SØREIDE SKOLE
Klimagassregnskap i drift
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Rapport utarbeidet av:

INNLEDNING
Denne «i drift» rapporten er et supplement til klimagassregnskap utarbeidet av prosjektteamet i løpet av
prosjektperioden. Rapporten redegjør for klimagassutslipp fra energibruk i drift og eventuelt transport i
drift (i de tilfeller der det er gjennomført en reisevaneundersøkelse etter 2 års drift).
Rapporten oppsummerer resultatene av klimagassregnskapene fra alle prosjektfaser, og utgjør i så måte
en sluttdokumentasjon for prosjektet.
«I drift» rapporten er utarbeidet av Context AS i juni 2018.

1. PROSJEKTBESKRIVELSE
Prosjektinfo
Prosjektnavn:
Utbygger:
Adresse:

Søreide skole
Bergen kommune
Nordeidåsen 5, 5251 Søreidgrend

Arealer og bygningsinformasjon
Oppvarmet BRA:
Antall elever:
Antall ansatte:

7910 m2 (totalt skole + idrettshall)
600
50

Beregningsprogram
Klimagassregnskap.no v 5.0 (I-drift regnskap)

2. FRAMTIDENS BYGG
Framtidens bygg var en satsning under Framtidens byer, som var et samarbeidsprogram mellom de 13
største byene, Kommunenes Sentralforbund (KS), staten og næringslivet, med varighet fra 2009 til
2015. Hovedmålet for Framtidens byer var å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene, og
utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet var å forbedre det fysiske bymiljøet med
tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. NAL har hatt
prosjektledelsen for Framtidens bygg, som har hatt som oppgave å få frem konkrete pilotprosjekt.
Målet med pilotprosjektene i Framtidens Bygg var å utvikle klimavennlige bygg og byområder i 10 av de
største byene i Norge, med et halvert klimagassutslipp sammenlignet med dagens praksis. Prosjektene
skulle også legge vekt på løsninger som tar hensyn til dagens og framtidens klima.
Det totale klimagassutslippet til Søreide Skole er redusert med 27 % for ferdigstilt bygg i drift,
sammenlignet med referanseberegningen.
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3. HOVEDRESULTATER OG SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER
Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 27 % for
ferdigstilt bygg i drift.
Klimagassutslippet for prosjektet etter 2 års drift er beregnet til 37,5 kg CO2-ekv./år/m2. For bygget utgjør
dette 296.625 kg CO2-ekv./år.
I tabell 3.1 er reduksjonene for alternativene vist for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til
drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen. Materialbruk og transport er ikke endret i i-drifts
fasen for dette prosjektet.

Klimagassregnskap totalt
kg CO2-ekv/år/m2
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Figur 3-1: Fordeling av beregnede klimagassutslipp [kg CO2-ekv./år/m2] for Søreide skole.
Tabell 3-1: Fordeling av beregnede klimagassutslipp. år for Søreide skole.

Materialbruk
Stasjonær energi

Referansebygg

Prosjektert bygg

«Som bygget»

«i drift»

[kg CO2 /m2/ år]

[kg CO2 / m2/ år]

[kg CO2 / m2/ år]

[kg CO2 / m2/ år]

14,8

7,3

7,9

7,9

9,0 (31,0)*

4,9 (17,0)*

4,9 (17,0)*

6,8

Transport

27,3

22,8

22,8

22,8

Total

51,1

35,0

35,6

37,5

32%

30%

27%

Prosjektert bygg

«Som bygget»

«i drift»
[kg CO2-ekv./år/person]

Reduksjon ifht.
referansebygg [%]

Tabell 3-2: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. person Søreide skole
Referansebygg
[kg CO2-ekv./år/person]

[kg CO2-ekv./år/person]

[kg CO2ekv./år/person]

Materialbruk

180,1

88,8

96,1

96,1

Stasjonær energi

109,5

59,6

59,6

82,8

Transport

332,2

277,5

277,5

277,5

Total

621,8

425,9

433,2

456,4

32%

30%

27%

Reduksjon ifht.
referansebygg [%]
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Tall for Referansebygg, Prosjektert bygg og Som bygget er hentet fra tidligere utarbeidet
klimagassregnskap. Materialbruk og transport i drift er uendret etter Som bygget regnskapet. Tall for
stasjonær energi er beregnet ut fra oppgitte forbrukstall.
* Energibruk i de tidlige klimagassregnskapene var beregnet med vesentlig høyere utslippsfaktorer enn
dagens standard. Tallene i parantes er opprinnelig beregnet klimagassutslipp fra energibruk. Tallene
utenfor parantes er nye utslippsverdier beregnet i klimagassregnskap.no v.5.0, og er benyttet i
sammenligningen.

4. STASJONÆR ENERGIBRUK
I-drift fasen er beregnet basert på forbrukstall oppgitt av Bjørn Arvid Christophersen i Coor Service
Management AS pr. epost 14.06.18. Forbrukstall er oppgitt for 2017 og er lagt til grunn for beregningen.
Tabell 4-1: Avleste forbrukstall
Forbruk 2017

«i drift»

[kWh/ år]

[kWh/ år]

Skole, varmepumpe

85 259

85 259

Skole, el.kjel

17 330

17 330

Skole, vifter og pumper

64 508

64 508

Idrettshall, varme

55 864

55 864

Idrettshall, belysning

10 494

10 494

Øvrige poster

320 632

320 632

Total

554 087

554 087

Alt forbruket dekkes av elektrisitet fra nettet. Det benyttes solvarme (solfangeranlegg) og varmepumpe
(luft-vann) til varmeformål. Varmepumpen skal dekke 80 % av rom- og ventilasjonsvarme og 60 % av
varmtvannsbehovet. Solvarme skal dekke 30 % av varmtvannsbehovet, men denne er på
rapporteringstidspunkt ikke i drift, noe som påvirker energiresultatet i negativ retning sammenlignet med
prosjektert løsning. Det er ikke kjøleanlegg i prosjektet.

Klimagassutslipp fra stasjonær energibruk
kg CO2-ekv/m2/år
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Figur 4-1: Beregnede klimagassutslipp for stasjonær energi
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Tabell 4-2: Fordeling av klimagassutslipp pr. energikategori for I-drift prosjektfase
I drift
El. spesifikk energi

kg CO2-ekv./år
6,8

% red saml. med ref

6,8

24%

Total

5. MATERIALBRUK
Nye Søreide skole er med i ”Tid for Tre”, et delprogram under Framtidens byer som blant annet stiller
krav til 50 % reduksjon klimagassutslipp fra materialbruk sammenlignet med dagens praksis. I ”Tid for
Tre” er det i tillegg fokus på bruk av tre som hovedmateriale, og derfor ble det allerede i skisseprosjektet
for skolen lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger.
Flerbrukshall og bæresystem over plan 1 i undervisningsdelen består av søyler og dragersystemer av
limtre. Mellom dragere i modul på 7500 mm er det som dekker i plan 2 er det benyttet fagverksdekker
"Sotrabjelken" som produseres lokalt.
Tak over plan 2 og i flerbrukshallen er utført som lettakskonstruksjon. Disse kom godt ut i
klimagassregnskapet da det er benyttet løs isolasjon istedet for alternativet som kunne vært EPS eller
XPS. Klassebasene har systemhimlinger, mens himling i fellesområder består av spiler. Flerbrukshallen
har åpen himling.
Yttervegger er bygget som prefabrikkerte elementer med 48x300 stendere. Løsningene gav kort
byggetid og dermed kort tid før ”tett hus”. Innvendige vegger er kledd med panel, bjørkefinér og spiler.
Fasadene er kledd med Kebony, royalimpregnert og beiset panel.
Fundamenter og underetasje er utført i lavkarbonbetong.
Det er ikke gjort endringer i materialbruken etter ferdigstillelse. I drift regnskapet benytter derfor samme
tall som regnskapet Som bygget.

Klimagassutslipp fra materialbruk
kg CO2-ekv/m2/år
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Figur 5-1: Beregnede klimagassutslipp for materialbruk
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6. TRANSPORT
Skolen er planlagt for utstrakt grad av sambruk mellom ulike funksjoner og arealene er tilrettelagt slik at
de kan utnyttes best mulig.
Det etableres færre parkeringsplasser og flere sykkelparkeringsplasser enn normalt for at elever og
ansatte enklere skal kunne velge miljøvennlig transport. Til sammen er det ca. 20 biloppstillingsplasser.
Det er ikke gjennomført en reisevaneundersøkelse (RVU) etter ferdigstillelse. I drift regnskapet benytter
derfor samme tall som regnskapet Som bygget.

Klimagassutslipp fra transport
kg CO2-ekv/m2/år
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Figur 6-1: Beregnede klimagassutslipp for transport

7. VEDLEGG
Vedlegg 1: Underlag beregninger for energi
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