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The Sustainable Development Index (SDI)
Based on Planetary bounderies



The Sustainable Development Index (SDI) 
Norge på 157.plass L



Forbruksperspektiv vs. Geografisk produksjonsperspektiv



World Green Building Counsil
Bringing Embodied Carbon Upfront

Klimafotavtrykk 
(livsløpsbasert 
forbruksperspektiv) gir 
andre strategiske 
føringer enn et 
geografisk 
produksjonsperspektiv



Helhetlig 
budsjett

tonn CO2e

Produkt- og produsentvalg: 
Hvilke alternativer finnes 

gitt forutsetningene 
nedenfor?

Konstruksjonsprinsipper: Hvordan 
optimalisere for små materialmengder 

og/eller materialer med lavt utslipp 
samt en effektiv byggeprosess?

Geometriske form, orientering og plassering: 
Hvordan kan optimalisere (minimere) 

materialmengder gjennom design som også 
reduserer energibehov og øker egenproduksjon av 

energi?

Tomt/Byggegrunn: Krever det mye sikring og tiltak for å gjøre 
den utbyggingsklar? 

Konsept: Skal det ombrukes en eksisterende bygningen, rehabiliteres eller 
bygges en helt ny bygning? Hvilken lokalisering passer til byggets 

funksjon og transportbehov i drift?

Arealbehov: Trenger vi arealer? 
Hvis ja, hvor mange m2 trenger man av ulike type arealer/rom? 

Klimagassvurderinger Materialstrategier 



Hva er behovet?
- Har vi bruk for nye arealer?
- Hvordan er situasjonen om 5 år, 10 år, 15 år, 

…?
- Fortsatt et behov for “nye” arealer? Hvis ja, 

så …

Hvordan kan det løses?
- Deling/sambruk av eksisterende
- Ombruk
- Ombygging
- Rehabilitering
- Påbygg nytt, arealeffektivt
- Bygge helt nytt, arealeffektivt

Strategi 1: Forebygge

Ikke bygge nytt

Kilde: Det Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akedmien, Januar 2020



Materialmengder
- Design – geometrisk form
- Konstruksjonsprinsipper
- Bæresystem og dimensjonering

Materialtyper
- Materialer som gir lavt klimagassutslipp, 

kombinasjoner av materialer.
- Innenfor hver produktgruppe velge produsenter

med lavest klimagassutslipp

Disse to er koblet og hele bygningen
må vurderes samlet - helhetlige
løsninger

Strategi 2: Optimalisere materialmengder og materialtyper

Bygge smart



Byggesystemer som er effektive å
montere og gir kortere byggefase
og reduserer kapp og svinn (avfall)

Byggesystemer som er
demonterbare og klargjort for 
ombruk

Strategi 3: Effektivisere

Bygge effektivt



Materialmengder

Materialkvalitet herunder:
- funksjonskrav – bruk – andre kvaliteter enn klimagassutslipp
- levetid, 
- vedlikehold/drift 
- ombruks- og gjenbruksverdi
- fornybar ressurs eller ikke
- (lagring av biogent karbon?)

Produkt/produsentvalg, herunder:
− råvarer/ressurser (fornybart eller ikke)
− utslipp fra produksjon ++
− transportavstand og transportmiddel fra fabrikkport til byggeplass

Sentrale vurderinger



Eksempelbygning:
- bygningsdeler
- bygningselementer
- materialtyper

Fem største bidragsytere til utslipp fra 
materialer...



Bygg og klimagassutslipp – materialer

Lavblokk med 50 leiligheter a 67 m2 BRA, tot. 3.700 m2 BRA, 5 etasjer, kjeller, standard utvalg materialer, 
TEK 17 el og VP, gjennomsnitt tettsted i Akershus.



Det er nødvendig med en radikal omstilling i 
måten vi ... 

Kilde: World Green Building Counsil, 2019 

FutureBuilt pusher grensene: 
“Til enhver tid 50% lavere utslipp enn
gjeldende TEK (dagens standard)”


