
UTSLIPPSFRIE ANLEGG: STATUS, 
NY STANDARD OG VEILEDNING

Bærekraftig tunnel- og anleggsdrift – hva nå?

Tekna 11.01.2023



• Mer enn 20 år som prosjektleder tidligfase bygg-

og anlegg

• Prosjektleder for «Pilot for utslippsfri 

anleggsplass», innleid til Oslo kommune 2018-19

• Leder av SNK 594 Utslippsfrie bygge- og 

anleggsplasser, pågående

• Ansatt i DFØ, avdeling for bærekraftige og 

innovative anskaffelser

• bjorn.kummeneje@dfo.no

• 97 54 45 49

Bjørn Kummeneje
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UTSLIPPSFRI ANLEGGSPLASS

• Hvorfor og hva er det?

• Hvor kommer ideen fra?

• Utslippsfri vs fossilfri

• Energibehov

• SNK 594

• BAUMA



• Dersom vi skal nå målene i Parisavtalen er 

det ikke nok å elektrifisere personbilparken

- Anleggsmaskiner utgjør en betydelig andel 

(hoveddelen av annen transport i figuren t.h.)

• Mer energieffektive bygg og forbud mot bruk 

av fossil olje gjør at det største potensialet for 

CO2 -reduksjon innenfor BA-næringen ligger i 

byggefasen

- Materialbruk

- Transport

- Direkte utslipp på bygge- og anleggsplassen

Hvorfor utslippsfrie bygge-
og anleggsplasser?
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Kilde: Klimakur 2030 (Miljødirektoratet)

SSB anslår dei direkte klimagassutsleppa frå bygg- og anleggsverksemda til å 

vere om lag 2 millionar tonn CO2. Desse tala inkluderer utslepp frå mellombels 

byggvarme og bruk av anleggsmaskinar….. Byggematerialer kommer i tillegg. 

(Kilde: St.m. 13 Klimaplan 2021-30)
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Volvo EC230 ElectricYoutube: Electric Site Event – The results

2021: Og stadig vises nye løsninger

2020: Et vanlig syn i Oslo

2019: Pilot i Oslo

2018: Volvo og Skanska 

viste hva som er mulig

Utviklingen går fort

EST Boost Charger

https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/ec230-electric-customer-pilot/
https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/innovation/ec230-electric-customer-pilot/
https://youtu.be/ZkLq7GjJHXk
https://www.est-floattech.com/boostcharger/


11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass6



HVOR KOMMER 
IDEEN FRA?
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https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jdnnMo/amerikansk-presidentkandidat-vil-opprette-eksportkontor-for-aa-spre-oslos-klimapolitikk


Tidslinje 
- fra fossilfritt 

til utslippsfritt
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• Oslo kommune erfarte gjennom 2016 at det 

var enkelt å gjøre byggeplassene fossilfrie

Desember 2016:
Fossilfri byggeplass

10 11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass

https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/01/20181120-Rapport_fossilfrie-byggeplasser.pdf


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

Desember 

2016

Desember 2016: 
«Utslippsfri anleggsplass» på dagsorden

https://byggalliansen.no/kunnskapssenter/tidligere-arrangementer/utslippsfrie-byggeplasser/


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

Mai 2017:
Bransje og myndigheter samlet

https://www.anskaffelser.no/verktoy/eksempler/utslippsfrie-bygg-og-anleggsplasser-leverandorkonferanse


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

• Fellesinitiativ lansert for å signalisere 

retning og ambisjoner

• «Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser vil 

være et viktig bidrag for (…) Paris-avtalen»

• Oslo kommune, Statsbygg, Statens 

Vegvesen, Bane NOR, m.fl. er med på 

initiativet

September 2017: «Fellesinitiativet» 
kunngjøres på Doffin

https://doffin.no/Notice/Details/2017-167278


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

Hovedregel nullutslipp 

• Kommunen skal i all planlegging av 

anskaffelser ta utgangspunkt i målet 

om å bli en utslippsfri by.

• Kjøretøy og bygg- og 

anleggsmaskiner som brukes i 

forbindelse med utførelse av arbeid 

for Oslo kommune, skal som en 

hovedregel ha nullutslippsteknologi. 

Oktober 2017: 
Oslo kommune vedtar ny anskaffelsesstrategi

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-vare-leverandorer/krav-til-leverandorer/


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

Desember 2017 - februar 2018:
Maskinleverandørene tar utfordringen



2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

• Årsmøtet i EBA Oslo,  Akershus 

og Oslo vedtok 23. mars 2018 

en resolusjon om at det allerede 

nå bør besluttes at nye 

jernbanetunneler og T-

banetunneler under Oslo skal 

bygges utslippsfritt

Mars 2018:
Byggenæringen er en pådriver



2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

• Nasjonal veileder 

utgitt

• Utredning av 

potensialet for Oslo 

kommune

• Tiltakspakke 4: 

Utslippsfrie 

anleggsmaskiner

Mai 2018:
Veiledning

https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2018/08/Rapport-Veileder-Utslippsfrie-byggeplasser_Rev2.pdf
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2018/05/Utslippsfrie-bygge-og-anleggsplasser.pdf
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2018/09/Utslippsfrie-Anleggsmaskiner.pdf


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

Kunnskapsgrunnlaget for fossilfrie 

anleggsplasser i transportsektoren, 

transportetatene, juni 2018 

• Mest om fossilfri

• «Nullutslippsmaskiner inkluderer elektriske og 

hydrogendrevne maskiner. Nullutslippsmaskiner er 

på demonstrasjons- og pilotstadiet i Norge. Selv 

om svært få maskiner ennå er tatt i bruk, sier en 

leverandør at de kan levere nullutslippsmaskiner til 

en komplett anleggsplass dersom det 

etterspørres.»

Juni 2018:
Leverandørene venter på kjøperne

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/nasjonal-transportplan/nasjonal-transportplan-2022-2033/_attachment/2685765?_ts=16a8d2999f8&fast_title=Muligheter+og+barrierer+for+fossilfrie+anleggsplasser+i+transportsektoren.pdf


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

Miljøbelastningen i anleggsfasen og klimavennlige løsninger: Vekting 30 % (av kvalitet, som teller 40% av total)

Kriterium Dokumentasjon

• For kjøretøy som skal benyttes til oppdraget er minstekravet Euroklasse VI/6. 

• For anleggsmaskiner som skal benyttes til oppdraget er minstekravet Steg IIIb. 

• Alle dieseldrevne maskiner/utstyr (inklusiv massetransport) skal bruke 2.generasjons biodrivstoff 

fra en sertifisert bærekraftig kilde ihht EUs fornybardirektiv.

Beskrivelse over hvilke maskiner Leverandøren skal benytte i 

oppdraget. 

Utfylt eget skjema som viser andel kjøretøy / anleggsmaskiner med 

biogass/nullutslipp som vil benyttes ved utførelse av oppdraget

Det vil evalueres på meroppfyllelse i fht minstekrav Euroklasse VI/6 samt Steg IIIb .

• Bruk av kjøretøy/anleggsmaskiner med nullutslipp (hydrogen eller batterielektrisk drift) vil 

belønnes. 

Meroppfyllelsen av minstekravene vil bli tillagt vekt ved evalueringen, hvor nullutslipp (hydrogen eller 

batterielektrisk drift) vil gi en poengmessig positiv uttelling.

Meroppfyllelsen knytter seg til andel kjøretøy / anleggsmaskiner som skal brukes i gjennomføringen av 

oppdraget.

Det vil også bli differensiert på hvilket tidspunkt meroppfyllelsen kan iverksettes og gis uttelling for 

dette.

Beskrivelse av på hvilket tidspunkt meroppfyllelse kan iverksettes.

Andre tiltak, eksempelvis herdetiltak betong, oppvarming byggeplass, transport utover massetransport, 

avfallshåndtering, gjenbruk osv som leverandøren vil gjennomføre for å oppnå bedre miljøkvalitet på 

anleggsområdet og for omgivelsene rundt anleggsområdet.

Beskrivelse av andre tiltak som Leverandøren vil gjennomføre for å 

oppnå en bedre miljøkvalitet på anleggsområdet og for omgivelsene 

rundt anleggsområdet.

Juli 2018:
Storgata – beste praksis

Evaluere på meroppfyllelse:

Resultat:

• To 25tonns batterielektriske gravemaskiner

• Batterielektrisk hjullaster

• Batterielektrisk varebil

• Batterielektrisk varesykkel for verktøytransport

Minstekrav:

• Euroklasse VI/6

• Steg IIIb

• Sertifisert biodiesel



2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

September 2018:
Byrådet bestiller pilot for utslippsfri anleggsplass

«Et pilotprosjekt for Norges første 

utslippsfrie anleggsplass vil bli 

gjennomført i Olav Vs gate»

https://doffin.no/Notice/Details/2018-355100
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13296074-1537959781/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Budsjett%202019/Budsjettforslag%202019/unzipped_krnl_fileid_295883/PDFS_Budsjett-2019.pdf?download=1


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

September 2019: Norges første 
utslippsfrie anleggsplass

- I år var det ingen tvil i juryen om hvem som skulle ha 

førsteplassen. Her har vi et prosjekt som vil kunne bidra til 

store utslippskutt over hele kloden, fastslo jurymedlem Kristin 

Halvorsen da hun overrakte vinnerdiplomet til Oslos 

byrådsleder Raymond Johansen under Zerokonferansen i 

Oslo 6. november.

https://www.tu.no/artikler/pa-den-fossilfrie-byggeplassen-er-det-nesten-sa-du-horer-fuglene-kvitre/477747?key=ZZUId42T
https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/oslo-tok-forsteplassen-i-arets-lokale-klimatiltak/


2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

• Vedtatt av byrådet 9.10.2019

Oktober 2019:
Felles klima og miljøkrav i Oslo kommune

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819837&filnavn=byr%2F0%2Fvedlegg%2F2019048266-2150102.pdf


UTSLIPPSFRITT VS
FOSSILFRITT
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Fossilfritt

Utslippsfritt

Fossilfri, utslippsfri, elektrisk 
– en begrepsjungel (og hva med H2)

24

Energibærere for elektrisk drift

Strømnett Hydrogen Fjernvarme

Biogass

Biodiesel

✓ CO2

✓ NOx

✓ Partikler (PM10)

✓ Støy

✓ Bedre arbeidsmiljø

✓ CO2

Pellets

Bioetanol

Batteri

11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass

En elektrisk drivlinje er 

3 x så effektiv som en 

forbrenningsmotor



• Flytende eller gass, 

fremstilt av biomasse

• Konvensjonelt 

biodrivstoff (= 1. 

generasjons biodrivstoff)

- Fremstilt av råstoff som 

kan benyttes som mat 

eller dyrefôr

• Avansert biodrivstoff (= 

2. generasjons 

biodrivstoff)

- Fremstilt av rester og 

avfall fra landbruk, 

skogbruk eller 

næringsmiddelindustri 

som ikke kan benyttes 

som mat eller dyrefôr

Biodrivstoff

25

Fatty acid methyl ester (FAME)

Fremstilt av soya, raps eller palmeolje. 

Kan erstatte diesel, men har annen kjemisk struktur. 7% innblanding i diesel

Bioetanol

Alkohol fremstilt ved gjæring av mais, sukker eller avfall fra treforedling

5% innblanding i 95 oktan bensin

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje (HVO)
Tekniske egenskaper tilnærmet lik fossil diesel
Anleggsmaskiner og biler kan gå på ren HVO (HVO100)

Biogass

Metan dannet ved bakteriell nedbryting av husholdningsavfall og avløpsslam

Kan benyttes som drivstoff med relativt enkel ombygging av motor

11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass



• Biodiesel (HVO100) 

- Kan benyttes på praktisk talt alle nyere dieselmotorer uten 

modifisering

- Tilgjengelig i bulk fra flere leverandører

- Tilgjengelig fra pumpe på noen få stasjoner

- Kan også benyttes på lastebiler, unntaket er kranbiler

- Multiconsult har undersøkt erfaringene i Oslo

- Sam Eyde videregående skole har utelukkende brukt HVO100 i flere 

år

• Biogass

- Kan benyttes på lastebiler med en mindre ombygging

- Begrenset tilgang i markedet

Kan vi gjøre en byggeplass
fossilfri NÅ?

26

«Nå har vi testet fossilfri byggeplass på 3-4 

byggeplasser, og erfaringen er at det nesten er for 

lett. Utfordringen er å komme seg videre.»

Aspelin Ramms direktør for miljø og innovasjon, Kjersti Folvik på 

frokostmøte om utslippsfri anleggsplass 29.11.2019

11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass

http://meerc.uia.no/wp-content/uploads/2018/09/BSc-rapport-Bakketeig-Johansen-Steinberg-og-Schoder-ENE2018.pdf
https://www.circlek.no/no_NO/pg1334073611431/private/Stasjoner/S%C3%B8kstasjon.html
https://www.preem.no/norsk/finn-stasjoner/#mapPos=59_529812931990925%2C10_725458828125051&mapZoom=9
https://eco-1.no/
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/01/20181120-Rapport_fossilfrie-byggeplasser.pdf
http://www.bygg.no/article/1416242
https://biogassbransjen.no/


▪ Gjennom omsetningskravet fastsettes et gitt minimumsnivå for 
omsetning av biodrivstoff. Bærekraftsegenskaper for 
biodrivstoff reguleres gjennom forskrift.

▪ Fra 1. januar 2023 er omsetningskravet for biodrivstoff i Norge 
på 17 volumprosent. Det er også et delkrav for avansert 
biodrivstoff på 12,5 volumprosent.

▪ Det ble innført et omsetningskrav for avansert biodrivstoff til 
ikke-veigående maskiner på 7 volumprosent fra 1. januar 2023

▪ Avansert biodrivstoff reduserer klimagassutslipp når det 
erstatter fossilt drivstoff, men er også en knapp ressurs det er 
stor etterspørsel etter både i Norge og globalt.

▪ Nivået og innretningen av omsetningskravet fastsettes politisk. 
Det følges opp av Miljødirektoratet.  

Omsetningskrav gir økt bruk av biodrivstoff

27
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• Tilstrekkelig etterspørsel for å realiseres nye 

produksjonsanlegg

• Omsetningskrav og statlige reguleringer er grunnlag 

for investering i ny produksjon

• Innfasing av nullutslipp og biogass forsinkes

• Oppfølging av bærekraftskriterier krever kompetanse

• Økt kompleksitet og administrativ byrde i anskaffelsen

• Omsetningskrav fordeler kostnadene på alle brukere

• Biodrivstoff ser enkelt ut, men kan gi merkostnader 

på sikt

Argumenter mot å kreve 100 % biodrivstoff
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- Ved å rendyrke omsetningskravet som 
virkemiddel for flytende biodrivstoff, legges 

det bedre til rette for at offentlige 
anskaffelser kan bidra til raskere innfasing 
av nullutslipp og biogass, som er viktig for 

omstillingen av transportsektoren, sier 
avdelingsdirektør Siri Sorteberg i 

Miljødirektoratet.

Nullutslipp bør prioriteres i 
offentlige anskaffelser

11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass29

Anbefaling fra Miljødirektoratet og Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ) 16.02.2021 er en 

oppfølging av brev fra Oslo kommune m.fl. 21.12.2020

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/nullutslipp-bor-prioriteres-i-offentlige-anskaffelser/
https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2TILELX5IYI4ZDJ6UYGJCAWP2RD
https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/21-desember-ber-regjeringen-sikre-klimaeffekt-for-biodrivstoff
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/nullutslipp-bor-prioriteres-i-offentlige-anskaffelser/


ENERGIBEHOV



• Bransjen er vant med å bruke 

anleggsdiesel

- Lett tilgjengelig

- Krever ikke planlegging

- Overlates til entreprenør

• Nye energiløsninger

- Hvor mye energi trengs?

- Hvor stor effekt trenger man?

- Må bestilles før entreprenør er på plass

Vi trenger mer kunnskap om energibruk og effektbehov

31

Start: samle inn data om 

maskinbruk og forbruk

Finn ut hvilke 

maskiner som brukes
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Ingen felles praksis for rapportering

• Det foreligger ingen 

felles krav til rapportering 

mellom entreprenør og 

byggherre

• Flere av virksomhetene 

har ulike 

rapporteringsløsninger, 

og det har ikke etablert 

en seg praksis i bransjen  
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Forslaget bygger på HMS-rapport fra Bymiljøetaten

• Rapporteringen er brukt i 

flere år

• BYM oppgir at den har 

fungert bra, men at 

oppfølgingen kan bli bedre
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https://anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/utslippsfrie-bygg-og-anleggsplasser/hvordan-folge-opp-utslippsreduksjon-pa-bygg-og-anleggsplasser
https://anskaffelser.no/sites/default/files/2022-11/Mal%20for%20entrepren%C3%B8rapport%20drivstoffenergiforbruk_0.xlsx
https://anskaffelser.no/sites/default/files/2022-11/Mal%20for%20entrepren%C3%B8rapport%20drivstoffenergiforbruk_0.xlsx


Elektrifisering reduserer energibehovet

• Omfattende elektrifisering gir 40 TWh nytt 
kraftforbruk som erstatter 95 TWh fossil energi, 
og dermed blir energibesparelsen 55 TWh

Elektrifisering sparer energi

35 11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2019/slik-kan-norge-bli-et-elektrisk-samfunn/
https://www.tu.no/artikler/elektriske-gravemaskiner-pa-vei-inn-bruker-en-fjerdedel-av-energien-til-en-dieselmaskin-br/493912?key=kL4LqHwm
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• Dersom det behov for strøm i 

driftsfasen?

- Bestill strøm tidlig slik at den er på 

plass når byggearbeidene starter

- Byggherre og rådgiver må ta mer 

ansvar og ha mer kunnskap om 

strømbehov

• Dersom det ikke er behov 

for mer strøm i driftsfasen

- Undersøk muligheten for 

annen energiforsyning (f.eks. 

jordvarme for 

oppvarming/tørking)

- Lei en kontainer som tar strøm 

fra nett, solceller, vindmøller, 

biler osv. (Samme prinsipp 

benyttes 

for lading av ferge 

der nettet har 

dårlig kapasitet)

Behov for mer strøm?

38 11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass

https://anleggsmaskinen.no/2020/09/batteribank-i-container-blir-mobil-hurtiglader-for-el-maskiner/


Flere offentlig finansierte FOU-prosjekter
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Gode muligheter for optimalisering
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https://blogg.sintef.no/uncategorized/lavere-effektbehov-med-driftsoptimalisering-av-utslippsfrie-byggeplasser/


Ny rolle: «Energipartner»
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https://mobil-energi.eviny.no/
https://effektkalkulator.mobil-energi.eviny.no/


Erfaringsrapporter
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https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2837785
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2020/12/BYM_Utslippsfri-anleggsplass.pdf


Flere energiselskaper tilbyr løsninger

Aneo

• https://www.aneo.com/tjenes

ter/build – et datterselskap til 

Trønder Energi

• Aneo

Skagerak energi

• https://www.skagerakenergi.n

o/ren-energi-til-

byggeplasser/category3073.ht

ml

Eviny

• https://mobil-energi.eviny.no/
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https://www.aneo.com/tjenester/build
https://www.aneo.com/tjenester/build
https://www.skagerakenergi.no/ren-energi-til-byggeplasser/category3073.html
https://www.skagerakenergi.no/ren-energi-til-byggeplasser/category3073.html
https://mobil-energi.eviny.no/
https://mobil-energi.eviny.no/


Oslo kommune går (fortsatt) foran

• Vann og avløpsetaten (VAV) 
fra Oslo kommune bruker 
tildelingskriterier systematisk 
for å nå målet om utslippsfrie 
anleggsplasser. Ved hjelp av 
denne metoden har de i løpet 
av de to siste årene økt 
andelen bruk av elektriske 
løsninger til mer enn 40 % for 
transport av masser, og 
nesten 80 % for 
anleggsmaskiner.
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Utslippsfri!

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/klosterenga-park/#gref
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Utarbeide anbefalinger om hvordan man kan sette krav 
og utføre tiltak for å redusere direkte utslipp fra bygge- og 
anleggsplasser

• Definere hva som ligger i utslippsfri
• Definere systemgrenser 
• Definere måleregler
• Hvordan følge opp krav

Det er et mål å utvikle et ensartet begrepsapparat for å 
effektivisere kommunikasjon, rapportering, 
kravspesifisering, statistikkproduksjon osv.

SN/K 594 

Utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser



Arbeidet startet i februar 2021 og har hatt fire 
arbeidsgrupper:

1. Terminologi

2. Datainnsamling

3. Energiforsyning og tilkobling

4. Roller og ansvar

Utkast på høring tidlig i 2023

SN/K 594 

Utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser



Arbeidsgruppe 1 
- Terminologi
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Livsløpet til et bygg eller anlegg

Forslag

• Når det stilles krav 
om utslippsfri drift av 
bygge- eller 
anleggsplass

• A5 Anlegg, bygge- og 
monteringsarbeid: 
Skal inngå

• A4 Transport: 
Kan inngå
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For å definere systemgrensen
trenger vi gode begrep for:

• Det som skal bygges: Huset, veien, 
kraftlinja, tunnelen, 

• Stedet det bygges, inkludert 
tilleggsarealer utenfor det primære 
formålet: Utearealer, tomta, adkomster, 
skråninger, sikringsoner osv.

• Støttearealer i byggefasen: 
Riggområder, mellomlager, anleggsveier 
osv

• Ytre avgrensning for virkeområdet for 
kravene som standarden skal dekke

• Aktiviteter som inngår
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Det som skal bygges

Påstand:

• I byggebransjen er det enkelt: «Bygning»

• I anleggsbransjen mangler et felles begrep. «Anlegg» beskriver stedet der 
anleggsarbeidet pågår, og ikke det som bygges: Veien, kraftlinja, vannledningen

Forslag

Byggeobjekt

• Bygning, konstruksjon eller infrastruktur

• Begrepsmerknad 1: Omfatter blant annet bygninger, veier, utearealer, 
kraftlinjer, tunneler og VA-anlegg

• Begrepsmerknad 2: Termen «byggverk» brukes om dette begrepet i andre 
standarder, blant annet i NS 3467.
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Stedet der det bygges

• NS 3720:2018 Metode for klimagassberegneringer

• Site (ISO 6707-1): area of land or water where construction work or other development is 
undertaken

Forslag

Byggeplass

• bestemt område der et byggeobjekt er plassert, eller der det er bestemt at et 
byggeobjekt skal plasseres, og der bygge- og anleggsarbeid for konstruksjon av 
byggeobjektet og opparbeidelse av uteområder foregår reller skal foregå

• Begrepsmerknad 1: Tilpasset fra definisjonen av «site» i ISO 6707-1
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… men byggeplassen er ikke alltid nok

• Ofte behov for arealer utenfor byggeplassen til rigg, lager, midlertidig adkomst, 
produksjon av asfalt, knusing av stein etc.

Forslag

Riggområde

• støtteområde utenfor byggeplassen

• Begrepsmerknad 1: Dette inkluderer mellomlager, parkering, ladestasjoner 
og annen lokal energiforsyning
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Og hvis riggområdene ligger utenfor byggeplassen

• Da vil bygge og anleggsarbeidene ikke kunne avgrenses av ett byggegjerde

• Vi har behov for et større område der kan stilles krav om utslippsfri drift

Forslag

Anleggsområde

• Område som blir berørt av bygge- og anleggsarbeid, midlertidig eller 
permanent 

• Begrepsmerknad 1: Dette inkluderer aktiviteter innenfor byggeplass og 
riggområde, og transport mellom riggområde og byggeplass.
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Illustrert geografisk – Juridisk fakultet på Tullinløkka

Byggeobjekt

Byggeplass

Riggområde

Anleggsområde



Anleggsområde

Rigg

Kontor

Rigg

Maskiner

Massedeponi

Påhugg

Påhugg

11.01.2023Utslippsfri anleggsplass56

Illustrert med eksempel fra vegtunnel



11.01.2023Utslippsfri anleggsplass57

Oppsummert systemgrenser prNS 3770-1:2021 

• Kravene omfatter alt arbeid innenfor 
anleggsområdet, inkludert midlertidig 
berørte arealer og riggområder og 
veier mellom disse områdene

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

• Produksjon av materialer innenfor 
anleggsområdet inngår 



BAUMA 2019 OG 
2022
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https://www.tungt.no/anleggsmagasinet/de-er-miljotalentspeiderne-pa-bauma-6765237


Elektriske maskiner BAUMA 2019
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2020

Konsept 

for Japan

2019?
2019

2019?

Konsept
Konsept

2020
Konsept

2019?

Minigravere <2,5 
tonn

på BAUMA 2019
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• 3200 utstillere fra 60 land

• Mer enn 495 000 besøkende fra mer enn 200 land

• 614 000 m2





«Fossilfritt» fokus i fagpressen

Tungt og fossilfritt Tungt og fossilfritt

Tungt og fossilfritt Tungt og fossilfritt

Tungt og fossilfritt Tungt og fossilfrittTungt og fossilfritt Tungt og fossilfritt

Tungt og fossilfritt

Tungt og fossilfritt
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Elektrisk fokus i fagpressen
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https://www.at.no/anlegg/den-lille-store-nyheten/710856
https://www.at.no/emne/bauma%202022
https://www.tungt.no/article/keyword/bauma_2022
https://www.bygg.no/emne/bauma/


Mye smått på larveføtter
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Noe stort på gang
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Hydrogen testes ut

Liebherr: Prototype beltegraver, hjullaster

Liebherr viste to teknologier: Maskinene hadde 

forbrenningsmotor

Volvo penta: Hydrogen eller diesel

Hyundai: hjulgraver og 

stasjonære løsninger 

med brenselcelle
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KJEMPESTOR = elektrisk
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Spor av standardisering
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Komprimering kommer
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Oppløftende og luftige løsninger
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Noen satser på nullutslipp

• Liebherr viste fram en rekke nullutslippsmaskiner i sin sandkasse, pluss flere 

spesialkjøretøy, flere borerigger og mange gigantmaskiner

• Wacker Neuson viste flere nye småmaskiner

• Manitou spesialiserer seg på elektriske løft

• Hitachi leverer fire beltegravere (3 ombygde)

• Amman, Wacker Neuson og Bomag

viste både valser, vibroplater/stampere

• Caterpilar viste fire prototyper (mot en i 2019)

• Volvo glimret med sitt fravær

• Og snart kommer den første elektriske 

asfaltutleggeren

11.01.2023 Utslippsfri anleggsplass73



Oppsummering

• Skuffende lite nytt nullutslipp siden 2019

• Fortsatt mange prototyper med usikker framtid

• Noen prototyper fra 2019 er nå i ordinært salg

Hvem leverer den første 

batteridrevne 20-tonn 

beltegraveren??
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• Maskiner, Østfold fylkeskommune
https://sites.google.com/site/arbeidsmaskiner/project-definition
3. Gravemaskiner - Klima Østfold (klimaostfold.no)

• Enova, veileder
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/veileder-utslippsfrie-byggeplasser/

• DIFI Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser
https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/utslippsfrie-
byggeplasser

• Nettverket Grønn anleggssektor
https://www.sintef.no/projectweb/gronn-anleggssektor/

• Bellona – utslippsfrie byggeplasser
https://bellona.no/publication/magasin-utslippsfrie-byggeplasser-2019

• Miljødirektoratet – miljøkommune.no
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Eksempler-pa-klima--og-energitiltak-
1/bygge_og_anleggsplasser/Satse-pa-fossil--og-utslippsfrie-byggeplasser/

Nyttige lenker
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https://sites.google.com/site/arbeidsmaskiner/project-definition
https://klimaostfold.no/knowledge-base/3-gravemaskiner/
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/veileder-utslippsfrie-byggeplasser/
https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/utslippsfrie-byggeplasser
https://www.sintef.no/projectweb/gronn-anleggssektor/
https://bellona.no/publication/magasin-utslippsfrie-byggeplasser-2019
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2017

Januar

2018

Januar

2019

Januar

• Februar 2016: Omsorgsbygg inviterte til dialogkonferanse om fossilfri byggeplass

• Juni 2016: Omsorgsbygg kunngjorde konkurranse for fossilfri byggeplass for 4 barnehager

• Desember 2016: Frokostmøte om utslippsfrie byggeplasser

• 2017: Fossilfri ble gjort til standard for nye bygg i Oslo kommune

• Mai 2017: Nasjonal leverandørkonferanse om Utslippsfri byggeplass

• Oktober 2017: Oslo kommune vedtar ny anskaffelsesstrategi: Nullutslipp er hovedregel

• Juni 2018: «Vi kan levere nullutslippsmaskiner til en komplett anleggsplass dersom det etterspørres»

• Oktober 2018: Dialogkonferanse for to pilotprosjekter i Oslo kommune

• September 2019: Anleggsstart i Olav Vs gate – pilot for utslippsfri anleggsplass

Fra fossilfri til utslippsfri

Frokostmøte



bjorn.kummeneje@dfo.no

97 54 45 49
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