjon
av klimagasser. I tillegg til statlige føringer er kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen,
de viktigste verktøyene når det gjelder ambisjoner i klimaarbeidet. Hvordan vi skal nå målene
beskrives i de ulike kommunedelplanene og i kommunens handlingsplaner. For Fredrikstad sin del, er
Klima- og energiplanen i tillegg til kommuneplanen (2018-2030) sentrale verktøy i dette arbeidet.
Nasjonale mål
Regjeringen fastsetter de nasjonale miljømålene hvert år gjennom statsbudsjettet. Tre av de
nasjonale målene under klima er rettet inn mot reduserte utslipp. Norge skal fram til 2020 kutte i de
globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Norge skal være
klimanøytralt i 2030, og Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging:
Regjeringen utarbeider et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging, som kommunen skal følge opp i sin arealplanlegging, jamfør plan- og bygningsloven § 61. Når det gjelder bærekraftig areal- og samfunnsutvikling forventer regjeringen at kommunene og
fylkeskommune legger vekt på å redusere klimagassutslippene og legge om til effektiv bruk av energi.
I arealplanleggingen bør næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester samlokaliseres. Når
det gjelder attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder, forventer regjeringen at
kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning. Kommunen skal ta klimahensyn i sin planlegging, inkludert finne gode løsninger for
energiforsyning, areal og transport, jamfør plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende
landbruks-, natur- og friluftsområder.
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress, bør det legges til
rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Potensialet for fortetting og transformasjon bør
utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene:
Retningslinjene sier at kommunene skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. De fastslår at kommunen bør sette ambisiøse mål for
utslippsreduksjoner.
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Regionale planer
For storbyområdene er det laget regionale planer om areal og transport. Planene skal legges til grunn
for kommunal planlegging og virksomhet, jamfør plan- og bygningsloven § 8-2. Østfold
fylkeskommune rullerer fylkesplanens samfunnsdel våren 2018. Et av tre hovedsatsningsområder er
Klima og miljø, med følgende målformulering: «Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og
kulturlandskap og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.» Det er formulert ni delmål som er
direkte knyttet til klimagassreduksjoner.
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
Fredrikstad kommune rullerer kommuneplanen i 2018 og 2019. Samfunnsdelen er på høring vinteren
2018 og arealdelen følger hakk i hel. I høringsforslaget er det formulert ambisiøse mål for
klimaarbeidet.
Klima- og energiplanen
Klima- og energiplanen (2013-2017) skal rulleres i 2018. Planen beskriver innenfor hvilke områder
kommunen har sitt handlingsrom knyttet til klimagassreduksjoner.

6.2 Overføringsverdi – Lislebyhallen
Utarbeidelse av mobilitetsplan ble sett på som avgjørende for å utarbeide gode tiltak.
Mobilitetsplanlegging er en del av det som på engelsk kalles «Mobility management». Dette handler
særlig om organisatoriske og enkle fysiske tiltak, for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke
holdninger og derigjennom endre reiseadferd. Arbeidet vil også kunne omfatte samarbeid med
myndighetene om tiltak som kan bidra til overgang fra bilbruk til mer miljøvennlig transport. Utbygging
av infrastruktur for samferdsel er ikke inkludert i mobilitetsplanleggingen.
En mobilitetsplan for en virksomhet bør i størst mulig grad være et samarbeid mellom ledelse og
ansatte, der virksomhetens mål og muligheter for å begrense bilbruken fastlegges. Konkrete mål
beskrives, og hvordan dette skal oppnås med ulike tiltak. De ansattes eksisterende reisevaner er
utgangspunktet, som må kartlegges konkret i en reisevaneundersøkelse. Mulige tiltak må være
tilpasset virksomhetens hovedformål, lokalisering, bosettingsmønster og transporttilbudet.
Innholdet i en mobilitetsplan kan være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Undersøkelse av dagens reisevaner
Beskrivelse av dagens transporttilbud, inkludert parkeringsplasser, kjøregodtgjørelser,
kollektivtilbud og anlegg for syklister (garderobe, dusj, p-plasser)
Vurdering av mulige alternative reisemåter, i forhold til bosted og reisemål
Forslag til tiltak fra virksomheten for å oppnå endret reisemønster
Forslag til tiltak for å redusere reisebehovet
Forslag til tiltak som offentlige myndigheter og kollektivselskaper kan bidra med
Forslag til organisering for kontinuerlig oppfølging, inkludert måldiskusjon samt hvordan
ledelse og ansatte bør delta i prosessen.
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Basert på erfaringene knyttet til pilotprosjektet, anbefales det å anvende mobilitetsplanlegging i
utstrakt bruk knyttet til eksisterende virksomheter og ved nye prosjekter.
Gjennom intervjuene ble det påpekt at Lislebyhallprosjektet var et godt eksempel på det å definere
hva man bør gjøre for å dekke flere samfunnsinvesteringer og -behov og hva det kan det gi av
besparelser på sikt. I etterkant ser intervjupersonene at det ikke har vært jobbet godt nok mot politiske
og administrativ ledelse for å formidle suksessfaktorene i prosjektet. Spesielt trekkes det fram at å
fokusere på flerfunksjonalitet og dekke flere behov ved enkeltinvesteringer burde vært gjeldende i
større grad. Fremdeles går man inn og dekker en kjernebrukers behov selv om alt
underlagsmateriale og anbefalinger fra eksterne konsulenter og administrasjonen sier noe annet.
Kanskje man kunne unngått dette hvis en hadde tatt i bruk kunnskapen fra Lislebyhallprosjektet
umiddelbart. I ettertid ser en at man burde brukt momentet rundt byutviklingsprisen «Attraktiv by
2017» for å stimulere til politiske diskusjoner rundt dette.
Det ble påpekt at det er en utfordring å få de som jobber med de store samfunnsinvesteringene
(vann, vei og avløp) til å tenke og planlegge for flerfunksjonalitet og dekke flere behov. Dette er ofte
store kostnadskrevende prosjektet som uansett skal gjennomføres. Et eksempel på
flerfunksjonalitetstenking er når man skal legge vannledning gjennom f.eks. markaområdene. I den
prosessen er det mulig å etablere en ny tursti der man vanligvis bare graver igjen og kartlegge om det
er noen udekkede behov i området som man kan løse når en først skal inn å gjøre investeringen.
Et annet eksempel i mindre skala er å vurdere hvordan en i forbindelse med overvannshåndtering der
en utformer en vanngate, kan legge til rette for at dette fungerer som et lekeområde for barn de
dagene det ikke regner, f.eks. et mini-skateanlegg.
Siden Lislebyhallen ble bygget har Fredrikstad kommune etablert et eget investeringsreglement og en
prosjektorganisering som man ikke hadde tidligere. Dette bygger på KVU-metodikk2 der man
gjennomfører en behovsanalyse og definerer det prosjektutløsende behovet.
Eksempel på dette er at man tar hensyn til levekårskartleggingen for det gitte lokalsamfunnet hvor en
utbygging er planlagt, f.eks. idrettshall i tilknytning til skole. På denne måten kan det utløses et
mandat til å dekke andre behov enn bare skolens og idrettens behov. Da vil for eksempel
fritidsklubber, velforeninger, korps, kor og lokalsamfunnsutvalg kunne melde inn sine behov. På
bakgrunn av dette settes det overordnede kommunemål og effektmål, samt noen skal og bør krav.
Deretter blir alle forslag som blir skissert i en alternativ analyse målt opp mot de ulike kravene. De
som ikke tilfredsstiller kravene blir gitt en dårligere rangering. Deretter legges det fram for politisk
behandling med en anbefalt løsning.
Denne strukturen bør innarbeides i alle utbygginger og den prosjektorganisering som man måtte
etablere selv gjennom Lislebyhall-prosjektet, ligger bedre til rette nå gjennom at man har fått innført
investeringsreglementet i kommunen.

KVU – konseptvalgutredning er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for
transportsystem i byområder (Statens vegvesen, 2018)
2
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7 Konklusjoner
Lislebyhallen har vært et byggeprosjekt hvor Fredrikstad kommune har satt ekstra fokus på å bygge
framtidsrettet med høye miljø- og klimaambisjoner. Prosjektet har vært et av pilotprosjektene i
Framtidens byer og har dermed hatt god hjelp fra samarbeidsprogrammet. Prosjektet har hatt fokus
på tilpassing til et våtere klima, samt krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp over levetiden fra
byggematerialer, energi til oppvarming og drift, samt transport av elever, ansatte og brukere av hallen
på kveldstid. Reduksjon av klimagassutslippene knyttet til materialbruk og energibruk i drift ble
oppnådd med god margin. Derimot ble målet ikke helt nådd for transport i drift isolert sett. Likevel
viser resultatene av klimagassberegningene etter to års drift, at totalt sett oppnådde man en samlet
reduksjon for alle områdene på 51 %.
For materialer var bruk av lavkarbonbetong i grunn og massivtre i bærekonstruksjon viktige tiltak,
samt generelt fokus på minimering av mengde materialer. Det ble benyttet miljødeklarasjoner som et
av grunnlagene for valg av materialer der de ulike leverandørene har oppgitt faktiske utslipp knyttet
sine produkter. Klimagassreduksjonen fra energibruk i drift ble nådd ved redusere energibehovet ved
å følge passivhusstandard, samt klimavennlig oppvarming fra bergvarme. Sistnevnte har også
redusert klimagassutslipp fra de eksisterende byggene på Nøkleby skole, men er ikke inkludert i
beregningene her. Transport har vært utfordrende med tanke på beliggenhet og brukere på kveldstid
der bilkjøring er dominerende. Beregningene viser etter to års drift en betydelig reduksjon i forhold
referansebygget. Likevel kan en nok tilskrive denne reduksjonen mer presise kartlegginger og
beregninger av faktiske transportaktiviteter og -midler for elevene brukerne sammenlignet med
referansebygget.
Metodikken for beregning av klimagassutslipp fra energibruk er relativt enkel å gjennomføre, mens for
materialer er det behov for spesifikke data fra de ulike leverandørene for at beregningene skal bli
riktig. For transport i drift kreves det mye spesifikke data fra brukerne, men det er også viktig å se
dette i en større sammenheng slik at klimagassutslippene blir redusert i hele kommunen.
Lislebyhallen ble bygget med gode tekniske og konstruksjonsmessige løsninger, og tilfredsstiller
passivhuskravene med god margin. Den teoretiske årlige energibesparelsen ved å bygge
Lislebyhallen som et passivhus fremfor et TEK10 bygg beregnet til å være 297 014 kWh/ år. Teknisk
forskrift er endret med strengere energikrav siden Lislebyhallen ble bygget (TEK17). Det innebærer at
forskjellen i bygningsmessige kvaliteter i dag være mindre mellom et TEK10/TEK17 bygg og et
passivhus. Dette vil sannsynligvis også gjenspeiles i at differansen i byggekostnad blir lavere, men
også at energibesparelsen blir mindre.
Erfaringer fra de involverte er at Lislebyhallen har vært et prosjekt med fokus på tverrfaglighet i
planleggingen og et kompetanseløft blant de involverte. Prosjektet har hatt mange synergieffekter, der
Lislebyhallen og dets uteområder har bidratt til et løft for lokalmiljøet og er et naturlig samlingssted for
mange med aktivitet fra morgen til kveld.
I Lislebyhallprosjektet har det vært satt av ekstra midler til planlegging og gjennomføring av en
flerbrukshall som har gitt mye ekstra synergier sammenlignet med et standard byggeprosjekt. Det er
viktig at disse nytteverdiene har politisk forankring for å kunne bli realisert i nye prosjekter. Dette
krever mot og kompetanse fra både politikere og administrasjon.
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Vedlegg 1

Underlag beregninger energi

I dette kapitlet er det først redegjort for forutsetninger, grunnlag og resultater av de ulike
beregningsalternativene, deretter sammenlignes alternativene og det gis en kort forklaring av
årsakene til forskjellen mellom alternativene.

V1.1 Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater
V1.1.1

Referansebygg

Referansebygget er basert på tilsvarende bygg som tilfredsstiller forskrift om tekniske krav til
byggverk. Forutsetninger energibruk i drift - referanseberegning:
•
•
•

Spesifikt netto energibehov [kWh/m2 *år] tilsvarende rammekravet i teknisk forskrift
60 % av varmebehovet dekkes av varmepumpe (systemvirkningsgrad 2,25) og 40 %
av elkjel (systemvirkningsgrad 0,86).
Dersom kjølebehov: Kjølebehovet dekkes av lokale kjølemaskiner med en
systemvirkningsgrad på 2,45.

Bygge består av idrettsbygg og skolebygg, hvor dette er beregnet hver for seg. Klimagassberegninger
for referansebygget er gjennomført med klimagassregnskap.no og resultatene er oppsummert Tabell
5.
Tabell 5: Oversikt over energibehov (ulike formål), energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for
referansebygg
Referansebygg

El. spesifikk energi
Varme

Netto energibehov
[kWh/m²/år]
(idrettsbygg + skolebygg)
77+71
128+64

Kjøling
Sum

0
205

V1.1.2

Energiforsyning
[% av posten]
100 % el
60 % varmepumpe
40 % elkjel
100 % lokal kjøling
-

Klimagassutslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]
8,8
9,2

18

Prosjektert bygg

Det prosjekterte bygget er planlagt oppført som passivhus i henhold til NS 3701:2012 Kriterier for
passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger og iht. validert dynamisk timesberegning etter
reglene i NS 3037:2007. Tiltak som er valgt for å oppnå lavt netto energibehov og lav romoppvarming
er følgende:
•
Godt isolert bygningskropp
•
Godt isolerte vinduer
•
God tetthet
•
Lite kuldebroer
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•
•
•
•
•

Høyeffektiv varmegjenvinning av ventilasjonsluft
Kraftig redusert luftlekkasjer
Utnyttelse av solvarme
Mest vindusflater mot syd
Areal vinduer og dører delt på bruksareal: 9 % (kravet er maks 20 %)

For å redusere varmetap til et minimum U-verdier, glassarealer), så ble det minimert kuldebroer og
sikret sikrey høy bygningsmessig tetthet. Totalt varmetapstall (W/m2K) ble beregnet til 0.45, mens
netto oppvarmingsbehov: 18.7 kWh/m2. Anbefalte U-verdier etter SIMIEN-beregning var:
• Uyttervegg=0.10 W/m2K
• Utak=0.11 W/m2K
• Ugulv mot grunn og mot det fri=0.11 W/m2K
• Uglass/vinduer/dører=0.80 W/m2K

Det ble også gjennomført flere bygningsintegrerte tiltak og som omfatter:
• Utnyttelse av passiv solvarme (det er mest vinduer mot solrik orientering)
• Trevirke har omtrent ti ganger bedre varmeisoleringsevne enn betong, men isoleringsevnen er
allikevel ikke god nok til at klimaskjermen for oppvarmede bygninger kan bygges opp kun av
massive treelementer med normal tykkelse, dvs. tykkelse som følger av statisk beregning.
• Spesifikk varmetapskapasitet for tre, c=0.76 Wh/kgK
• Krav til utlufting med hensyn på emisjoner fra byggematerialer → Lavemitterende materialer 2,5
m3 pr. time pr. m2.
Byggets netto energibehov er beregnet ved hjelp av beregningsprogrammet SIMIEN versjon 6.005,
se energibudsjett i Tabell 6 for idrettsbygget og for skolebygget Tabell 7. Beregningene viser at
byggets netto energibehov er redusert med 37 % for idrettsbygget og 51 % for skolebygget i forhold til
rammekravet i teknisk forskrift.
Tiltak som ble anbefalt for å redusere energibehovet var sparepærer/LED-belysning, samt redusere
elektrisitetsforbruket ved å bruke energieffektive hvitevarer og belysning (med EU’s energimerke A)
uten at det medfører nevneverdige ekstrakostnader.
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Tabell 6: Energibudsjett - idrettsbygget. Beregnet netto energibehov i henhold til NS 3031

Tabell 7: Energibudsjett - skolebygget. Beregnet netto energibehov i henhold til NS 3031

Det ble planlagt å dekke energibehovet med direkte elektrisitet og fjernvarme til oppvarming. Byggets
beregnede klimagassutslipp som prosjektert er 5,9 kg CO2-ekv/m2/år, se Tabell 8. Dette utgjør en
reduksjon på 67 % i forhold til referansebygget.

Tabell 8: Oversikt over energibehov, energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for prosjektert
bygg
Prosjektert bygg

Elspesifikk energi
Varme
Kjøling
Sum

Netto energibehov
[kWh/m²/år]
(idrettsbygg + skolebygg)
34+31=65
22+20=42
56+51=107

Energiforsyning
[% av posten]
100 % el
99% fjernvarme, 1 % el
-

Klimagassutslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]
3,9
2
5,9
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V1.1.3

Ferdigstilt bygg

Lislbyhallen som ferdigstilt bygg oppfyller krav til passivhusstandard ihht. NS3701:2012 og ihht.
Validert dynamisk timesberegning etter reglene i NS3037:2007. I prosjektet benyttes Rockwool redair
som isolasjon av yttervegger som gir minimal kuldebro. Dessuten er bygget designet i en kompakt
form som gir en minimal overflate. De tekniske energidataene er oppsummer i Tabell 9.
Tabell 9: Tekniske energidata for Lislebyhallen
Parameter
U-verdi: Gulv på grunn
U-verdi: Vegger
U-verdi: Tak
U-verdi: Vindu/dør
Lekkasjetall
Kuldebroverdi
SFP-faktor
Varmegjenvinningsgrad

Verdi
0,07-0,09
0,17/,19
0,09
0,8
0,6
0,01
1,5
87 %

Som ferdigstill har Lislebyhallen et beregnet netto oppvarmingsbehov 12,0 kWh/m2 for skoledelen og
13,6 kWh/m2 for halldelen. Varmepumpe står for 90 % av varme, mens el-kjele står for 10 %. Dette gir
et klimagassutslipp på 6,7 kg CO2 ekv./m2/år. Oversikt over energibehov og klimagassutslipp for
ferdigstilt bygg er vist i Tabell 10.
Tabell 10: Oversikt over energibehov, energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for ferdigstilt
bygg
Som bygget

Elspesifikk energi
Varme
Kjøling
Sum

V1.1.4

Netto energibehov
[kWh/m²/år]
(idrettsbygg + skolebygg)
30,2+32,5
63,9+22,8
0
94,1+55,3

Energiforsyning
[% av posten]

Klimagassutslipp
[Kg CO2-ekv/m2/år]
3,6
3

-

6,7

Bygget etter to års drift

Bygget ble tatt i bruk sommeren 2015 og har vært i full bruk siden da. I følge data fra Klimareg, så er
elektrisitetsforbruket til Lislebyhallen 176 000 kWh i 2016. Dette ble supplert med datainnsamling
desember 2017 og som er vist i Tabell 11.
Tabell 11: Oversikt over kjøpt energi, tilført energi og tilhørende klimagassutslipp for prosjektet etter to
års drift.
I drift
El til varmepumpe
El – annet
Sum

Kjøpt energi
40 000 kWh
135 927 kWh

Energi til bygget
[kWh/m²/år]
18,8
62,6
81,4

Klimagassutslipp
[Kg CO2-ekv/m2/år]
1,5
4,9
6,4
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V1.2 Sammenligning av alternativer
Klimagassutslipp fra stasjoner drift er grafisk vist i Figur 14. Figuren viser store reduksjoner fra
referansebygg til prosjektert, bygget og drift av Lislebyhallen. Fra prosjektert til i drift har det dog vært
en del økning i spesifikt elforbruk, mens bidraget fra varme har blitt redusert. Totalt en liten økning i
drift av bygget sammenlignet med planlagt, men fortsatt godt innenfor kravet til Fremtidens byer om
50 % klimagassreduksjon.

Klimagassregnskap - Stasjonær energi
20
18

kg CO2-ekv./år/m2

16
14

9,2

12

Varme

10

Kjøling

8

Elspesifikt forbruk

6
4

8,8

2

2

3

3,9

3,6

1,5
4,9

0
Referansebygg Prosjektert

Som bygget

I drift

Figur 14: Beregnede klimagassutslipp for energi, fordelt på formål; varme, kjøling og elspesifikt.

Detaljert klimagassutslipp totalt per år er vist i Tabell 12, mens per person og år er vist i Tabell 13.
Klimagassreduksjonen er 59 % fra referansebygget til i drift, hvorav hovedårsaken til nedgang i
klimagassutslipp er redusert energibehov gjennom passivhusstandard.

Tabell 12: Fordeling av klimagassutslipp pr. energikategori for ulike prosjektfaser

Elspesifikk
energi
Varme
Total

ReferanseProsjektert bygg
Som bygget
I drift
bygg
kg CO2-ekv.
% red saml.
% red saml.
% red saml.
kg CO2-ekv./år
kg CO2-ekv./år
kg CO2-ekv./år
/år
med ref
med ref
med ref
29133
12817
56
12033
59
16183
44
30217

6717

78

9917

67

5067

83

59350

19533

67

21950

63

21250

64
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Tabell 13: Fordeling av klimagassutslipp pr. person pr. energikategori for ulike prosjektfaser
Referansebygg
kg CO2-ekv./
person /år
Elspesifikk
energi
Varme
Total

Prosjektert bygg
kg CO2ekv./m2/år

Som bygget

% red saml.
med ref

kg CO2-ekv./
person/år

I drift

% red saml.
med ref

kg CO2-ekv./
person/år

% red saml.
med ref

71,1

31,3

56

29,3

59

39,5

44

73,7

16,4

78

24,2

67

12,3

83

144,8

47,7

67

53,5

63

51,8

64
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Vedlegg 2

Underlag beregninger materialer

I dette kapitlet er det først redegjort for forutsetninger, grunnlag og resultater av de ulike
beregningsalternativene, deretter sammenlignes alternativene og det gis en kort forklaring av
årsakene til forskjellen mellom alternativene.

V2.1 Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater

V2.1.1

Referansebygg

Referansebygget er generert fra tidligfasemodulen til versjon 4.0 i klimagassregnskap.no. Tabell 14
viser resultatene av klimagassberegninger for hver hovedbygningsdel og viser at grunn og
fundamenter har det største bidraget.
Tabell 14: Bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for referansebygg.
Bygningsdel

Klimagassutslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]

Klimagassutslipp
[% av tot.]

Grunn og fundamenter

3,8

44

Bæresystemer

1

12

Yttervegger

0,3

3

Innervegg

0,6

7

Dekker

1,9

22

Yttertak

0,9

10

Trapper og balkonger

0,1

1

V2.1.2

Prosjektert bygg

Materialbruken i Lislebyhallen er i hovedsak nyttes det massivtre, lavkarbon betong,
limtrekonstruksjon, samt accoya og skiferkledning. Materialvalg er gjort ut fra utslippsfaktorer samt
inneklimatiske hensyn. Det ble benyttet eksponerte betongoverflater for termisk masse, dessuten er
det jobbet med så mye eksponert massivtre som mulig av hensyn til de fuktregulerende egenskaper i
massivtre. Ytterveggene er oppbygd enklest mulig, hvor isolasjon skrues direkte i massivtreveggene,
uten bruk av ekstra stenderverk. Den enkle konstruksjonen er dessuten også bra med tanke på
reduksjon av kuldebroer. Det er benyttet gipsplater med høy andel resirkulert gips til innerveggen. Til
yttervegger, så der det brukt vedlikeholdelsesfrie materialer som Accoya og skifer. Det brukes minst
mulig tilleggsoverflater, som for eksempel har mye av gulvet eksponert betong uten fliser eller belegg,
og vidt mulig er massivtre uten ekstra lag gips o.lign. Klimagassutslipp fra materialene er oppsummert
per bygningsdel i Tabell 15.
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Tabell 15: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for prosjektert bygg
Bygningsdel

Oppbygging

Grunn og
fundamenter

Isolasjon på grunn, betong gulv på grunn, påstøp
1. etasje, sportsgulv

0,9

24

Bæresystemer

Massivtre og limtre, betong mur innvendig, betong
mur utvendig

0,1

3

Accoya kledning, skifter, redair, lekting, Cembritt,
ytterdører og vinduer

0,4

11

Ytong, gipsplater, stendere i tre og betong,
mineralull, innvendige dører og vinduer

1,4

37

0,5

13

Lettak, skifer, båndtekking, himling mineralull,
himling treull, sedumtak.

0,5

13

Trapper og balkong i massivtre, isolasjon av
balkong, terrassebord balkong i Accoya.

0

0

Yttervegger

Innervegg

Dekker

Yttertak

Trapper og
balkonger

V2.1.3

Klimagassutslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]

Klimagassutslipp
[% av tot.]

Hulldekke, oppforet gulv, påstøp gulv 2.etasje.

Ferdigstilt bygg

Det er i stor grad brukt miljødeklarasjoner (EPD) til beregninger av klimagassutslipp fra
bygningsmaterialene i ferdigstilt bygg og dermed er resultatene rimelig sikre. Resultatene er vist i
Tabell 16 og viser at grunn og fundamenter fortsatt har det største bidraget, mens yttertak har nest
størst og neste dobling av prosentandel fra beregninger fra prosjekteringsfasen.

Tabell 16: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for bygget slik det ble oppført
Bygningsdel

Oppbygging

Klimagassutslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]

Klimagassutslipp
[% av tot.]

Grunn og
fundamenter

Isolasjon på grunn, betong gulv på grunn, påstøp 1.
etasje, sportsgulv

1,25

32

Bæresystemer

Massivtre og limtre, betong mur innvendig, betong mur
utvendig

0,62

16

Yttervegger

Accoya kledning, skifter, redair, lekting, Cembritt,
ytterdører og vinduer

0,43

11

Innervegg

Ytong, gipsplater, stendere i tre og betong, mineralull,
innvendige dører og vinduer

0,37

10

Dekker

Hulldekke, oppforet gulv, påstøp gulv 2.etasje.

0,24

6

Yttertak

Lettak, skifer, båndtekking, himling mineralull, himling
treull, sedumtak.

0,92

24

Trapper og
balkonger

Trapper og balkong i massivtre, isolasjon av balkong,
terrassebord balkong i Accoya.

0,02

1
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V2.1.4

Bygget etter to års drift

For materialbruk vil klimagassutslipp «i drift» være det samme som «som bygget»

V2.2 Sammenligning av alternativer
Oversikt over klimagassutslipp fra materialer er illustrert i Figur 15 og viser at klimagassutslipp per
bygningsdel. Beregningene viser at for prosjektet sammenlignet med referanseberegningen oppnås
utslippsreduksjoner på 57 % for prosjektert og 56 % for som bygget. Det er ingen endringer i
materialbruk fra «som bygget» til «i drift».

Klimagassregnskap - materialer
10
9

kg CO 2 -ekv./år/m2

8
7

0,1
0,9

Trapper og balkonger

1,9

Yttertak

6
5
4

0,6
0,3
1

3
2

3,8

Dekker
Innervegg
0
0,5
0,5
1,4
0,4
0,1
0,9

1
0
Referansebygg

Prosjektert

0,02
0,92
0,24
0,37
0,43
0,62

Yttervegger
Bæresystemer
Grunn og fundamenter

1,25
Ferdigstilt

Figur 15: Fordeling av klimagassutslipp pr konstruksjon for de enkelte prosjektfasene

Selv om det er totalt sett liten forskjell mellom prosjektert og ferdigstilt bygg, så viser detaljene i Tabell
17 og Tabell 18 at det varierer en del på de ulike bygningsdelene mellom fasene. En vesentlig
endringer fra prosjektert til ferdigstilt bygg er bruken av spesifikke data for klimagassutslipp fra
miljødeklarasjoner (EPD) er hovedsakelig brukt for ferdigstilt og resultatene er dermed vesentlig mer
sikre.
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Tabell 17: Fordeling av klimagassutslipp pr. bygningsdel for ulike prosjektfaser
Referansebygg

Grunn og
fundamenter
Bæresystemer
Yttervegger

Prosjektert bygg

"Som bygget"

kg CO2-ekv./år
12900,0

kg CO2-ekv./år
3133,33

% red saml. med
ref
76

kg CO2-ekv./år
4133,60

% red saml. med
ref
68

3500,0

83,33

98

2053,62

41

933,3

1433,33

-54

1425,17

-53

Innervegg

2166,7

4783,33

-121

1230,73

43

Dekker

6433,3

1583,33

75

1007,67

84

Yttertak

3200,0

1500,00

53

3019,52

6

233,3

133,33

43

62,43

73

29366,7

12650,0

57

12932,7

56

Trapper og
balkonger
Total

Det er grunn og fundamenter som er den bygningsdelen som har størst bidrag og hvor det er betong
mot grunn som bidrar mest, samt isolasjon. For yttertak er det bruk av lettak som har stort bidrag og
massivtre/limtre har størst bidrag på bærekonstruksjonen. I yttertaket er sedumtaket utelatt med
antakelse om at det har minimalt utslag, men ved bruk av torv som vekstmedium kan det faktisk være
av betydning.
Tabell 18: Fordeling av klimagassutslipp pr. bygningsdel pr. person for ulike prosjektfaser
Referansebygg

Grunn og
fundamenter
Bæresystemer

kg CO2-ekv./
person/år
31,5

Prosjektert bygg

"Som bygget"

kg CO2-ekv./ % red saml. med
person/år
ref
7,6
76

kg CO2-ekv./ % red saml. med
person/år
ref
10,08
68

8,5

0,2

98

5,01

41

Yttervegger

2,3

3,5

-54

3,48

-53

Innervegg

5,3

11,7

-121

3,00

43

Dekker

15,7

3,9

75

2,46

84

Yttertak

7,8

3,7

53

7,36

6

Trapper og
balkonger

0,6

0,3

43

0,15

73

71,6

30,9

57

31,5

56

Total
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Vedlegg 3

Underlag beregninger transport

V3.1 Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater
Forutsetninger for hvert av beregningsalternativene er gitt i de påfølgende avsnittene.

V3.1.1

Referansebygg

Det er forutsatt 10 ansatte, 180 brukere til idrettsbygget og 220 andre brukere til skolebygget.
Turproduksjonen for de ansatte og andre brukere er vist i Tabell 19, mens transportmiddelfordeling er
vist i Tabell 20. Det er ingen skinnegående kollektivtransport.
Tabell 19: Turproduksjon for brukerne av Lislebyhallen
Antall reiser/turer per dag per
bruker av bygget
Arbeid
Tjeneste
Private ærend
Service utenfra
Varetransport
Andre brukere

Ansatte

Brukere idrettsbygg

Brukere skolebygg

2

2

Gang/sykkel

Kollektiv

Bil

17
21
20
24
24
24

12
7
5
5
5
5

71
72
75
71
71
71

1,6
0,6
0,2
0,1
0,2

Tabell 20: Transportmiddelfordeling for referansebygg
Transportmiddelfordeling [% av alle
reiser per dag]
Arbeid
Tjeneste
Private ærend
Annet
Andre brukere - idrettsbygg
Andre brukere - skolebygg

Klimagassutslipp fra transport i referansebygget er oppsummert i Tabell 21 og viser at bilbruk har
mesteparten av bidraget.
Tabell 21: Klimagassutslipp fra transport, fordelt på transportmidler, for referansebygg
Klimagassutslipp
Bil
Kollektiv – buss
Kollektiv – skinnegående
Varetransport
Sum

kg CO2-ekv/m²/år
38,8
2
0,5
41,2
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V3.1.2

Prosjektert bygg

Valg av lokalitet ble utført i forprosjektfasen. I løpet av perioden har bussavgangene på Glommaringen
økt til hvert 8 minutt. Det ble gjennomført en rekke tiltak for parkering som innebærer at det ble etablert
4 P-plasser til el-bil, samt god tilgang til hele tomta for både gående og syklister. Der det er etablert
sykkelparkering flere steder, som gjør det enkelt for alle at parkerer sin sykkel.
Status for tiltak for transport i prosjekteringsfasen var:
• 150 sykkeloppstillingsplasser planlagt
• Sykkelrute 2 var forsinket iht. plan.
• Sykkelrute 1C, var en viktig tverrforbindelse mellom fv 109/Glommaringen – Lislebyhallen
• Ferga var delvis oppgradert, men parsellen Fv 109 og Snippen var forsinket.
• Snarvei mellom Gml Kirkevei – Skolegård skulle merkes og oppgraderes.
Det ble gjennomført reisevanekartlegging blant ansatte og elever (januar 2013), samt at det ble
gjennomført medvirkningsprosesser med ansatte, elever og foreldre (2013/2014). Det ble også
gjennomført kartlegging av idrettslagenes reisevei og beregning av CO2 utslipp gjennomført. Dette
dannet grunnlag for hvilke lag som fikk leie tid i hallen. Det er forutsatt 10 ansatte, 180 brukere til
idrettsbygget og 220 andre brukere til skolebygget. Turproduksjonen for ansatte og brukere er vist i
Tabell 22.
Tabell 22: Turproduksjon for brukerne av Lislebyhallen
Antall reiser/turer per dag per
bruker av bygget
Arbeid
Tjeneste
Private ærend
Service utenfra
Varetransport
Andre brukere

Ansatte

Brukere idrettsbygg

Brukere skolebygg

2

2

1,6
0,6
0,2
0,1
0,2

Tabell 23: Transportmiddelfordeling når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt
Transportmiddelfordeling [% av alle
reiser per dag]
Arbeid
Tjeneste
Private ærend
Annet
Andre brukere

Gang/sykkel

Kollektiv

Bil

13
21
20
24
21

6
7
5
5
6

78
72
75
7
71

Klimagassutslippene fra transport i drift er som prosjektert dominert av bilbruk og vist i Tabell 24.
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Tabell 24: Klimagassutslipp «som prosjektert» når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt
Arealspesifikt utslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]
36,1
3,9

Klimagassutslipp
Bil
Kollektiv – buss
Kollektiv – skinnegående
Varetransport
Sum

V3.1.3

0,5
40,5

Ferdigstilt bygg

Det er antatt ingen endringer i forhold til prosjektert løsning.

V3.1.4

Bygget etter to års drift

Fredrikstad kommune (2016) har utarbeidet en mobilitetsplan for Lislebyhallen og som inneholder
reisevaneundersøkelser for elever, ansatte og idretten i 2015. For brukerne av idrettsbygget
Lislebyhallen ble det også gjennomført reisevaneundersøkelse for 2015, 2016 og 2017 og resultatene
er vist i Figur 16.

Reisevaner brukere kveldstid
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2015
Gikk

2016
Syklet

Kollektivt

Bil+moped

2017
Samkjøring

Figur 16: Reisevaner brukere kveldstid Lislebyhallen

Turproduksjonen etter to års drift er vist i Tabell 25 og antatt som uendret. Transportmiddelfordelingen
er dog oppdatert med data fra reisevaneundersøkelsen for elever og ansatte i 2015, samt idretten i
2017 og vist i Tabell 26.
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Tabell 25: Turproduksjon for brukerne av Lislebyhallen i drift
Antall reiser/turer per dag per
bruker av bygget
Arbeid
Tjeneste
Private ærend
Service utenfra
Varetransport
Andre brukere

Ansatte

Brukere idrettsbygg

Brukere skolebygg

2

2

Gang/sykkel

Kollektiv

Bil

17
21
20
24
31
81

0
7
5
5
4
1

83
72
75
7
65
18

1,6
0,6
0,2
0,1
0,2

Tabell 26: Transportmiddelfordeling for prosjektet i drift
Transportmiddelfordeling [% av alle
reiser per dag]
Arbeid
Tjeneste
Private ærend
Annet
Idrettslag - idrettsbygg
Elever - skolebygg

Klimagassutslippene etter to års drift er vist i Tabell 27 og hvor bil fortsatt har den største bidraget.
Tabell 27: Klimagassutslipp transport beregnet etter to års drift
Klimagassutslipp
Bil
Kollektiv – buss
Kollektiv – skinnegående
Varetransport
Sum

Arealspesifikt utslipp
[kg CO2-ekv/m2/år]
19,5
2,4
0,5
22,4

V3.2 Sammenligning av alternativer
Fordelingen av klimagassutslippene fra transport i drift er vist i Figur 17 og viser at bilen har det meste
av bidraget, men at utslippsregnskapet har blitt vesentlig redusert i drift.
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kg CO2 -ekv./år/m2

Klimagassregnskap - Transport
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Varetransport
Kol l ektiv – s kinnegående
Kol l ektiv – buss
Bil

Figur 17: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen

Beregningen viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 46 % ved de tiltak som er
gjennomført for transport og resultatene er mer detaljert vist i Tabell 28 og Tabell 29.
Tabell 28: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen
Referansebygg

Prosjektert bygg
kg CO2ekv./år

kg CO2-ekv./år
Bil
Kollektiv – buss
Kollektiv –
skinnegående
Varetransport
Sum

Ferdigstilt

% red saml.
med ref

kg CO2ekv./år

I drift

% red saml.
med ref

kg CO2ekv./år

% red saml.
med ref

127883

119117

7

119117

7

64217

50

6500

12833

-97

12833

-97

7900

-22

0

0

1683

1683

0

1683

0

1683

0

136067

133633

2

133633

2

73800

46

0

Tabell 29: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for Lislebyhallen
Referansebygg

Prosjektert bygg

kg CO2ekv./person/år
Bil
Kollektiv – buss
Kollektiv –
skinnegående
Varetransport
Sum

kg CO2-ekv./
person/år

Ferdigstilt

% red saml.
med ref

kg CO2-ekv./
person/år

I drift

% red saml.
med ref

kg CO2-ekv./
person/år

% red saml.
med ref

312

291

7

291

7

157

50

16

31

-97

31

-97

19

-22

0

0

4

4

0

4

0

4

0

332

326

2

326

2

180

46

0

0
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Vedlegg 4

Intervjuguide

Spørsmålene
1. Kan du si kort om din rolle i prosjektet? (avdekke forståelse av egen rolle i forhold til de overordnede
målene)
2. Vi ser av resultatene at målet om 50% reduksjon ble nådd og ha en diskusjon om forutsetningene
for de tekniske valgene.
Vi ønsker å klarlegge hva som var kritiske suksessfaktorer i prosjektet.
• Hvordan definerte dere «klima-/miljø-godt bygg»?
• Hadde dere felles forståelse?
• Resultater viser at for «materialer» oppnådde dere en betydelig reduksjon. Hvorfor og hvordan?
(Hva gjorde dere konkret?)
o Hvilke problemstillinger var det du opplevde som viktige å få avklart?
o Hva var det dere vurderte som i de viktige prosessene for å lande på de valgte
løsningene.
3. Hvordan opplevde du organiseringen av prosjektet? Herunder;
• Var målene forstått/avklart blant aktørene?
• Hadde disse makt/myndighet til å gjennomføre. (her er det viktig å få fram om en klarte å
operasjonalisere de overordnede målene overfor ulike aktører og oppgaver)
• Hvordan skilte denne organiseringen seg fra andre tilsvarende prosjekter? Økonomi, politisk
forankring, kompetanse,
4. Transport er største bidragsyter til klimagassutslippene.
• Var dere forberedt på at bilbruk var så dominerende i denne sammenheng?
• Hva er etter din mening den beste strategien for å redusere bilbruk?
• Hvordan bør transport beregnes helhetlig (ref. basket)?
• Kan du si noe erfaringene med mobilitetsplanarbeidet?
5. Hvordan overføre erfaringer fra dette prosjektet slik at framtidige prosjekter blir like
ambisiøse?
• Hvordan?
• I hvor stor grad mener du at dere utnyttet potensialet i LH-prosjektet?
• Hvordan inkludere erfaringer og praksis i fremtidige prosjekter?
• Hvordan måle dette?
• Kan kommunen klare å gjennomføre/implementere FB-tenking på egen hånd eller er det
viktig å delta/ha tilgang til ekstern kompetanse?
6. Be om en oppsummering til slutt:
Nevn de 3 viktigste faktorer for å fremme realisering av målene (ambisjonen om 50% reduksjon)
Nevn de 3 viktigste faktorer som hemmer realisering av målene (ambisjonen om 50% reduksjon)
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Vedlegg 5

Landskapsplan
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