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Bygge- og anleggsplasser står for 11 prosent av 
Askers klimagassutslipp – og øker kraftig!
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Utslipp fra Bygg og anlegg i Asker doblet på to år: 11,4%
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Fra Temaplan 

Handling mot klimaendringene: 

Asker kommune skal stille krav til at bygge- og 

anleggsvirksomhet som utføres på oppdrag for 

kommunen, skal være utslippsfri fra 2025.

5.4.1 Strategier for framtidsrettede bygg og anlegg
Asker kommune skal, i samarbeid med 

næringen, jobbe for økt etterspørsel og 

teknologiutvikling innen utslippsfrie løsninger i 

bygg- og anleggsvirksomhet.



Fellesinitiativet for utslippsfrie 

bygge- og anleggsplasser 

Asker, Bærum, Oslo m.fl. sluttet seg til erklæringen i 2017: 

• «Virksomhetene i fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har ambisjon 
om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. 

• For å oppfylle ambisjonen vil vi stille krav om bruk av utslippsfrie teknologier, prosesser 
og løsninger knyttet til drift av bygge- og anleggsplasser etterhvert som utslippsfri 
teknologi og kunnskap blir tilgjengelig på markedet. 

• Virksomhetene vil være pådrivere for denne utviklingen»



Askers erfaringer med ulike strategier og 
kravstillinger for utslippsfri byggeplass

(1) Minstekrav – i prosent maskintimer

(2) Rammeavtale – med ekstra tillegg per time

(3) Som tildelingskriterium



Kontraktskrav Føyka-Elvely: II. Krav om utslippsfrie maskiner 

• Minst 20% av ikke-veigående maskiner på anleggsplassen skal være uten lokale utslipp.

Energibærer for maskinene kan være elektrisitet fra nett, batteri eller brenselcelle.
• Andelen beregnes ut fra maskintimer.

(1) Kontraktskrav med krav om prosentandel utslippsfrie maskiner



I. Fossilfrie Anleggsmaskiner og kjøretøy 
• Alle maskiner, utstyr og oppvarming som benyttes på bygge-/anleggsplassen 

skal være fossilfrie

II. Krav om utslippsfrie maskiner 
• Minst 20% av ikke-veigående maskiner på anleggsplassen skal være uten 

lokale utslipp. Energibærer for maskinene kan være elektrisitet fra nett, batteri 
eller brenselcelle.

• Andelen beregnes ut fra maskintimer.

Prosjektet har som mål å benytte utslippsfrie anleggsmaskiner slik at utslippene innenfor 

anleggsområde reduseres med 50% i forhold til konvensjonell anleggsdrift. 

Prosjektet har fått innvilget støtte fra Miljødirektoratets klimasatsordning, dette innebærer 

dokumentasjon av merkostnader knyttet til bruk av utslippsfrie maskiner. Valgt leverandør 

vil måtte følge disse kravene og bidra til å nå målet.

Kontraktskrav Føyka – Elvely
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Kontraktskrav er satt til prosentandel maskintimer:

System for måling og rapportering av energiforbruk  



Føyka – Elvely
del 1 Kirkeveien 

Forarbeider til blågrønn byutvikling: opparbeidelse av veianlegg, gang- og 
sykkelveisystemer, grøntområder og bekkeåpning og kjøreveibru over Askerelva.



Drensrudbekken åpnes 
og formes

08.11.2022
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• Kulper

• Terskler

• Steiner som

styrer strømmen



08.11.2022
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Overgang mellom 
Drengsrudbekke
og Askerelva
Bekkeørret
komme  opp

Forme
bekkeløpet



• Prosjektet har som 
mål å benytte utslippsfrie 
anleggsmaskiner slik at 
utslippene innenfor 
anleggsområde 
reduseres med 50% i 
forhold til konvensjonell 
anleggsdrift. 

Føyka – Elvely
del 1 Kirkeveien 
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Forsyningspunkter til drift av El-graver – 06.09.22
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Krav til effekt på 
byggeplass: 
400 V, 3 fase, 63 Amp
+ 125 Amp
Ville vi ha nok effekt på 
byggeplass?

Utslippsfri betongleveranse 
på Føyka-Elvely
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Bærekraft og klima er mer enn direkteutslipp
Gjenbruksasfalt og Larvikitt framfor kinesisk granitt



I Askers Rammeavtale 

for entreprenørtjenester

betaler byggherre et 
ekstra tillegg per time 

for utslippsfri 
anleggsmaskin
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(2) Askers Rammeavtale for entreprenørtjenester



Enovas nye støtteordning til utslippsfri anleggsplass: 
Støtte til uttesting av battericontainere ga nye muligheter

• Rammeavtale gir mulighet til langsiktig planlegging
• Enova-støtte med forpliktelser om informasjonsdeling



Petersrønningen, Nesøya:

Sanere to pumpestasjoner og legge 
600 m ny trase for avløpsledning



Totalt akkumulert forbruk: 06.09.21 – 07.07.22

Totalforbruk fra prosjektoppstart til nå er ...som tilsvarer årlig forbruk fra

Estimat basert på husholdninger med årsforbruk på 16,000 kWh. 

75 138 kWh 5 husholdninger



Totalt akkumulert utslippsbesparelse: 06.09.21 – 07.07.22

Estimat basert på dieselbiler som kjører 12,000 km i året

CO2e-besparelser fra prosjektoppstart til nå er ...som tilsvarer årlig forbruk fra

67 354 kg 42 dieselbiler



Effektuttak fra nettet og BoostCharger

I august var det ingen 
gravemaskiner i 

prosjektet, så toppene 
på ca. 150 kW stammer 

fra hurtiglading av el-
lastebiler.

I september ble 
BoostChargeren brukt 

til å lade en 
Cat 310 Z-line, en Cat 

320 Z-line, el-lastebiler 
og el-varebiler. 

Periodens høyeste 
effekttopp var 270 kW, 

se neste slide for 
detaljer.
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Effektuttak fra BoostCharger
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Denne dagen hurtigladet 
en el-lastebil i 20 

minutter på morgenen.

Cat 320 ladet en halvtime 
i lunsjen, mens Cat 310 

ladet en halvtime fra 
klokken halv to.

I 17-tiden ble en 
el-lastebil og Cat 310 satt 
til hurtiglading, mens Cat 
320 ble satt til nattlading 

fra det integrerte 
byggestrømskapet. 

På dette tidspunktet 
leverte BoostCharger
270 kW til sammen. 

Hurtiglading

Nattlading

12. september 2022
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Forbruk fordelt på kjøretøy totalt

AC-lading* 320 Z-line 310 Z-line El-varebil El-lastebil
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Forbruk fordelt på kjøretøy per måned

AC-lading* 320 Z-line 310 Z-line El-varebil El-lastebil

Forbruk og el-maskiner

Hurtiglading av kjøretøy utgjorde 35 % av 
det totale forbruket i prosjektet. Det 

resterende forbruket stammer fra AC-
lading på det integrerte 

byggestrømskapet til BoostCharger der 
Cat 320 Z-line og 310 Z-line nattladet. 

* Hummingbird sitt forbruk er trukket fra.



Cat 320 Z-line

Lademønster

18

13

46

10

Antall ladeøkter

Totalt = 87
Cat 310 Z-line

El-lastebil

Gj.snittlig ladetid: 46 min

Gj.snittlig oppladning: 33 %

Gj.snittlig ladetid: 52 min

Gj.snittlig oppladning: 50 %

Gj.snittlig ladetid: 59 min

Gj.snittlig oppladning: 63 %

Gj.snittlig ladetid: 44 min

Gj.snittlig oppladning: 36 %

El-varebil

August og september



3) Tildelingskriterium: Hvordan vekte ulike utslippsfrie maskiner?

Klarer vi stille krav om klimagassutslipp – ikke bare maskintimer og antall el-maskiner?

Og hvordan gi incentiver til mindre sprengning, graving og massetransport?



Klima tildelingskriterium på Slemmestad hvor ENT 
fylt ut materialer og maskiner i klimagassbudsjett



Kommunene må stille krav til både direkte og 
indirekte klimautslipp fra sine anleggsprosjekt!

Utslippsfrie byggeplasser og battericontainere (Enova)
https://www.ohmiaconstruction.no/helt-elektrisk

https://www.ohmiaconstruction.no/helt-elektrisk


Ved å legge avløpsrør produsert av bio-nafta er 
klimafotavtrykket kuttet med ytterligere 7,6 tonn CO2
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Sammenligning av utslipp fra fossilfrie og 
fossile PVC-rør på Petersrønningen

A1, råvare A2, transport av råvare A3, produksjon

78%



23 % av de globale CO2-utslippene kommer fra 
utvinning og produksjon av råstoff og materialer
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Kilde: Hertwich, E.G., Ali, S., Ciacci, L., Fishman, T., Heeren, N., Masanet, E., Asghari, F.N., Olivetti, E., Pauliuk, S., Tu, Q., Wolfram, P., (2019): 
«Material efficiency strategies to reducing greenhouse gas emissions associated with buildings, vehicles, and electronics—a review». Environ. Res. Lett. 14, 
043004. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab0fe3

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab0fe3


Råvarer & materialer Byggeplass Energi i drift

Transport
Utskifting

Transport i drift

Livsløpsfaser klimagassregnskap og kontraktskrav



SN/K 594 Utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser 
Systemgrenser

30. april 2021
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Hva er systemgrensene for 
NS 3770:2021 

• DNV 2017 «Fossil- og utslippsfrie 
byggeplasser»

• ZEB (Zero Emission Buildings)

• DNV 2018  Veilederen
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Oppsummert logisk, med «last mile»

Anleggsområde

Byggeplass

Byggeobjekt Riggområde

Riggområde

Leverandør: Fabrikkport, 

massetak, importhavn

Mottakssted

Deponi

Sted for 

døgnhvile
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Forslag til systemgrenser NS 3770:2021 
• NS 3770:2021 omhandler direkte utslipp fra 
produksjonsfasen av bygg- og anlegg innenfor 
anleggsområdet 
• Anleggsområdet omfatter både ferdig 
byggeobjekt, utearealer, midlertidig berørte arealer 
og riggområder, inkludert veier mellom disse 
områdene

• Transport av varer, masser, avfall/rester, 
utstyr og personer innenfor anleggsområdet 
inngår 
• Produksjon av materialer innenfor 
anleggsområdet inngår 

• Siste ledd i transport til/fra anleggsområdet kan 
inngå



Asker har forlatt fossilfritt. 
Prioriterer utslippsfritt

(elektrisk og biogass)
i tråd med DFØs og 

Miljødirektoratets råd.



MDIRs vurderinger: Må etableres systemer for overoppfyllelse 
dersom volum utover omsetningskravet skal ha virkning
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Fra 1. juli 2022 skulle det det komme innblandingskrav/omsetningskrav også for anleggsdiesel 



Vedtak i utvalg for samfunnstjenester 25.3.21

Klimaplanen: Asker kommune skal stille krav til at bygge- og 
anleggsvirksomhet som utføres på oppdrag for kommunen 
skal være utslippsfri fra 2025





Kristian Augusts gate 13, Oslo

@NorwayGBC

@gronnbyggallianse

Grønn Byggallianse

Takk for meg!

jonas.vevatne@byggalliansen.no
91363943
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