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Karbonlagring – kommuneregnskap 
for treprodukter
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The use of timber in the built environment provides 
environmental benefits which arise due to:

1. the substitution of higher impact materials

2. the storage of sequestered atmospheric carbon 
in long-life products 

3. the recovery of inherent energy in the material 
at the end of life

Hill 2019, Frontiers in Built Environment



Kilde: World Green Building Council www.worldgbc.org



Kilde: Opportunities to reduce embodied carbon from stage of design process. HM Treasury: Infrastructure Carbon Review, 2013
World Green Building Council www.worldgbc.org



• Flere nivåer og mange ulike verktøy for kvantifisering av 
klimaeffekten av ulike bygningsmaterialer 

• For sammenligninger må det anvendes beregningsmetoder og 
et sett med forutsetninger slik at materialer og produkter kan 
sammenliknes på et likt grunnlag 



NIR rapportering HWP



NIR (national inventory report) HWP (harvested wood products)



NIR rapportering HWP



Norge – totale netto opptak/tap for HWP



Kilde: Framskrivninger for arealbrukssektoren - under FNs klimakonvensjon, Kyotoprotokollen og EUs rammeverk. NIBIO rapport VOL. 5 | NR. 114 | 2019



Kilde: Framskrivninger for arealbrukssektoren - under FNs klimakonvensjon, Kyotoprotokollen og EUs rammeverk. NIBIO rapport VOL. 5 | NR. 114 | 2019



Personbiler (bensin) CO2

Kilde: Norskeutslipp.no



Standarder



Sammenligninger av miljøpåvirkning

• Sammenligning av materialer – må oppfylle de samme 
funksjons- og kvalitetskrav

• Vesentlig å kjenne til hva som inngår i beregningene, 
slik at en ikke sammenligner epler og pærer



Standardiserte beregningsmetoder

• Livsløpsanalyser (Life Cycle Assessment - LCA)
– totale miljøkonsekvensene knyttet til å levere en bestemt funksjon – en løsning
– ISO 14040:2008 og ISO 14044:2008 + et større antall standarder og guidelines

• For bygg og byggevarer er det spesielt ISO 14025, ISO 21930, NS EN 15804, PAS2050 
+ standardene for økologisk fotavtrykk som er under utvikling i EU som er aktuelle 
referansedokumenter

• Norsk Standard NS 3720 angir metode og rammer for hvordan klimagassberegninger 
skal utføres for en hel bygning eller elementer/bygningsdeler 
– bygger på en rekke standarder og normer som er vesentlige i vurderingen av klimagassutslipp fra 

materialer i en bygningskontekst
– angir f.eks. hvordan informasjonen fra EPD’er (NS EN 15804) skal anvendes i beregninger, og krav 

som bør innfris hvis man vil sammenligne to produkter, materialer eller bygninger
– spesifiserer at biogent karbon skal inkluderes, men oppgis separat i resultat presentasjonen og 

dermed ikke inngå i livsløpsutslippet



Karbonlagring – kommuneregnskap for treprodukter



Bakgrunn

Kommunal sektor spiller en viktig rolle for økt trebruk og for å begrense 
menneskeskapte klimaeffekter

Kommunene mangler et enkelt verktøy i for å: 
1. Synliggjøre status og klimaeffekt av dagens trebruk i bygg (ved beregning av lagret karbon) 

2. Kvantifisere effekten av karbonlagring i treprodukter ved planlegging av fremtidige 
kommunale bygg





Metodikk

• Modellen er basert på bolig- og arealstatistikk fra SSB

• Den er en forenklet versjon av HWP NIR/LULUCF-modellen for Norge

• Modellen gir kommuner og fylkeskommuner et estimat for: 
– Karbon lagret i eksisterende bygningsmasse i kommunen/fylkeskommunen + årlig endring

– Hvor mye karbon som potensielt kan lagres i fremtidige bygg. Kommunen selv angir: 

1) hvor mange bygninger av de ulike bygningskategoriene de anslår bygget 

2) materialvalg

Dette er ikke et verktøy for planlegging av enkeltbygg, men for den totale kommunale 
bygningsmasse



SSB bygg stat.
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Data Resultater

Historiske data

Lager år x
[tonn C]
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Forventet leveranse

• Et enkelt verktøy for kommunene for å synliggjøre lagring av karbon i eksisterende 
bygg

• En tiltakskalkulator som hjelper til med å se effekt av karbonlagring i den fremtidige 
bygningsmassen i kommunen

• Leveransen vil også gi viktige data for verifisering av dagens HWP NIR / LULUCF-
modell 
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Fire wood as therapy, but how to stack it



x

Your stack show who you are
• Quick and solid:

• Low: 

• High: 

• Unusual shape: 

• Braggy and very visible: 

• A lot of firewood: 

• Little firewood: 

• Firewood from big trees: 

• Pedantic: 

• Fallen: 

• Straight on the ground: 

• Old and new wood mixed:



x

Your stack show who you are
• Quick and solid: Quick and solid man

• Low: Careful man, possibly shy or weak

• High: High ambitions, but look out for failure of the stack

• Unusual shape: Free minded open soul. Look out for weak construction.

• Braggy and very visible: Outgoing but possibly a poser

• A lot of firewood: Perpetuity, faithful

• Little firewood: Poor

• Firewood from big trees: Takes life in big gulps, but could overheat the fireplace and be careless

• Pedantic: Perfectionist, possibly introvert

• Fallen: Weak will, not able to prioritize

• Straight on the ground: Without knowledge, decay, lazy, alcoholic or everything

• Old and new wood mixed: Be suspicious. Could be stolen and mixed with own wood


