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LEDER

eksempelets makt er enestående. Det kan hylle og sverte, det 
kan støtte og bestride. Det kan fremme noe ukjent og rokke ved det 
etablerte. Gode eksempler kan forandre noe man mente ikke kunne 
forandres.

som Da norges Første elbil kom til landet, allerede i 1989. 
Importert av Bellonas Frederic Hauge og Morten Harket som hadde 
klokkertro på strømmens fortreffelighet. De mente at elbilen burde 
slippe bompenger, så de kjørte gjennom uten å betale. Da politiet 
 konfiskerte bilen, ble den kjøpt tilbake på auksjon for 1 krone – ingen 
andre ville ha den. Dagens elbilfordeler har vært avgjørende for at 
elbilen i mars 2019 utgjorde over halvparten av nybilsalget. Et annet 
 eksempel er Oslos klimabudsjett. Tidlig avfeid av kritikere, nå en 
betydelig  suksess – og fremover muligens en forutsetning for å kunne 
regnes som en av  verdens klimavennlige byer. 

i transportsektoren bygges helelektriske ferger, landstrøm 
er på vei inn i havnene og på veien byttes fossilbiler med elektriske. 
I bygg sektoren er man kommet langt i arbeidet med energipositive bygg. 
Men på bygge- og anleggsplassene har endringene latt vente på seg.

Først i 2015 begynte noe å skje. Solceller var starten på noe større 
for Omsorgsbygg, et kommunalt byggforetak i Oslo. Via fornybar 
byggtørk til testing av elektriske maskiner har Omsorgsbygg brukt sin 
innkjøpsmakt, stilt krav til sine samarbeidspartnere og lagt listen høy-
ere samtidig som de har løftet bransjen med seg. Nå satser flere av Oslo 
kommunes etater og foretak, også andre kommuner og fylker tar grep, 
og de store statlige bygg- og transportforetakene jobber med nye krav.

vårt Felles mål er en utslippsfri byggeplass. Denne bygge-
plassen har ingen lokale utslipp, siden fossile maskiner er erstattet 
med utslippsfrie teknologier. Det benyttes heller ikke biodiesel her, 
fordi klima- og miljøeffekten foreløpig er svak eller negativ, tilgangen 
usikker og prisen høy. Biodiesel forlenger fossilmotorens levealder og 
mot virker det nødvendige teknologiskiftet. Utslippsfri byggeplass betyr 
nye løsninger: nyutviklede maskiner og utstyr, utslippsfri transport 
av  masser og materialer, tilpassing av planlegging og logistikk, reell 
sirkulær tenkning om materialer og avfall. Vi ser nærmere på forut-
setningene i dette magasinet.

ambisjonen er langsiktig. For at de nye løsningene skal 
bli standarden, må de drives frem, testes og spres gjennom de gode 
 eksemplene. Dem presenteres det flere av i dette magasinet. Og når nå 
lista er lagt, må vi raskt skalere opp.

bellona ser på Den utslippsFrie byggeplassen som 
et kinderegg: kutt i utslipp av CO2, NOx og partikler for et bedre klima 
og nærmiljø, mindre støy og vibrasjoner for bedre arbeidsforhold på 
byggeplassen, og potensielt store besparelser gjennom mer effektiv 
drift. Det norske eksempelet kan nok en gang vise vei inter nasjonalt.

Om å  
vise vei

Christian eriksen
FagsjeF, Bellona

Vi ser på den 
 utslippsfrie 

 byggeplassen som  
et kinder egg.
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VIGNETT

Ny E6 og E39, nytt regjeringskvartal og nasjonal-
museum, vindparker, strømnett, broer og tunneler, 
jernbane, vann- og avløpsanlegg – det bygges for 
milliarder i Norge. Byggene og infrastrukturen vår 
er ressurskrevende. Og vi har ikke visst nok om hvor 
store utslipp de forårsaker. 

Parisavtalen satte i 2015 et mål om å begrense glo-
bal oppvarming til 1,5 grader. EU har fulgt opp med 
ambisiøse klima- og energimål for 2030, som Norge 
har sluttet seg til: Innen 2030 å kutte utslipp med 40 
prosent fra 1990-nivå, eller i rene tall en reduksjon fra 
drøyt 50 til 30 millioner tonn CO2. Utfordringen er 
formidabel.

Ett av tiltakene på vei mot målet er å kutte raskt 
i bruken av fossilt drivstoff. I Norge har personbil-
trafikken vært et naturlig sted å starte, de siste årene 
har elektrifisering av busser og ferger skutt fart, og i 
tungtransport og maritim transport generelt er det 
endringer å spore. Hva kan bygg- og anleggssektoren 
bidra med? 

ambisiøse aktører › Oslos rødgrønne byråd 
lanserte verdens første klimabudsjett for en by i 
2016. Siden har de jobbet med å kartlegge bedre hvor 
utslipp kommer fra, og hva man kan gjøre med dem. 
Nyeste tall viser at bygg- og anleggssektoren står for 
omtrent åtte prosent av Oslos totale utslipp.

– Det er overraskende hvor lite oppmerksomhet 
som har vært rettet mot byggeplassene når det gjelder 

utslipp. Og så er det moro å se hvor fort vi kan gjøre 
noe med det, sier direktør i Klimaetaten i Oslo kom-
mune, Heidi Sørensen.

Snart utSlippSfritt? › Kommunen stiller 
som krav i alle nye prosjekter at de ikke skal benytte 
fossilt drivstoff. Men det er bare starten.

– Vi understreker at det er første steg, for det er 
ikke lenge siden vi begynte å stille dette kravet. Vi 
skal nå etterspørre flere og flere utslippsfrie løsnin-
ger – en handling utløst av at Bellona og kommunen 
sammen har satt temaet på dagsorden, sier Sørensen.

En ny anskaffelsesstrategi for Oslo kommune skal 
sikre at kuttene blir større ved hjelp av innkjøpsmak-
ten, fordi det vil stilles strengere krav til entreprenø-
rer og leverandører.

– Stiller vi krav på en god måte, får vi frem de 
kreative løsningene, sier Sørensen.

utSlipp under radaren › – Statsbygg har i 
ti år jobbet systematisk med å redusere klimabelast-
ningen fra energibruk, transport og materialer i hele 
byggets levetid. Men utslipp fra selve anleggsfasen har 
vært viet lite oppmerksomhet. Entreprenørene har i 
stor grad håndtert maskinpark og drivstoff alene, og 
vi har dermed ikke vært klar over hvor stort fotav-
trykk selve byggeprosessen gir, sier senioringeniør i 
Statsbygg, Jonas T. Vevatne.

Det vil de gjøre noe med. I sin miljøstrategi har 

norske klimagassutslipp 1990-2015

tekst: Jørgen Hyvang og CHristian eriksen

De glemte 
utslippene
Norske byggeplasser har lenge vært oversett i jakten 
på utslippskutt. Nå er noe i ferd med å skje.

klimaregnskap
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VIGNETT

Statsbygg et uttalt mål om å ta klimaansvar, med en 
ambisjon om 30 prosent kutt i klimagassutslipp fra 
byggeprosjektene i 2020 og nullutslippsbygg i 2030.

– Vi har lært mye av arbeidet med fossilfrie 
løsninger, men siden det er knapphet på bærekraftig 
avansert biodrivstoff og klimaeffekten av palme olje-
basert biodrivstoff er tvilsom, har det vært viktig å 
fremskynde elektrifiseringen og kreve væskebåren 
byggvarme og -tørk, sier Vevatne.

dobbelt Så høye › På Evenstad har Statsbygg 
reist et nytt administrasjonsbygg for Høgskolen i 
Hedmark. Ambisjonen var å bygge et nullutslipps-
bygg i massivtre, der bygningens fornybare energi-
produksjon kompenserer for klimagassutslippet fra 
bygging, drift og produksjon av byggematerialer. I 
prosjektet har man sett nøye på energiforbruket i byg-
gefasen, både estimert og reelt.

– Rundt regnet ble utslippene fra byggefasen 
nesten dobbelt så høye som opprinnelig estimert, sier 
Vevatne – og illustrerer med det hvor viktig det er 
at både byggherre og entreprenør er seg bevisst hva 
som skjer på byggeplassen og faktisk dokumenterer 
energiforbruk og utslipp fra dag én.

– Det er fortsatt et stykke frem til 100 prosent 
utslippsfri byggeplass, men vi benytter allerede flere 
av løsningene, sier Vevatne.

BEDRE KLIMA OG NÆRMILJØ
Når utslipp av CO2, NOx og partikler forsvinner, blir 
luften renere for alle på byggeplassen og i nærmiljøet. 

BEDRE ARBEIDSMILJØ 
Elektriske maskiner bråker og vibrerer mindre. 
Det gir positiv helseeffekt for dem som jobber på 
byggeplassen – og naboene. 

LAVERE KOSTNADER 
Det er foreløpig dyrt å investere i elektriske anlegg-
smaskiner, men innsparingspotensialet er stort for 
driftsfasen, fordi «drivstoffet» er så mye rimeligere.

 Mer enn 2 millioner tonn CO2 -
ekvivalenter vil bli borte 
dersom bygge- og anleggsvirksomheten 
blir utslippsfri.

 Maskinførere i anleggsbransjen har  
tre ganger så mye plager i nedre del 
av ryggen som en kontrollgruppe uten 
slikt arbeid. 

 Én elektrisk 25 tonns gravemaskin kan er-
statte 200 000 liter diesel ved 15 000  timers 
levetid.

elektriFisering – et kinderegg

Fakta: 

-

› Bedre klima og nærmiljø. Når utslipp av CO2, 

NOx og partikler forsvinner, blir luften renere for 

alle på byggeplassen og i nærmiljøet. 

› Bedre arbeidsmiljø. Elektriske maskiner bråker 

og vibrerer mindre. Det gir positiv helseeffekt for 

dem som jobber på byggeplassen – og naboene. 

› Lavere kostnader. Investeringer i elektriske an-

leggsmaskiner er foreløpig dyrt, men innsparing-

spotensialet er stort for driftsfasen, fordi «drivstof-

fet» er så mye rimeligere.

kinder

Lorem ipsum

Kilde: DNV-GL

Kilde: Arbeidsmiljøsenteret

Kilde: Pon v. Erik Sollerud

1990 
1 039 000 tonn 
Co2-ekvivalenter

UTSLIPPENE FRA BYGG 
OG ANLEGG I NORGE 
HAR ØKT SIDEN 1990.

klimaregnskap

1990 2000 2010 20302020

2017
2 076 000 tonn 
Co2-ekvivalenter

Hvis bygg og anlegg som del av ikke- 
kvotepliktig sektor skal kutte 40 prosent fra 

2005-nivå, må utslippene halveres innen 2030.

2030
950 000 tonn 

Co2-ekvivalenter
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Gjenbruk av 
 masser kutter 

utslipp, kost nader 
og behov for 
 deponering. 

Mer effektiv transport 
av materialer, masser, 

avfall og personer, 
har stort innsparings-

potensial

Fjernvarme, 
elektrisitet og 

grunnvarme kan 
i dag gi utslippsfri 

byggtørk. 

Den utslippsfrie  
byggeplassen

Fremtidens byggeplass
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VIGNETT

Bruk av nettstrøm 
forutsetter god 

planlegging, 
effektstyring og 

kapasitet i nettet. 

Det norske 
 markedet 

står sentralt 
i  utviklingen 

av utslippsfrie 
 anleggsmaskiner. 

Energi til bygge-
plass vil kunne 

leveres fra batteri, 
nett – og evt. 

 brenselsceller.

Nullutslipp i 
betongtransport 

kan bety mer enn 
20 millioner liter 
diesel spart årlig. 

Fremtidens byggeplass

Fremtidens byggeplass vil benytte flere utslippsfrie teknologier. Strøm fra 
nettet – sammen med grunnvarme, fjernvarme og hydrogen – kan redusere 
klimagassutslipp, forurensing og støy, og skape et bedre arbeidsmiljø.
illustrasJon: bellona/efo/nelfo

Den utslippsfrie  
byggeplassen
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Pionerbyen Oslo

Operasjon  

null-
utslipp 

Blir dette verdens første utslippsfrie 
anleggsplass? Oslo vil vise vei, og 
kombinerer høye  ambisjoner med 
ukonvensjonelle løsninger.

når bymiljøetaten høsten 2019 skal ruste opp 
Olav Vs gate midt i Oslo sentrum, skal det etter pla-
nen skje uten den sedvanlige støyen, støvet og foru-
rensingen fra gravemaskiner, hjullastere og dumpere. 

Det samme gjelder den nye barnehagen som er 
planlagt bygget på Sæter i Nordstrand bydel, med 
Omsorgsbygg som byggherre. Den aktuelle tomta for 
Solplassen barnehage er omringet av villabebyggelse, 
men om alt går slik Omsorgsbygg planlegger, skal 
ikke naboene behøve å bekymre seg for masse bråk 
og ulike utslipp mens byggingen pågår. 

Disse to kommunale pilotprosjektene har nemlig 
ett felles mål: å være helt utslippsfrie i anleggs- og 
byggefasen. 

– Vi har fått et klart og tydelig mandat fra politisk 
ledelse, og vi skal gjennom disse pilotene vise at Oslo 
er en spydspiss i arbeidet med å fremme utslipps-
frie løsninger i bygg- og anleggsbransjen, sier Bjørn 
Kummeneje, prosjektleder i Bymiljøetaten. Han er 
ansvarlig for å gjøre opprustingen av Olav Vs gate 

med så lave utslipp som mulig – på det som kan bli 
verdens første utslippsfrie anleggsplass. Målet er å 
sette i gang arbeidet i september 2019. Kummeneje 
samarbeider tett med prosjektlederen for Solplassen 
barnehage, Magne Sandnes i Omsorgsbygg. 

– Selv om vi representerer to ulike virksomheter 
i kommunen, er det viktig for oss å vise bransjen 
at vi står samlet her, som én kommune med stor 
innkjøpsmakt. Omsorgsbygg alene skal investere for 
over 13 milliarder alene de neste årene. Lykkes vi 
med piloten, kan vi dra konseptet videre inn i andre 
byggeprosjekter – og på sikt gjøre utslippsfritt til 
standard, sier Sandnes.

stort markeD › Situasjonen i dag tilsier imid-
lertid at det å gå fra fossilfritt til utslippsfritt ikke 
er gjort i en håndvending. Etter å ha gjennomført 
en dialogkonferanse i oktober 2018, sammen med 
Leverandørutviklingsprogrammet, har Kumme-
neje og Sandnes brukt mye tid gjennom høsten og 

tekst: rutH astrid l. sæter og Jørgen Hyvang foto: fredrik nauMann illustrasJon: briCk visual
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VIGNETT

vinteren på å kartlegge markedet 
for utslippsfrie anleggsmaskiner 
samt snakket med så godt som alle 
aktører i markedet. Det være seg 
maskinleverandører, entreprenører, 
utleieselskaper, bransjeorganisasjo-
ner, andre offentlige byggherrer og 
en rekke pådrivere, som miljøorga-
nisasjonene og DIFI. 

– Vi fant raskt ut at det ikke 
finnes særlig mange utslippsfrie 
maskiner på markedet. Så oppdaget 
vi at det er langt flere aktører invol-
vert enn vi var klar over på forhånd. 
I tillegg fikk vi inntrykk av at det var 
relativt få leverandører som satt sær-
lig frampå stolen – de ville helst at 
noen andre skulle ta utviklingskostnadene, forteller 
Sandnes. 

– Samtidig er vel kostnadsbildet helt essensielt her – 

hvordan legger dere som byggherrer 
til rette for at entreprenører og leve-
randører kan gjennomføre utslipps-
frie prosjekter rent økonomisk? 

– Det er ikke lett å svare kort 
og konsist på det. Som byggherre 
etterspør vi et resultat, for eksempel 
en ny barnehage bygget utslippsfritt. 
Vi kjøper ikke utstyr – og selv om 
noe av utstyret kan være dyrere i 
innkjøp, kan andre ledd i verdikje-
den vise seg å bli rimeligere i et ut-
slippsfritt prosjekt, sier Kummeneje. 
Han blir supplert av Sandnes:  

– Vi forstår at det er dyrere med 
elektriske maskiner, og at utval-
get på markedet foreløpig er lite. 

Entreprenører spør oss hvorfor de skal ta sjansen 
på å investere i materiell som kan være opptil tre 
ganger dyrere enn en dieseldrevet maskin, de ville 

Vi skal vise at 
Oslo er en spydspiss 

i  arbeidet med å 
 fremme utslippsfrie 
løsninger i bygg- og 

anleggsbransjen.
bjørn kummeneje

prosJektleder i byMilJøetaten

Olav Vs gate, en av Oslos mest brukte gater, skal bli fotgjengervennlig. Og oppgraderingen skal skje på en utslippsfri 
anleggsplass – trolig verdens første. Til høyre slik gata ser ut i dag, til venstre en illustrasjon av hvordan den skal se ut.  
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ha garantier fra oss på at dette er noe Oslo vil satse 
på. Vårt svar er at dette er noe vi vil etterspørre i alle 
prosjekter. Det er vel neppe noen som tror at vi om 
seks år fra nå vil si at det var hyggeligere med bråk og 
eksos, påpeker prosjektlederen fra Omsorgsbygg. 

en entreprenør som vil › Randi Lekanger, 
miljøsjef i entreprenørselskapet Skanska, er glad 
for at byggherrer stiller strenge krav. Hun mener at 
entreprenører har tenkt miljø og utslipp en god stund 
allerede, men når byggherrene skjerper kravene, må 
entreprenørene jobbe enda hardere for å innfri.

– Vi er vant til å snu oss raskt etter hva kundene 
våre etterspør. Vi har selv jobbet lenge med grønn 
arbeidsplass, og ser at det har fordeler utover det rent 
miljømessige. Innenfor helse og sikkerhet, for eksem-
pel, får vi gevinster. Vi tror at vi får kortere produk-
sjonstid ved å legge vekt på å optimalisere transport 
og logistikk som gir god drift og flyt, sier Lekanger.

Hun understreker samtidig behovet for samarbeid 

og forutsigbarhet i prosessene.
– Den forutsigbarheten et tett samarbeid gir oss 

er veldig viktig for å utvikle nye løsninger. Vi går i 
dialog med våre leverandører om de kravene vi blir 
møtt med, sier Lekanger.

Hun opplever at det så langt er få store private 
aktører som stiller de samme strenge kravene som 
det offentlige. 

– Det henger nok sammen med usikkerhet, risiko 
og kostnader. Men det er mulig å finne løsninger som 
kutter utgiftene, sier Skanskas miljøsjef. 

krever enDringsvilje › Det er gjort ulike 
beregninger på hvor mye det vil koste å investere i 
utslippsfrie maskiner. For eksempel har Pon, som 
leverte den første store batterielektriske gravemas-
kinen, regnet seg fram til at en elektrisk maskin er 
tre ganger dyrere i innkjøp enn en konvensjonell 
dieselmaskin. Samtidig er levetiden, ifølge produsen-
ten, tilsvarende lengre og driftskostnadene betydelig 

Pionerbyen Oslo

På dette oppslaget kan du få inn bilder fra 

Sæter/barnehagen. Bruk feks _0090 (med 

de to fotballmålene) og _0116 (Magne i 

treet). De to første bildetekstene passer inn 

til hvert sitt bilde.

Det er vel neppe noen som 
tror at vi om seks år fra nå vil 
si at det var hyggeligere med 
bråk og eksos.
magne sanDnes
prosJektleder i oMsorgsbygg

På Sæter ved Nordstrand skal det bygges en miljøvennlig barnehage av massivtre – og planen er å gjennomføre 
byggeprosjektet helt utslippsfritt. – Vi vil stille absolutte krav til utslippsfrie løsninger innenfor byggegjerdet, sier 
Magne Sandnes, prosjektleder i Omsorgsbygg. 

Pionerbyen Oslo
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lavere. Ved 15 000 timers levetid skal man kunne 
spare rundt 200 000 liter diesel.

– Som byggherre betaler vi ikke for utstyr. Men 
også vi kan bidra til å redusere usikkerheten, for 
eksempel ved å sørge for at 
det er tilstrekkelig proviso-
risk strømforsyning og ta 
strømregningen, slik at en-
treprenørene slipper å kon-
kurrere på driftsutgiftene til 
maskineriet. Vi må uansett 
betale for strømmen. Hvis 
vi på den måten kan bidra 
til å redusere usikkerheten 
i entreprenørens beregninger, så gjør vi gjerne det. 
Noe ukonvensjonelt, ja, men ikke vanskelig å få til, 
sier Bjørn Kummeneje i Bymiljøetaten, og legger til: 
– Vår første utslippsfrie anleggsplass, Olav Vs gate, er 
et høyprofilert prosjekt. Det vil gi den aktuelle entre-
prenøren og leverandørene god reklameplass – det er 

også et moment å ta med i beregningen.
Magne Sandnes i Omsorgsbygg forstår at entre-

prenører og leverandører er usikre:
– Det er naturlig at de er engstelige for ikke å 

få dekket inn kostnaden 
i neste prosjekt, og de er 
heller ikke vant til å bruke 
elektriske maskiner, enten 
de går på batteri eller kabel. 
Men vi står i et skifte nå, 
og utslippsfrie løsninger 
vil gi mannskapet et bedre 
arbeidsmiljø, med mindre 
bråkete maskiner og ingen 

partikkelutslipp. I tillegg gir det entreprenøren be-
sparelser, i form av rimeligere vedlikehold og lavere 
driftsutgifter. Jeg er ikke i tvil om at de framoverlente 
og miljøbevisste entreprenørene vil ha et stort kon-
kurransefortrinn. 

Fakta:  oslo koMMunes  
kliMaMål

› Redusere klimagassutslipp 
med 36 prosent innen 2020, og 
50 prosent snarest mulig etter 
2022

› Redusere klimagassutslipp 
med 95 prosent innen 2030

› Offentlige anskaffelser brukes 
som strategisk verktøy

› I anskaffelsesstrategien fra ok-
tober 2017 står det: «Kjøretøy og 
bygg- og anleggsmaskiner som 
brukes i forbindelse med ut-
førelse av arbeid for Oslo kom-
mune, skal som en hovedregel 
ha nullutslippsteknologi.» 

kliMabudsJettet 
› Klimabudsjettet til Oslo legges 

fram sammen med det or-
dinære budsjettet

› Klimabudsjettet viser at for 
perioden 2016–2020 må det 
kuttes 319 000 tonn CO2-ekviv-
alenter, eller 500 kg pr innbyg-
ger 

› Klimabudsjettet 2019 er det 
tredje i rekken

 Vi tar strømregningen.  
Hvis vi kan bidra til å redusere 
usikkerhet, gjør vi gjerne det.

bjørn Kummeneje
prosJektleder i byMilJøetaten

Pionerbyen Oslo
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oslo i en særstilling › Fagsjef i Bellona, 
Christian Eriksen, opplever at det er de offentlige 
byggherrene som driver utviklingen framover når det 
gjelder utslippsfrie byggeplasser – og Oslo kommune 
er i en særstilling, mener han. 

– Klimabudsjettet som styringsverktøy har bidratt 
til mye av utviklingen, der legges det føringer for alle 
virksomheter i kommunen. Så ser vi at Oslos eien-
domsforetak har tatt gode grep lenge. Som Omsorgs-
bygg, de startet med å montere solcellepaneler på 
sykehjemstak, de har kuttet dieselforbruk og generelt 
stilt strengere krav til energibruken i bygg. Nå jobber 
de med selve byggeprosessen, og det blir spennende å 
se hva de, Bymiljøetaten og andre av Oslos virksom-
heter kan få til framover, sier Eriksen – som også har 
forventninger til de private aktørene. 

– Vi ser at noen private aktører begynner å røre 
på seg. Det er uten tvil de offentlige byggherrene som 
kommer til å drive dette i den nærmeste tiden, men 
vi håper at vi kan vise de private byggherrene at det 
er bra både med tanke på det man bygger, de som 
jobber på byggeplassen, alle som bor rundt, for klima 
og miljø og for lommeboka, sier Eriksen.

Pionerbyen Oslo

Fakta

oMsorgsbygg
› Et kommunalt foretak, ansvarlig for alt av bygg 

innen barnehage, sykehjem, brannstasjoner, ru-
somsorgsboliger og andre kommunale formålsei-
endommer i Oslo kommune

› Forvalter mer enn 900 000 kvadratmeter

› Skal bygge for 13 milliarder kroner de neste fem 
årene

› Visjonen er: Bedre bygg – bedre liv 

byMilJøetaten
› En kommunal etat som forvalter byens fellesare-

aler, dvs. gater, torg, parker, friområder, idrettsan-
legg, marka og indre Oslofjord

› Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, 
jord

› Målet er: Å gjøre Oslo til en trygg, vakker, grønn 
og aktiv by

Magne Sandnes (t.v.) i Omsorgsbygg og Bjørn Kummeneje i Bymiljøetaten jobber tett sammen for å finne de gode, 
utslippsfrie løsningene til pilotprosjektene sine.
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Innkjøpsmakt

Med felles krav kan 
offentlige byggherrer – 
statlige og kommu nale 
– drive frem de nye 
løsningene. Arbeidet er 
i gang.

tekst: Jørgen Hyvang  
og CHristian eriksen

Norske offentlige virksomheter 
gjør anskaffelser for over 500 
milliarder kroner i året. De har 
dermed mye makt og kan stille 
krav til leverandørene.

– Det er viktig 
å gi leverandørene 
rom til å svare på 
de oppgavene som 
skal løses. Selv 
om det offentlige 
hadde bedt om 
utslippsfrie byg-
geplasser, ville de 
ikke fått det over 
natten. Der det 
må et utviklings-
løp til, må man 
heller legge til rette 
for samspill så 
man når målene 
sammen, sier 
prosjektleder for klima og miljø i 
Leverandørutviklingsprogrammet, 
Tina Sølvberg.

Forutsigbarhet og volum
Granavolden-plattformen har 
staket ut en ny kurs for norske 
byggeplasser. Fossilt drivstoff skal 
fases ut, og regjeringen gir ansvar i 
særlig grad til offentlige byggher-
rer.

– Det er nettopp dette vi har 
jobbet med gjennom Fellesiniti-
ativet. Når offentlige byggherrer 
stiller samme krav, skaper det en 

forutsigbarhet og et volum som 
gjør det lettere for leverandørene 
å utvikle og levere det de blir bedt 
om. Skulle alle gjøre dette hver 
for seg, ville kravspesifikasjone-

ne variere. En slik 
strategisk bruk av 
innkjøpsmakten 
gjør den mer effek-
tiv, sier Sølvberg.

Fellesinitiativet 
omfatter Statsbygg, 
Statens Vegvesen 
og Bane NOR, samt 
flere fylkeskommu-
ner, kommuner og 
kommunale foretak.

Når leverandøre-
ne vet at det er mar-
ked for produktene 
de utvikler i andre 
enden, blir det let-

tere å utvikle eller bygge om f.eks. 
anleggsmaskiner til elektrisitet 
eller hydrogen. I tillegg har den 
offentlig finansierte Pilot-E-ord-
ningen bidratt til å redusere 
risikoen i utviklingen.

– Innovasjon koster, men 
gjennom Pilot-E har man fått i 
gang ulike utviklingsløp langt ras-
kere. Utslippsfrie byggeplasser er 
nærmest blitt en bevegelse, mener 
Sølvberg, som har en ambisiøs 
målsetning: – Målet er å kutte alle 
CO2-utslippene på byggeplassen. 
Jeg håper redskapene for å få det 

til skal være tilgjengelige i slutten 
av 2019.

Bevegelser internasjonalt
Sølvberg tilbrakte høsten 2018 i 
Brussel for både å lære av og lære 
bort. I desember arrangerte hun et 
oppstartsmøte sammen med flere 
europeiske byer og EU-kommi-
sjonens «Big Buyers’ Initiative». 
Også Climate-KIC blir involvert i 
å drive arbeidet videre.

– Luftforurensing er et økende 
problem i Europa. Folkevalgte le-
ter etter gode løsninger, og utslipp 
fra byggeplasser er nettopp et syn-
lig problem med en synlig løsning. 
Sammen med Climate-KIC jobber 
vi nå med en felles erklæring om 
å adressere disse utslippene, til 
signering på Mayors’ Summit i 
København i oktober 2019 – én 
tydelig måte å peke ut retningen 
vi skal i.

Offentlige innkjøp er nøkkelen

Utslippsfrie 
byggeplasser er 
nærmest blitt en 

bevegelse.
tina Sølvberg

prosJektleder for kliMa 
og MilJø i leverandør-
utviklings prograMMet

viSSte  
du at…

Statsbygg, Statens vegvesen, 
Bane NOR, Forsvarsbygg m.fl.  

nå krever utslippsfrie løsninger 
fra 2019? Se kunngjørings-

teksten til Fellesinitiativet på 
innovativeanskaffelser.no/ 

utslippsfritt/

Se kortfilmen 
«Utslippsfrie 
bygge plasser», 
med Omsorgs-
bygg og Bellona, 
på YouTube.
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Batterier – neste norske industrieventyr?

I dag produseres verdens batte-
riceller for det meste i Kina. Med 
et voksende marked og økende 
sikkerhetspolitiske utfordringer, 
er det rom for å lage alt fra celler 
til BMS i Norge, mener Bellonas 
Frederic Hauge.

– Samtidig kan vi utnytte de 
fortrinnene vi har, med høykom-
petente miljøer innen alt fra au-
tomatiserte produksjonslinjer til 
cybersikkerhet. Men her trenger 
vi en nasjonal industrisatsing, 
sier han.

Bellona har arbeidet over tid 
med Eidsiva, Sintef og NTNU for 
å konkretisere hvordan et na-
sjonalt batteriinitiativ kan se ut. 

Målet er å komme i gang i 2019.
Parallelt jobber Hauge og det 

Bellona-eide selskapet BEBA 
med Graphene Batteries om 
litium-svovel-batterier.

– Vi vil utvikle neste genera-
sjon battericelle, som skal kunne 
brukes i mer krevende innretnin-
ger, som fly, skip, anleggsarbeid. 
Svovelbatterier har svært høy 
kapasitet og kan leve lenge, og 
Graphene Batteries jobber med 
tekniske løsninger som er svært 
lovende, forteller Hauge.

Dette er en helt ny front for 
Bellona, og potensielt et nytt 
bein å stå på.

– Vi ønsker å bidra til den 

nødvendige omleggingen av 
samfunnet, samtidig som vi 
skaper arbeidsplasser. Elektrifi-
sering og batterier har vi snakket 
om i tiår. Nå ser vi muligheten 
for å ta en mer aktiv rolle i å 
skape og iverksette løsningene, 
sier Hauge.

Utslippsfrie nyheter

Frederic Hauge 
tror på en 
norsk batteri- 
industri. 

 tekst: CHristian eriksen, kristin rødland buiCk og rutH astrid l. sæter

Elektrisk nytt på Bauma 2019
Flere nyvinninger ble vist fram på verdens største anleggsmesse.

Den arrangeres kun hvert tredje 
år, med god grunn. Den tyske 
messen Bauma dekker over 
600 000 kvm og tar mange 
måneder bare å rigge opp og 
ned. Fra håndholdt utstyr til 
gruvedumpere – her samles alle 
leverandører. I 2016 kom over en 
halv million besøkende til mes-
seområdet utenfor München. I 
2019 var det ventet enda flere. 

Norske Pon Equipment var 
til stede med sin Cat 323F Z-line 
gravemaskin, som ble lansert 
våren 2018. Gravemaskinen er 
den største i sitt slag med elek-
trisk drift.

Også Nasta var representert 
med sin nye 8,5 tonns utslipps-
frie Zeron-gravemaskin, utviklet 
sammen med Hitachi på Euro-
pean Application Center.

Liebherr presenterte sin nye 

helelektriske betongbil, i både 
lastebil- og semiversjon. Dette 
prosjektet kan du lese mer om 
på side 38.

Wacker Neuson, som vant 
forrige Baumas innovasjonspris, 
har hatt små nullutslippsmas-

kiner i produksjon siden 2016. 
En rekke andre leverandører, 
deriblant Manitou og Cat, viser 
foreløpig kun maskiner på kon-
septstadiet. 

Interessen var stor for de elektriske nyvinningene på bauma 2019.  
foto: liebHerr
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Utslippsfrie nyheter

viSSte du at…
… arrangørene av sommer-OL i Los Angeles 

i 2028 ikke skal bygge noe nytt? 

For hva er vel bedre enn å bygge utslipps-
fritt? Ikke bygge i det hele tatt! Alt skal enten 
være gjenbruk eller midlertidig omdisponer-
ing av  allerede eksisterende bygg. – Vi kaller 

det  radikalt gjenbruk, sier Luca Servodio, 
 kommunikasjonsleder for LA28.

Forbud mot fossil byggtørk 

I Granavolden-plattformen ønsker Regjeringen 
å innlemme byggvarme og byggtørk i mineral-
oljeforbudet fra 2022. Ikke et sekund for tidlig, 
mener bransjen.

Fossilfrie varmeløsninger for oppvarming 
og uttørking av råbygg har eksistert i mange 
år. Både strøm, fjernvarme og bio kan benyt-
tes som alternativer til diesel. Når diesel nå blir 
forbudt, åpnes et mulighetsvindu for å fremme 
utslippsfrie løsninger – også helt nyutviklede.

– Vi mener hydrogen er den perfekte energi-
bæreren til å erstatte forurensende energikilder 
på byggeplass. Med brenselscelleteknologi vil 
vi kunne levere svært varmt vann til varme- og 
tørkesystemer, og samtidig levere strøm til bat-
terier eller annet forbruk, sier daglig leder Knut 
Linnerud i Powunit.

Første batterielektriske  
borerigg

Den borer like dypt, og med like stor diameter. 
Men Liebherrs LB-16 er nå «local zero emission». 
Med et 700kW batteri er den laget for å vare en 
ti-timers arbeidsdag. Riggen kan lades på både 
32A og 63A – med 125A tilgjengelig er den «hur-
tigladet» på 7 timer.

Batteridrift gir ingen lokale utslipp og betyde-
lig mindre støy fra boring. Dette gjør den godt 
egnet i tettbygd strøk og områder der man skal 
minimere støy. 

Volvo dropper fossilt
Den svenske leverandøren Volvo lanserer en 
helt ny – og helt elektrisk – serie med kompak-
te hjullastere og gravemaskiner fra midten av 
2020. Men ikke bare det: de nye maskinene 
kommer ikke i tillegg til, men til erstatning for, 
dieseldrevne maskiner. 

Fra 2020 avslutter nemlig Volvo Constructi-
on Equipment produksjonen av fossildrevne 
kompakte hjullastere i serien L20-28 og gravere 
i serien EC15-27.

Ifølge presidenten i Volvo CE, Melker Jern-
berg, er teknologien de har utviklet nå robust 
nok, og sett i lys av endringer i kundeatferd 
og reguleringsrisiko, er dette riktig tidspunkt 
å forplikte seg til elektrisk drift i kompakt-seg-
mentet.

Den elektriske boreriggen til Liebherr er ingen småkar. 
foto: CHristian eriksen

Volvo er 
 offensive i 
sin elektriske 
satsing.  
foto: volvo
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graveprosjekt

El-kappløpet 
– det er blitt en skikkelig konkurranse, dette 
her, sier HMS-ansvarlig hos anleggsmaskinleveran-
døren Nasta i Larvik, Nils Olav Haukaas.

Han står utenfor det han selv kaller verdens første 
fabrikk for utslippsfrie anleggsmaskiner. Nasta er i 
ferd med å ferdigstille en ny hall der utviklingen av 
fremtiden finner sted. Det store industriområdet er 
fylt opp med store oransje gravere, men de har alle 
eksosutslipp. Det skal det bli slutt på.

– Vi skal kunne levere maskiner til de utslippsfrie 
prosjektene som kommer, sier Haukaas.

Nasta har tidligere bygget om en 
rekke gravemaskiner til elektrisk drift, 
med kabel og et lite batteri. I 2017 
fikk de støtte til å bygge en utslippsfri 
30-tonner fra Pilot-E-ordningen. Men 
bare få måneder senere kom konkur-
renten ut fra blindsonen.

100 proSent batteridrift 
› Utenpå ser Cat 323F Z-line ut som 
en vanlig dieselmaskin, bare avslørt 
av den grønne logoen og fraværet av 
eksospotte. Bak standardskallet er 
dieselmotoren og loddet erstattet med 
en elektrisk motor og tunge litiumbat-
terier. Resultatet er blitt en 25-tonns 
batteridrevet beltegraver til lasting av 
lastebiler, graving og planering. Batte-
riet skal vare i fem til syv timer.

– Den er stor nok til å gjøre en skikkelig jobb, den 
er enkel å flytte og har null utslipp, sier administre-
rende direktør Erik Sollerud i Pon Equipment om 
det som er blitt kalt et kvantesprang i utviklingen av 
anleggsmaskiner.

El-maskinen koster tre ganger så mye som en 
dieseldrevet maskin, men Sollerud mener levetiden 
blir tilsvarende lengre og driftskostnadene betydelig 
lavere. Ved 15 000 timers levetid kutter man et for-
bruk på omtrent 200 000 liter diesel. 

I 2019 skal de levere 7-8 slike maskiner til marke-
det. Og Sollerud er fornøyd med at også konkurren-
tene er med.

– Det er bare positivt at flere er med og drar lasset 
– det er slik vi flytter bransjen, sier Sollerud.

kabel, batteri og hyDrogen 
› Det er dog ikke bare batterier som 
kan levere. Strøm kan leveres direkte 
fra nettet gjennom kabel, og den kan 
genereres fra hydrogen i en brenselscel-
le. Ettersom moderne bygg med lavere 
energibehov vil kreve mindre strøm 
inn, kan forsyningen på byggeplass bli 
en reell begrensning. Og da er hydro-
gen en mulig løsning.

Men i dag er hydrogen også en kost-
bar løsning. Prisen på ett kilo hydrogen 
ligger rundt 90 kroner, og man trenger 
anslagsvis 5 kilo for å drifte den store 
graveren en time. Tilsvarende trengs 
det rundt 20 liter diesel for den samme 
timen. Det blir dermed mer enn dob-
belt så dyrt med hydrogen.

– Produsentene håper å få ned prisen på hydrogen 
til mellom 30 og 50 kroner, og da kan det bli konkur-
ransedyktig, sier Haukaas hos Nasta.

de Store aKtørene Kommer › Japanske 
Hitachi – som Nasta forhandler – har nå kastet seg 

De ulike produsentene kappes om å utvikle 
utslippsfrie gravemaskiner. Belønningen 
kan bli et stort konkurransefortrinn.

Miljøaspektet er 
selvfølgelig viktig, 
men for oss er det 
også en mulighet 
til å bedre konkur-

ranseevnen vår.
nilS olav hauKaaS

HMs-ansvarlig Hos nasta

tekst: Jørgen Hyvang og kristin rødland buiCk 
foto: Jørgen Hyvang og pon Cat

16



VIGNETT

inn i konkurransen. I oktober 2018 annonserte de et 
samarbeid med tyske KTEG om utvikling av elek-
triske anleggsmaskiner spesifikt for det europeiske 
markedet. Sammen med Nasta og flere europeiske 
forhandlere jobbes det nå med serieproduksjon av 
utslippsfrie modeller, og flere maskiner skal ankom-
me det norske markedet allerede i 2019.

– Det er ingen tvil om satsingen – dette er et 
signal fra Hitachi til bransjen og kunder om hva som 
kommer. Vi i Nasta har måttet lære på rekordtid, 
men vi skal bidra med det vi har lært, og delta i 
utviklingen så mye vi kan, sier Haukaas, som alle-
rede merker økt etterspørsel etter elektrisk drift i 
byggebransjen. Pilotprosjektene har vært en gyllen 
mulighet for Nastas markedsposisjon.

– Miljøaspektet er viktig, og samtidig skaper det 
en mulighet til å bedre konkurranseevnen vår. Da er 
det godt å få en god start. Men dette er ikke en sprint, 
det er en maraton, påpeker Haukaas.

Hos Pon Equipment er den elektriske 25-tonns 
beltegraveren nå i serieproduksjon. Ideen kom i 
2016, da Sollerud fikk øynene opp for den høye ut-
slippsandelen fra bygg- og anleggsarbeid i Oslo.

– Jeg tenkte: Hva kan vi som ledende leverandør 
gjøre? Skal vi være relevante, må vi spille sammen 
slik at både entreprenører og byggherrer når sine 
klimamål, sier Sollerud. 

Denne 32 tonns gravemaskinen, med Nils Olav Hau-
kaas i førersetet, skal konverteres til  batteri- og hydro-
gendrift hos Nasta i Larvik.

Pon Cat er i full gang med å produsere flere elektriske 
25-tonns gravemaskiner – med leveranse i 2019. 

graveprosjekt

Fakta: elektriFisering sparer penger

› Bellonas beregninger viser at totale kostnader, for-
delt på antall leveår, kan bli mye lavere for seriepro-
duserte elektriske gravemaskiner enn dieseldrevne.

› Investeringskostnad: Høyere. I serieproduksjon ventes 
den å være dobbelt så høy for en batteriløsning (ca. 4 
mill. kr) som for en dieseldrevet løsning (2 mill. kr)

› Drivstoffkostnad: Lavere. Vil mer enn halveres pga. 
betydelig høyere effektivitet

› Vedlikeholdskostnader: Antatt lavere. Usikkerhet om 
vedlikeholdsbehov ved lang levetid.

› Levetid: Betydelig lengre. Dieselmaskiner lever ca. 8 
år, anslag for elektriske varierer fra 12 til 24 år.

› Usikkerhetsmomenter: Mange. Inkluderer driftstid, 
driftsmønster, vedlikehold, batteripriser, drivstoff-
priser.
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ANNONSE

I 2018 var det 25 kunder som tok i bruk fjernvarme til byggvarme på 
byggeplassen. Dette tilsvarte 12,3 GWh varmeforbruk og reduserte CO2-utslipp 
med totalt 2 800 tonn CO2e hvis alternativet hadde vært propanfyring.

Fjernvarmebasert 
byggvarme fra  
Fortum Oslo Varme
n Byggvarme basert på fjernvarme gir redusert CO2-utslipp. 

n Mindre støy og partikkelutslipp på byggeplassen.

n Byggvarme basert på fjernvarme er enkelt og trygt.

n Konkurransedyktig alternativ

Er du interessert i byggvarme:
www.fortum.no/fjernvarme/byggvarme
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Enquete

ranDi lile 
prosjektutvikler og 
miljøkoordinator  
i trondHeim kommune

– Trondheim kommune satset 
for fullt på fossilfrie byggeplas-
ser i 2017. I dag har de store 
kontraktene til Trondheim Eiendom minstekrav om 
fossilfri byggeplass, og utslippsfri byggtørk er blitt 
standard. I piloten Okstad skole har vi også kontrakt-
skrav om energireduksjon og krav om utslippsfrie 
alternativer der de finnes. Vi premierer i tillegg stra-
tegier med utslippsfrie tiltak når vi tildeler prosjekter. 
Det er fortsatt mye energisparing å gjøre i transport, 
logistikk og materialbruk. Vi trenger kunnskap om 
energiforbruk på og rundt byggeplasser, da blir det 
lettere å formalisere standardkrav. 

kjersti Folvik 
direktør For miljø og 
innovasjon i aspelin ramm as

– Vi stiller nå krav om fossilfri 
byggeplass i alle prosjekter, og 
etterstreber utslippsfritt der det 
er mulig. Utslippsfri byggvarme 
og -tørk er stort sett mulig å få til med fjernvarme 
eller lignende, mens på anleggsmaskiner blir løsnin-
gen gjerne biodrivstoff der det ikke finnes elektriske 
alternativer. Ellers erfarer vi at man ved god planleg-
ging kan minimere bruk av de mest utslippsintensive 
maskinene. Det er nok fortsatt en stund til markedet 
klarer å levere helt utslippsfritt, men vi skal fortsette å 
utfordre leverandørene til å strekke seg stadig lenger 
sammen med oss.

sigriD  
hansen- tangen 
direktør For Hmsk og 
samFunnsansvar i nye veier

– Vi har minimumskrav om 20 
prosent reduksjon i klimagassutslipp 
i byggeperioden, men mål om 40 prosent reduksjon. 
I anbudskonkurranser gjør vi prestasjonsbaserte 
innkjøp, der entreprenørene konkurrerer opp mot 
fem mål utover minimumskravene – blant annet om 
å gjøre størst utslippsreduksjon. Vi har fått opptil 41 
prosent reduksjon, noe vi ikke kunne ha stilt som 
krav. Klimamål har gått fra å være et problem til å bli 
en mulighet for de som konkurrerer om anbud. Vi 
mener innovasjon gjøres best av de med kompetanse. 
Det har de vist at de er i stand til.  Entreprenørene 
må finne de beste løsningene selv.

Willy-anDré gjesDal 
direktør For etat For utBygging 
i Bergen kommune

– Bergen kommune har nå innført 
krav om fossilfri byggeplass på flere 
av våre prosjekter, blant annet Åsane 
sykehjem, Holen skole og Tranevat-
net gang- og sykkelveg. Nye prosjek-
ter blir utarbeidet i tråd med BREEAM-standarden, 
som tilsier et helhetlig miljøperspektiv gjennom 
hele byggeprosjektet og gjennom byggets levetid. 
Videre deltar Bergen kommune, sammen med andre 
storbyer, i et ferskt, felles initiativ rettet mot bygg- og 
anleggsbransjen på avfallsfrie byggeplasser.

FreDerik selvaag 
styreleder i selvaag eiendom

– Vi har sluttet oss til eiendoms-
sektorens veikart for 2050 og 
forpliktet oss til fossilfrie bygge-
plasser, men vår ambisjon på sikt 
er å gå utslippsfritt. Vi samarbeider 
med leverandører som prioriterer 
miljø og innovasjon. Da må vi selv sette tydelige krav 
og bidra til å legge til rette for gode løsninger. Det 
kan være å erstatte diesel med rene energibærere, og 
allerede i idefasen legge planer for gjenbruk av over-
skuddsmateriell. Vi ser på utvikling og større bruk 
av reparerbare komponenter, og på måten vi setter 
bygg sammen, slik at vi kan demontere og benytte 
elementer andre steder.

dette svarer 

byggherrene
Hvordan legger dere til rette  
for utslippsfrie byggeplasser  

i prosjektene deres?
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VIGNETT

Den store energijakten

Norge har et godt utbygd strømnett med store mengder 
fornybar energi, og det vil kunne spille en viktig rolle for å 

dekke strømbehovet på utslippsfrie byggeplasser. 
foto: statnett/øyvind Haug

Gravemaskiner, byggtørk, mobilkraner og 
massetransport – hvor skal de nye elektriske 
løsningene få energien fra? Tungvektere i 
bygg- og anleggsbransjen går sammen for å 
løse utfordringen.

tekst: geir anders rybakken ørslien

Energibruk på byggeplassen
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Energibruk på byggeplassen

Du har sett Dem langs veiene, i byene og på 
bygda: Maskinene som borer og graver seg gjennom 
fjell og jord der nye veier, bruer, bygg og tunneler 
skal bygges. De er lyden av fremskritt og utvikling, 
der de durer og går over hele Norge. Men de er også 
lyden av en epoke som sakte, men sikkert går ut på 
dato: Den fossildrevne, utslippsintensive bygge- og 
anleggsbransjen.

Statistisk sentralbyrå anslår at 
bransjen står for utslipp av omtrent 
to millioner tonn CO2-ekvivalen-
ter. Over det siste tiåret estimerer 
de over 30 prosent økning i disse 
utslippene. Tross noe usikkerhet 
ved anslagene, er ikke Olsson i tvil 
om klima- og miljøpåvirkningen fra 
anleggsbransjen.

– Du kan se på et helt vanlig, 
middels stort anleggsprosjekt i vår 
egen virksomhet. Der bruker mas-
kinparken rundt 10 000–20 000 liter 
diesel, hver eneste dag, konstaterer 
Tor Bjarne Olsson, seniorrådgiver 
for forskning og utvikling hos anleggsentreprenøren 
Risa AS på Nærbø på Jæren – en av landets største 
aktører i sin bransje.

– Dette forbruket skjer ofte på anlegg som ligger 
nær sårbar natur. Det er klart at vi ikke ønsker å 
fortsette slik. Derfor vil vi satse tungt på utslippsfrie 
anleggsmaskiner. Men da må vi også finne løsninger 
som dekker det nye energibehovet – det hjelper lite 
om Volvo kommer med 40-50 tonns elektriske grave-
maskiner, hvis alt som ligger på anleggsplassen er en 
liten ledning med 220 volt.

nettet leverer › Med dette som bakteppe 
går en rekke aktører nå sammen om å kartlegge hva 
som kreves. Anleggsentreprenør Risa, nettselskapet 
Hafslund Nett, byggherren Omsorgsbygg Oslo KF, 
utleieselskapet Ramirent, og bransjeorganisasjonene 
Elektroforeningen og Nelfo skal sammen se på hvor-

dan spørsmålene om energi og effekt kan løses – for 
både byggeplasser og anleggsplasser. 

Hafslund Nett leverer provisorisk strømforsyning 
til et tresifret antall bygge- og anleggsplasser hvert år. 
Som Norges største nettselskap er de klar over både 
makten og ansvaret de sitter med.

– Vi skal bidra til grønn omstilling i alle nærin-
ger. Potensialet i byggebransjen er 
enormt, og vår oppgave er å gjøre 
dette teknologiskiftet så enkelt og 
billig som mulig, sier Tor W. Stålsett, 
strategi- og forretningsutvikler i 
Hafslund Nett.  

En vanlig innvending er at strøm-
nettet ikke kan levere nok strøm til å 
forsyne en fullelektrisk bygge- eller 
anleggsplass. Stålsett er uenig.

– Nettet er bygget for fremtiden, 
selv om lokale variasjoner finnes. I 
2019 leverer vi effekt til to prosjek-
ter som blir helt utslippsfrie. Det 
ene baserer seg kun på eksisterende 
nettinfrastruktur, mens det andre 

tester ny energiteknologi, samler forbruksdata og 
kartlegger brukerbehovet. Det vi trenger for å levere, 
er noe mer tid og god planlegging fra byggherre og 
entreprenør, påpeker Stålsett.

verDens Første helelektriske sam-
Funn › Dette nikker Elektroforeningens nærings-
politiske direktør Per Øyvind Voie til.

– Vi har en visjon om Norge som verdens første 
helelektriske samfunn, der all fossil energi byttes ut 
med elektrisitet som energibærer. Der er bygg- og 
anleggsbransjen en av næringene med klart størst 
potensial. Men dette må altså begynne i anbudspro-
sessene til de store aktørene, gjerne med de offentlige 
i front.

– Hvilke løsninger kan brukes for å lade en stor, 
elektrisk maskinpark ute i grisgrendte strøk?

– Planlegging er nøkkelen: Når vi bygger veier og 

Den store energijakten

Vi må også finne 
løsninger som  dekker 

det nye energi-
behovet.

tor bjarne olSSon
seniorrådgiver for forskning  

og utvikling i risa as
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tunneler i dag, så vet vi at de for eksempel kommer 
til å trenge hurtigladere der når veien skal stå ferdig. 
I dag er det ofte to forskjellige organisasjoner som 
planlegger byggefasen og driftsfasen, påpeker Voie. 

– Fremover må de to jobbe sammen, og koble 
inn elektrobransjen fra start. Kanskje løsningen er 
en permanent solpark med permanente batterier på 
strategiske steder? I så fall kan de elektriske anleggs-
maskinene også ha nytte av dem, hvis de planlegges 
inn fra begynnelsen.

mer enn bare batterier › Et helelektrisk 
samfunn betyr dog ikke at alle løsninger skal være 
koblet til strømnettet eller drives fra batteri. En rekke 
tekniske løsninger – og energibærere – vil bidra til 
å gjøre visjon til virkelighet. Hydrogen er én slik 
løsning.

– Hydrogen har foreløpig noen fordeler over 
direktevirkende strøm: det kan lagres lenger, i større 
kvanta, og fylles på raskere. Det er særlig interes-
sant å se på anvendelse av hydrogen i maskiner som 
krever mye energi over tid, slik som anleggsmaskiner, 
sier Christian Eriksen i Bellona.

Ulempen med hydrogen er store energitap i kon-
vertering. Derfor mener Bellona at direktevirkende 
strøm og batteri bør prioriteres der mulig, ettersom 
virkningsgraden er så mye bedre. Men dét er den 
tekniske siden – dette blir også et kostnadsspørsmål, 
påpeker Eriksen.

kokoverk uten Diesel ›  
De durer og går, gjerne døgnet rundt, for å generere 
varme til oppvarming og uttørking av råbygg. Popu-
lært kalt «kokoverk», men nå på vei 
ut – for et av Granavolden-platt-
formens mest konkrete punkter 
på klimafronten er å inkludere 
byggvarme og byggtørk i mineral-
oljeforbudet fra 2022. Dette betyr at 
dieselens dager er talte på akkurat 
denne fronten.

Landets største utleieselskap, Ra-
mirent, mener byggenæringen må 
begynne å investere i ny teknologi 
nå, slik at kokoverkene fases ut. Hy-
drogen kan være en god løsning for 
en rekke oppgaver på byggeplass.

– Byggtørk krever svært mye 
energi. Fjernvarme er en god 
løsning der det er tilgjengelig, og potensialet er 
langt fra fullt utnyttet. Hydrogen kan bli løsningen 
der fjernvarme ikke er tilgjengelig – teknologien er 

kjent, men praktisk erfaring trengs, sier administre-
rende direktør Øyvind Emblem i Ramirent. Siden 
en brensels celle drevet på hydrogen kan levere både 
strøm og varme samtidig, ser vi nå konturene av en 
svært anvendelig løsning for fremtiden.

vil sikre De goDe løsningene › Bygg-
herrene har stor definisjonsmakt, men anleggsbran-
sjen må kunne ta grep selv også, mener Tor Bjarne 

Olsson i Risa AS. Han konstaterer 
at byggherrenes interesse for ut-
slippsfrie byggeplasser foreløpig er 
variabel.

– Det er store miljøgevinster 
å hente, særlig på store prosjekt i 
milliardklassen. Utfordringen er å 
finne gode løsninger sammen med 
byggherrene, og her har selv de 
statlige oppdragsgiverne svært ulike 
tilnærminger. Men vi i anleggsbran-
sjen må ha mot nok til å erkjenne at 
utslippsnivået er for høyt, at vi dri-
ver for lite nytenking – og at vi har 
noen store utfordringer i det grønne 
skiftet. Derfor vil vi være tidlig på 

banen, også for å sikre at bransjen ikke lander på dår-
lige løsninger, sier Olsson.

Når bygg og anlegg elektrifiseres, er én stor utfordring å 
sørge for nok strøm til avsidesliggende anleggsplasser.  
 foto: risa as

Vi har en visjon om 
Norge som verdens 
første helelektriske 

samfunn.
per øyvind voie

næringspolitisk direktør 
i elektroforeningen (efo)

Energibruk på byggeplassen
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BLI UTSLIPPSFRI MED 
ELEKTRISK BYGGEPLASS
« Utslipp fra byggeplassene er de glemte utslippene, som må ned 

mot null. Elektrifisering av byggeplassene er løsningen som 
fjerner utslipp og støy og gir bedre arbeids- og bomiljø. God planlegging 
og tidlig involvering av nettselskap og elektroentreprenør er nøkkelen.

Nelfo er stolt av å samarbeide med Bellona om gode klima løsninger. 
Oppgradert og smart byggestrøm gir utslippskutt, men også ny, grønn 
verdiskaping og nye arbeidsplasser. »

www.nelfo.no

Erfaringer med bruk 
av elektrisitet på 
byggeplasser viser at 
byggets effektbehov 
i driftsperioden 
ofte er tilstrekkelig 
for byggeplassens 
effektbehov til 
oppvarming, tørking 
og drift av elektriske 
maskiner og kjøretøy 
(Veileder DNV GL,  
2018-0418). 

Forutsetningen er at 
strømforsyningen er 
på plass når byggingen 
starter. Smart styring 
og batterier gir også økt 
handlingsrom. 

Tore Strandskog, 
næringspolitisk 
 direktør i Nelfo

ANNONSE
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Miljøbonusen
Elektrifisering er ikke bare bra for klimaet  
– det skaper godt arbeids miljø også. Bokstavelig talt.

Når yrkesfisker Bent Gabrielsen trekker dagens fangst 
på fiskefeltet i Nord-Troms, skjer det uten den vanlige 
støyen og lukta fra en dieselmotor. Sjarken hans, M/S 
«Karoline», er nemlig elektrisk – og omtales gjerne 
som verdens første i sitt slag. 

– Det eneste vi hører, er vindsus, bølgeskvulp og 
litt støy fra dekksutrustingen. Ja, og spylepumpa, 
da. Vi har akkurat investert i en ny pumpe, for da 
dieselstøyen forsvant oppdaget vi hvor mye den gamle 
typen pumpe bråkte, forteller Bent Gabrielsen. 

batteri = null støy og Forurensing › 
Det er nå fire år siden «Karoline» ble satt i elektrisk 
drift. Et dieselaggregat sørger for kraften hun trenger 
for å komme seg til og fra fiskefeltene, men under 
selve fisket er det batteripakken, som har en kapa-

sitet på 195 kWh, som holder elmotoren i gang. Da 
forsvinner både støy og forurensing, to faktorer som 
påvirker ethvert arbeidsmiljø – og som er godt kjent i 
bygg- og anleggsbransjen. 

Hjullastere, lastebiler, gravemaskiner og andre 
anleggsmaskiner som går i skytteltrafikk, dieselaggre-
gater, spunting og pæling – byggeplassene er fulle av 
støy. For ikke å snakke om luftforurensingen fra alle 
maskinene og operasjonene når drivstoffet ikke er 
utslippsfritt. 

goDe maritime eksempler › – Jeg er ikke i 
tvil: den største fordelen med batteridrift for oss som 
er om bord, er det gode arbeidsmiljøet, sier fisker 
Gabrielsen. 

Sjarken «Karoline» er langt fra det eneste ut-

 
Fakta:   batterier

› Batterier er kraft på lager, og fyller flere funksjon-
er: til drift av enkeltstående, utslippsfrie fartøy og 
som del av et større energisystem, der batteriet 
kan kutte effekttopper samt bistå som frekvens- 
og spenningsstøtte. 

› Opplagte fordeler med batterier:  
• Muliggjør elektrifisering av fartøyer (uten kabel) 
• Ingen utslipp eller støy i drift 
• Rask responstid  
• Lave drifts- og vedlikeholdskostnader 
• Store markedsmuligheter 
• Økende energikapasitet 
• Synkende priser

› Noen ulemper med batterier:  
• Høy egenvekt 
• Krever plass 
• Begrenset energimengde 
• Ladetid 
• Ressursintensiv produksjon
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batterier

slippsfrie eksemplet i norsk maritim sektor. Den 
batteridrevne bilfergen «Ampere» har vært i drift 
siden 2015, og i Hordaland er det vedtatt at alle 
deres 17  fylkesveiferger skal drives elektrisk innen 
2020. Cruisepassasjerer i Nærøyfjorden kan nå nyte 
verdensarvmiljøet støy- og utslippsfritt om bord i 
helelektriske Future of the Fjords. Eksemplene er ikke 
uttømmende – spørsmålet er når bygg og anlegg vil 
ha like mange eksempler å vise til. 

tekst: rutH astrid l. sæter
foto: selfa arCtiC

Produsenten Selfa ser på muligheten for å bytte 
ut diesel aggregatet på sjarken «Karoline» med en 
hydrogen tank og brenselscelle. Da blir hun i tilfelle 
helt utslippsfri. Til inspirasjon for bygg og anlegg? 
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Politisk påvirkning

25 år med  
EU-dialog

– tiDen er overmoDen for å ta opp miljø-, 
klima- og helseeffekten av utslipp knyttet til trans-
port og maskineri, inkludert maskiner og utstyr på 
byggeplasser, sier Jonas Helseth, leder av Bellonas 
brusselkontor, Bellona Europa.

Siden 1994 har Bellona vært til stede i Brussel. 
En kort spasertur sørvestover fra EU-kommisjonen 
og Berlaymont, i en klassisk 
bygård i Rue d’Egmont, ligger 
Bellonas europakontor. Hett om 
sommeren, kaldt om vinteren, 
men med god plass og generøs 
takhøyde – her feirer i 2019 
Helseth og hans åtte kollegaer 
25 år i hjertet av Europa.

Karbonfangst og -lagring 
har vært et sentralt tema siden 
starten, transport- og forny-
barpolitikk likeså. Men i dag 
bruker Bellonas medarbeidere 
i Brussel også mye tid på å slåss 
mot initiativer som vil forsinke 
eller utsette overgangen til et 
utslippsfritt samfunn. Syntetiske 
drivstoff er ett slikt eksempel, 
der ideen er å fange CO2, kombinere gassen med 
hydrogen og store mengder energi, for å skape 

«fornybar» diesel. En slik «reversering» av forbren-
ningsprosessen vil beslaglegge store ressurser uten å 
forhindre CO2 fra å slippes ut i atmosfæren.

– Vi bruker uforholdsmessig mye tid på å forsøke 
å drepe det vi mener er dårlig politikk, ofte lobbet 
inn av for eksempel bilindustrien. Det krever van-
vittig mye tid og ressurser, og er et arbeid som få er 

villige til å finansiere, men som 
vi ser betydningen av å gjøre, 
sier Helseth.

uren luFt koster Dyrt › 
Langt mer positivt er opp-
merksomheten som konseptet 
«utslippsfri byggeplass» gene-
rerer i EU-hovedstaden. Parla-
mentspolitikere og ordførere i 
store europeiske byer leter med 
lys og lykte etter tiltak som kan 
redusere luftforurensing.

– Luftforurensing medfører 
store kostnader for samfunnet. 
Vi må ta tak i transporten, men 
også de andre store kildene til 
utslipp i byene, og tallene viser 

at byggeplasser bidrar i vesentlig grad, sier Helseth.
Bellona-rapporten Rethinking the cost of conventi-

Med erfaringer fra et kvart århundre i det europeiske demokratiets irrganger 
skal Bellona Europa vise at endring er mulig – også på byggeplass.

tekst: CHristian eriksen
foto: pauline JoHanne kaJl

Tiden er overmoden for 
å ta opp miljø-,  klima- og 
helse effekten av  utslipp 

knyttet til transport, 
 inkludert maskiner og 

kjøretøy på bygge plasser.
jonaS helSeth

leder av bellona europa
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VIGNETT

onally fueled transport (2017) beregnet en nær doblet 
utsalgspris på europeiske fossilbiler hvis helsekostna-
den inkluderes. Året etter viste en omfattende studie, 
finansiert av European Public Health Alliance, at 
kostnadene ved luftforurensing fra veitrafikk kostet 
de 28 EU-landene mellom 67 og 80 milliarder euro i 
2016. 

– Slike avsindige kostnader burde gjøre problemet 
umulig å ignorere, men det er dessverre ikke slik, sier 
Helseth.

positiv til byggeplass-kutt › På EUs 
 Green Week i 2018 arrangerte Bellona et møte i 
EU-parlamentet med  temaet «Building more liveable 
cities: The Role of Zero Emission Construction 
Sites». Seb Dance, europaparlamentsmedlem og 
saksordfører for Clean Vehicles Directive (CVD), 
ledet møtet; EU-kommisjonen var representert; og 
både Oslo kommune og Pon Equipment kom for å 
dele erfaringer.

Grunnlaget for arrangementet var Bellonas ferske 
studie «Zero Emission Construction Sites», som 
rettet søkelyset mot utslippene fra byggeplass og fore-
slo blant annet å inkludere anleggsmaskiner i CVD. 
Siden lanseringen har studien funnet veien inn i 
industriens innerste sirkler, blant annet til anleggs-
maskinenes EU-paraply CECE.

– Vi skal løfte problemstillingene som ingen andre 
løfter. Når vi får så god respons som i byggeplass- 
arbeidet, både fra industri og politikere, viser det 
et potensial for store endringer, sier Mark Preston 
Aragonès, politisk rådgiver i Bellona Europa.

Aragonès var medforfatter på rapporten og har 
siden tatt over ansvaret for det europeiske arbeidet 
med byggeplasser. Nå er han klar til å legge politisk 
trykk bak ideene.

– Det er flere anledninger i 2019 for politikere til å 
ta stilling til utslipp fra byggeplasser. Hvis vi kan enes 
om en definisjon både på «nullutslipp» og «bygge-
plass», og få ordførerne som samles på Mayors Sum-
mit i København i oktober til å signere på målsettin-
gen, da er vi virkelig på vei et sted, sier Aragonès. 

EUs årlige Green Week er en viktig politisk arena for å ta opp miljø- og klimautfordringene som Bellona jobber med i 
EU-perspektiv. Under Green Week i 2018 arrangerte Bellona Europa et eget møte om utslippsfrie byggeplasser. Bellonas 
Teodora Serafimova og Jonas Helseth (t.v.) hilser her på Erik Sollerud fra Pon Cat.

Politisk påvirkning

25 år med  
EU-dialog

   

 

ZERO EMISSION 
CONSTRUCTION SITES: 
THE POSSIBILITIES AND BARRIERS OF 

ELECTRIC CONSTRUCTION MACHINERY 

June 2018 

I juni 2018 la  Bellona Europa 
fram  rapporten «Zero Emis-
sion Con struction Sites», 
som blant annet foreslår å få 
anleggsmaskiner inn i EUs 
direktiv om grønne kjøretøy.
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AV OG TIL ER DET BEST Å RIVE
Men før det har vi tatt vare på – og sørget for gjenbruk av – så mye som overhodet mulig. Vi har 

delt alt fra den gamle elvegrusen på taket, via auditoriumsinnredningen til innmaten av en hel kantine. 
Og i samarbeid med Veidekke sørger vi for at restene blir sortert etter alle kunstens regler. 

Vårt nye bygg i Vika skal være et forbildeprosjekt for effektiv energibruk og bærekraftige løsninger 
med hensyn til materialer, teknikk og utforming. Med bergvarme og smarte AI-løsninger for overvåkning 

av inneklima blir det hele bygget til energiklasse A etter standarden BREEAM Excellent.

viavika.no
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Enquete

olav rønningen 
miljøleder i kruse smitH

– Vi har ingen utslippsfrie byg-
geplasser i dag, men vi kjører en 
fossilfri byggeplass i Oslo nå. Vi 
ser også at det er en gryende in-
teresse for fossilfrie byggeplasser 
hos byggherrer på Sør- og Vestlandet og i anleggs-
prosjekter. Vi har få maskiner selv, så for vår del 
blir det viktig å samhandle med underentreprenør. 
Kan byggherrene komme med enhetlige krav om 
utslippsfri byggeplass, blir fokuset enda tydeligere. 
Det vil skape trygghet i leverandørmarkedet og flere 
leverandører tør investere i en grønnere maskinpark.

ole henrik 
 ysteheDe 
direktør For oslo, 
akersHus og østFold 
i entreprenørForeningen 
Bygg og anlegg

– Fremdriften avhenger av bestil-
lingene fra byggherrene og hvordan 
markedet beredes til å levere. Entreprenørene er 
navet i dialogen mellom bestiller og leverandørene. 
Her er både tidlig planlegging, regelverk og krav i 
kontraktene viktige. I fjor ba årsmøtet i Entrepre-
nørforeningen Oslo kommune om å stille krav om at 
nye tog- og T-banetunneler skal bygges utslippsfritt. 
Entreprenørene kan være nøkkelspillere i det grønne 
skiftet, men konkurransene må innrettes slik at de 
blir gode og bidrar til å løfte næringen som helhet, så 
ikke bare et fåtall aktører er rigget til å delta.

hege sChøyen 
Dillner 
konserndirektør For  
BærekraFt i veidekke

– Vi forpliktet oss til togradersmålet 
før Parisavtalen i 2015. Det ble et 
taktskifte. Nå jakter vi utslippskutt gjennom planleg-
ging, logistikk, materialbruk og investeringer. Vi har 
investert i utviklingen av Europas første elektriske 
25 tonns gravemaskin. 60 prosent av betongsprøyte-
riggene er helelektriske via kabel. Åtte gravemaskiner 
med nyeste teknologi reduserer antall liter fornybar 
diesel med 15 prosent, ni store lastebiler går på bære-
kraftig fornybar biodiesel og vi har over 80 elektriske 
varebiler. I 2018 hadde vi elleve fossilfrie byggeplas-
ser. Det er viktig å jobbe med hele verdikjeden og 
bransjen for å nå klimamålene.

ranDi lekanger 
miljøsjeF i skanska norge 

– Vi har seks fossilfrie prosjekter, 
og har bidratt til en veileder for 
anskaffelsesprosesser og hvordan 
stille krav til utslippsfrie byggeplasser 
i anbudskontrakter. I samarbeid med blant andre 
Bellona, Nasta og Oslo kommune, er vi med å utvikle 
en utslippsfri 30 tonns gravemaskin. Det er foreløpig 
vanskelig å levere på helt utslippsfri byggeplass, men 
med tydelig ambisjon og godt samarbeid, tar vi store 
steg. Lia barnehage var vårt første prosjekt med 
ambisjonen fossilfri byggeplass. Det bidro til en god 
planleggingsprosess, og prosjektet kunne levere en 
måned før tiden. Det er inspirerende.

olle Forsberg 
leder For salg, BærekraFt og 
investering i nCC Building

– I 2015 satte vi oss et mål om å 
redusere klimagassutslippene våre 
med 50 prosent innen 2020. Vi er på 
god vei og tror vi vil klare det, men de siste prosen-
tene blir mest krevende. Som en stor entreprenør har 
vi ansvar for å drive utviklingen fremover. Vi bruker 
grønn elektrisitet, men på sikt er det ikke sikkert 
strømleverandører kan møte den økende etters-
pørselen og det gjør at vi også ser til hydrogendrevne 
maskiner. Vi har nå to pågående fossilfrie oppdrag, 
flere i oppstart og er på utkikk etter en større ut-
slippsfri pilot å strekke oss etter.

dette svarer 

entreprenørene
Hva gjør eller vil du og din 

 virksomhet gjøre for å bidra til 
 utslippsfrie byggeplasser?
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VIGNETT

Hvilket materiale man velger når man 
 bygger, spiller en rolle for CO2- regnskapet. 

Vi har sett på fordeler og  ulemper ved de tre 
viktigste materialene gjennom hele livsløpet: 
fra produksjon og bygging til drift og riving. 

tekst: silJe berggrav
foto: texturepalaCe.CoM / pixabay

Hva gir  
minst utslipp?

BETONG TRE STÅL

KILDER:
Miljødirektoratet, Asplan Viak, 

Norcem, Norsk Betongforenings 
Miljøkomité, Huseierne.no, Bygg.

no, Forskning.no, Fremtidensbygg.
no, Arkitektnytt, Bygg.tekna.no, 

Byggmesteren.as, Stalforbund.no, 
Treteknisk.no, Norskmassivtre.no
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VIgnETT

Betong er det vanligste byggematerialet i verden. Materialet er så  robust, 
fleksibelt og praktisk at vi bruker ufattelige mengder av det – men 
 betongindustrien har samtidig noen av verdens største utslipp av CO2.

Fordeler ulemper

produksjon

› Sementens klimaavtrykk er gjennom flere 
år forbedret ved at deler av råmaterialene 
erstattes med restprodukter fra annen 
industri. Store deler av brenselet er også 
erstattet med alternative brensler basert 
på avfall, hvor mye av dette er bio brensel 
som gir lavere CO2-utslipp. Norcem er 
nå snart ferdige med å prosjektere et 
karbonfangstanlegg, der man med bruk 
av overskuddsvarme kan fange opp rundt 
halvparten av CO2-utslippene. 

› Betong er en blanding av sement, vann, 
sand og stein. En av de største miljø-
utfordringene er de store klimagass-
utslippene som oppstår i produksjon 
av sement. Når kalkstein varmes opp 
til rundt 1400 grader, drives CO2 ut, og 
resten blir hovedkomponenten i sement. 
To tredeler av utslippene kommer fra 
denne kjemiske prosessen, mens en 
tredel kommer fra brensel som benyttes 
til denne oppvarmingen. 

Byggeperiode

› Betong kan produseres på lokale betong-
fabrikker, enten som ferdige elementer, 
eller leveres fersk på byggeplass. 

› Hvis betongfabrikkene ligger i eller i 
tilknytning til pukkverk og sandtak, blir 
transportbehovet redusert.

› Sement transporteres med skip fra se-
mentfabrikkene til lokale terminaler, og 
derfra videre til de lokale betongfabrik-
kene.

› Betong er et tungt materiale som bidrar 
til høyere utslipp enn lettere  materialer 
ved transport, og det krever høyere 
energi bruk i byggefasen.

› Plasstøpt betong (at den støpes på 
stedet) tar tid, og i vinterhalvåret må det 
brukes energi for å herde betongen.  

i driFt

› Betong har lang levetid og lavt ved-
likeholdsbehov. Materialet har evne til å 
lagre varme og holde temperaturen stabil 
gjennom døgnet. Dette bidrar til lavere 
energibruk til kjøling og oppvarming av 
bygget, og gir redusert CO2-avtrykk.

› Siden betong er sterkt og tungt, vil 
det være krevende å gjøre endringer 
i  konstruksjonen i driftsperioden. 

riving/  
resirkulering/
gjenBruk

› Betong kan gjenbrukes som elementer 
eller som fyllmasse. Betong tar også opp 
igjen ca. 15 prosent av produksjons-
utslipp over levetiden. Med CCS vil 
karbonati sering gi netto negative utslipp.

› Gjenvinning er utfordrende og dyrt, og 
reduserer materialets styrke. I tillegg kan 
eldre betong inneholde tungmetaller og 
det miljøskadelige stoffet PCB, hvilket vil 
hindre gjenbruk.

byggematerialer

 31



ANNONSEANNONSE

Stålets kombinasjon av formbarhet og styrke gjør det til  
et populært byggemateriale i kombinasjon med betong. 

Fordeler ulemper

produksjon

› Betydelige forbedringer er gjort i stål-
industrien for å øke effektiviteten og 
redusere utslippene. En av disse er 
gjenvinning av skrapmetall, som unngår 
behovet for jernfremstillingsprosessen. 
Dermed kan man unngå rundt 70-80 
prosent av utslippene. 

› Etterspørselen etter stål er imidlertid høy, 
så raffinering av råjern vil fortsette i over-
skuelig fremtid.

› Produksjon av ett tonn stål genererer 
nesten to tonn CO2-utslipp, og stål-
industrien står for hele fem prosent 
av verdens samlede klimagassutslipp. 

› Fremstilles ved raffinering av råjern i 
to etapper. Det første trinnet er jern-
fremstillingsprosessen, der jernmetallet 
 ekstraheres fra råjern. Den andre fasen 
er stålprosessen, der dette råmetallet 
renses for å produsere råstål. Jern-
fremstillingsprosessen er den mest 
utslippsintensive delen.   

Byggeperiode

› Stål er et svært sterkt materiale, og man 
trenger mindre stål enn betong for å bære 
samme vekt i en konstruksjon. Det gir 
mindre transportbehov og dermed lavere 
utslipp.

› Lette stålkonstruksjoner reduserer 
 behovet for store fundamenter.

› Stålets lave vekt øker også kranens 
rekkevidde. For samme spennvidde kan 
entreprenøren bruke mindre kraner og 
annet løfteutstyr.

› Stål er tyngre enn tre, og krever mer 
energi ved transport og konstruksjon. 

i driFt

› En stålkonstruksjon er svært bestandig, 
med lite eller ingen behov for vedlike-
hold. Dette reduserer energibehovet 
i konstruksjonens levetid.  

› Lavere evne enn tre og betong til å holde 
på varme, og krever dermed mer energi-
bruk i drift. 

riving/  
resirkulering/ 
gjenBruk

› Ombruk av stålkonstruksjoner kan 
potensielt gi drastiske kutt i utslipp av 
klimagasser. 

› Stål er 100 prosent resirkulerbart, noe 
som fører til lavere uttak av natur-
ressurser og utslipp av CO2. Stålet kan 
brukes igjen og igjen med like god 
kvalitet.

› Ren ombruk av stål forekommer 
nesten ikke.

› Det meste konstruksjonsstålet som 
 brukes i dag, er nytt og gjenvunnet stål. 
Det meste av brukt stål smeltes om, 
noe som gir et materiale med lavere 
CO2- utslipp enn stål fra malm, men 
 utslippene er likevel betydelige. 

byggematerialer
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VIGNETTANNONSE

Tre er et fornybart byggemateriale med gode miljøegenskaper.  
Tre brukes stadig oftere i større byggeprosjekter, og det er økt  
interesse for å skape bygninger i tre, inkludert massivtre.

Fordeler ulemper

produksjon

› Bruk av tre binder karbon i bygningsmassen.  
Når skogen vokser opp igjen, bindes mer karbon.

› Som substitutt for materialer med høyere CO2-utslipp 
i produksjon bidrar tre til å holde utslippsnivået lavere. 

› Tørking og bearbeiding 
av trær er energikrevende 
og bidrar til klimagass-
utslipp. I tillegg kommer 
utslipp fra hogstmaskiner 
og transport av tømmeret.

Byggeperiode

› Tre er lettere enn betong og stål, slik at transport 
og bygging i tre innebærer lavere utslipp. 

› Massivtreelementer har en egenvekt som er ca. fem 
 ganger lavere enn betong. Der massivtre kan fraktes 
med én trailer, må tilsvarende areal i betong fraktes med 
fem trailere. Bruk av prefabrikkerte massivtreelementer 
gjøre byggingen raskere, noe som gir mindre utslipp fra 
anleggsmaskiner. Treets lavere vekt krever også mindre 
fundamentering. Dermed kan trebygg plasseres på tom-
ter med mer utfordrende grunnforhold enn betongbygg.

› De fleste av elementene i 
massivtre blir transportert 
fra Østerrike, Tyskland 
 eller andre steder i Euro-
pa, hvilket har betydelig 
effekt på treets klima-
regnskap.  

i driFt

› Tre har dobbel så stor varmelagringsevne som stål, 
og bruker lengre tid på å kvitte seg med varmen.

› Trebygg lagrer karbon. I en enebolig som normalt 
inneholder mellom 12 og 20 m3 tre, blir det bundet 
mellom 10 og 15 tonn CO2 i husets levetid. En enebolig 
i massivtre vil binde ca. fire ganger så mye. 

› Treprodukters levetid 
avhenger blant annet av 
klimapåkjenninger som 
fuktighet og råte. Dermed 
er det knyttet større 
usikkerhet til fremtidig 
vedlikeholds behov og 
beregnet levetid for tre 
og massivtre enn stål og 
betong.  

riving/  
resirkulering/ 
gjenBruk

› Tre fra bygg kan erstatte fossile energikilder når det 
brennes. 

› Kombinasjonen av å lagre karbon i trematerialene 
gjennom byggets levetid, og å benytte materialene etter 
riving til energiformål, kan gi betydelige klimagass-
besparelser sammenliknet med stål og betong.

› I gjenbruk er tre mest 
aktuelt som brensel, som 
bidrar til CO2- utslipp. 
Ved brenning av tre-
materialene, slippes 
karbonet som er lagret 
gjennom levetiden ut 
igjen. 

byggematerialer
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ANNONSE

God logistikk –
gir lønnsomme prosjekter!

Vi har løsningene og hjelper deg med 
å redusere CO2 utslipp og kostnader 
i byggeprosjekter.

Les mer om våre løsninger på
www.solarnorge.no/tjenester
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Veibygging

– Vi opplever en voldsom endring 
i både holdninger og kompetanse i 
anleggsbransjen, sier Bjørn Wang, 
koordinator i Statens vegvesens 
arbeid med nye klimarelaterte 
anbudskrav. 

Vegvesenet har høstet mye ros 
for oppnådde utslippskutt på nor-
ske fergestrekninger, gjennom tøf-
fe krav. I veiprosjekter har de ikke 
kommet like langt. De viderefører 
derfor fjorårets prosjekt «Krav om 
Klimakutt i Konkurransegrunn-
lag» i ny drakt: KraKK2 skal se 
på mulige endringer også helt fra 
starten av, i planprosessen. 

– Det er her mange av de 

sentrale føringene legges. Hvis 
vi kan justere en veitrasé utenfor 
myr, korte ned en bro eller senke 
en veistruktur, så kan det gi stor 
effekt i utslippsregnskapet. Også 
i prosjekteringsfasen skal vi se på 
mulige gevinster, blant annet med 
3D-modellering, sier Wang.  

Den nye betongen
Nasjonal transportplan legger opp 
til at transportetatene må kutte 
stort i utslippene av klimagasser. 
Og nær to tredeler av utslippene 
ved veianlegg kommer fra materi-
aler, særlig fra betong.

– I første omgang skal vi 
kreve produktdeklarasjoner for 
materialene. Kontraktene våre må 
tilpasses slik at nye produkter med 
lavere utslipp, for eksempel lavut-
slippsbetong, blir tatt i bruk der de 
kan, sier Wang.

Også for asfalt og armeringsstål 
kommer krav til produktdekla-
rasjoner. Om stål produseres fra 
råmalm med kulldrift eller fra 
skrapstål med strøm, har det stor 
betydning for karbonavtrykket. 
Vegvesenet vil også involvere 
entreprenørene mer. 

– Tanken er at entreprenørene 
skal få en bonus som er propor-
sjonal med CO2-gevinsten. Vi 
opplever at bransjen er positiv, 
men at de forventer å få dekket 
merkostnader ved klimavennlige 
løsninger, forteller Wang.

Bygg foran anlegg
Byggebransjen ligger foran an-
leggssektoren på utslippskutt. En 

hovedforklaring er at byggeplas-
ser ofte krever mindre flytting av 
masser og kan løses med lettere 
maskiner.

– Vi bruker tungt og svært 
mobilt utstyr hvor diesel til nå har 
vært eneste mulige drivstoff. Bruk 
av biodiesel blir et spørsmål om 
kost og nytte, og regnestykket ser 
ikke bra ut. Det mest lovende for 
oss er å bidra til utvikling av mas-
kiner som kan drives med batteri, 
alene eller i kombinasjon med 
hydrogen, og biogass, sier Wang.

Han ønsker også velkommen 
en diskusjon om hvordan Veg-
vesenet skal bygge i fremtiden. 
Et tilbakevendende tema er de 
strenge kravene til oppbygging og 
frostsikring.

– Vi ønsker å bygge sikkert, 
noen vil kanskje si for sikkert. 
Dette må vi tørre å bli utfordret 
på. En vei, tunnel eller bro skal 
vare i mange år, og da må vi velge 
metoder som gir lengst mulig 
levetid med lavest mulig utslipp.

Veien mot utslippsfrie anlegg

 
Fakta:   anlegg

› Anlegg, drift og vedlikehold 
av offentlige veier fører årlig 
til utslipp på rundt 2–2,5 mil-
lioner tonn CO2, grovt anslått.

› I Nasjonal transportplan leg-
ger etatene opp til 40 prosent 
reduk sjon av klimautslipp fra 
anlegg (byggefasen) og 50 
prosent reduksjon fra drift 
(veireparasjoner, snømåking 
og annet vedlikehold) på års-
basis innen 2030.

Vi må velge metoder 
som gir lengst mulig 
 levetid med lavest 
mulig utslipp.
bjørn Wang
koordinator i statens vegvesen

Materialene står for to tredeler av totale utslipp ved bygging av vei.  
Nå vil Statens vegvesen stille strengere krav til entreprenørene.
tekst: silJe berggrav
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VIGNETT

En utslippsfri  
revolusjon

Hver eneste arbeidsdag fraktes i snitt mer enn 2600 lass med 
ferdigbetong ut til norske byggeplasser. NorBetong blir de første 

som gjør hele denne transporten utslippsfri.

tekst: geir anders rybakken ørslien og CHristian eriksen
foto: fredrik nauMann 

Stein Hov i NorBetong 
er nøkkelpersonen i 
prosjektet som skal 
vise hvordan betong-
transporten kan bli 
utslippsfri. 

viSSte  
du at …

ca. 20 millioner liter  diesel 
går med til betong-

transport hvert år? Elek-
trisk drift vil forbruke cirka 
50 GWh, eller rundt 0,3 % 
av det norske kraftover-

skuddet i 2017.

betongprosjekt
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stein hov i norbetong gleder seg. Den erfar-
ne fagmannen står nemlig i spissen for en operasjon 
som ingen andre har gjennomført før: Utvikle og re-
alisere en komplett nullutslippsløsning for transport 
og leveranse av betong, en av de største utslippskilde-
ne på norske byggeplasser.

– Vi mener at tida er moden for et teknologiskifte 
i vår ganske så konservative bransje, og da må noen 
være villig til å gå foran. Det har vi bestemt oss for å 
gjøre, sier Hov.

For overalt hvor Norge bygges, finner du betong 
som en viktig del av byggematerialet. Hvert år kjøres 
til sammen fire millioner kubikkmeter ferdigbetong 
ut på betongbiler med roterende trommel. Når bilene 
ankommer byggeplassen, sørger en egen pumpebil 
med slange for at betongen blir levert på rett sted. 
Hele denne energikrevende prosessen drives i dag 
med forbrenningsmotorer: både de tunge bilene, 
selve tromlene og de kraftige pumpene. Alt dette vil 
NorBetong ha i utslippsfrie utgaver. 

trommel og pumpe på el › Første del av 
prosjektet er nå i boks. I mars 2019 var første betong-
bil klar med elektrisk trommeldrift, ombygget hos 
Liebherrs forhandler Jørn Glad i Moss. Bilen er en 
spennende nyvinning som konsept, men også rent 
teknisk.

– Det er et vesentlig element av teknologiutvikling 
i prosjektet, for å finne en kompakt og driftssikker 
måte å elektrifisere trommelen som samtidig funge-
rer med eksisterende datasystemer. Kongsberg-ba-
serte Kodyna har levert en strålende løsning på et 
teknisk krevende problem, sier Hov.

For NorBetong er dette bare den første av mange. 
Betongleveranser til store byggeprosjekter gjøres 
tross alt med en flåte med kjøretøy, som går i skyttel-
trafikk mellom betongverk og byggeplass. 

– Den første betongbilen er et signal til markedet, 
og noe vi skal teste og lære av, men vi vil bygge om 
flere biler allerede i år. Samtidig jobber vi med å finne 
løsninger for pumpebilen, og vi ser etter løsninger 
for elektriske chassis som er store nok, sier Hov. 

kravene kommer › I Norge er CO2-utslippe-
ne fra betongtransport og -pumping beregnet til 
omlag 50 000 tonn årlig, noe som vil øke med mer 
byggeaktivitet. Utslippene har ikke bare en stor effekt 
på klimagassregnskapet på byggeplassen. De fossile 
løsningene fører også med seg støy og dårligere luft-

kvalitet i urbane områder. Prosjektet vil dermed ha 
en signaleffekt overfor byggherrer, entreprenører og 
leverandører, som vil møte stadig strengere utslipp-
skrav i årene som kommer.

Som en betydelig innkjøper og forbruker av 
betong, er Statsbygg med for å redusere fotavtrykket 
fra betong på sine byggeplasser. De skal også være en 
premissgiver som kan få på plass nødvendig infra-
struktur og annen tilrettelegging.

– Vi skal gjøre vårt for å fremme en overgang til 
utslippsfrie løsninger på byggeplass, både ved å stille 
krav til nye løsninger og ved å bidra til at de blir tatt i 
bruk. Selv om de største utslippene fortsatt kommer 
fra produksjon, er det betydelige utslipp også fra 
transport og leveranse, sier senioringeniør Jonas T. 
Vevatne i Statsbygg. 

nullutslippsbetong neste? › Sement-
produksjon medfører store utslipp. NorBetongs søs-
terselskap Norcem driver ett av to pilotprosjekter for 
karbonfangst og -lagring i Norge, for å fange omtrent 
halvparten av CO2-utslippene fra sementproduksjo-
nen ved anlegget i Brevik. For NorBetong er målet på 
sikt å kunne levere tilnærmet nullutslippsbetong. 

– Reaksjonen fra det store flertallet i bransjen på 
dette prosjektet har vært fantastisk positiv, fastslår 
Stein Hov, som også er leder i pumpegruppa til 
Norsk Fabrikkbetongforening.

– Vi hadde en norsk bransjesamling i mai, der 
markedsansvarlig for Europa i Liebherr var til stede 
og fikk høre om prosjektet. Liebherr er tydelig inter-
essert i nye initiativer for elektrifisering, og uttrykte 
et sterkt ønske om å bidra til prosjektet. Det sier litt 
om hva som nå er i bevegelse, i et marked som er 
mye vanskeligere å elektrifisere enn små personbiler.

betongprosjekt

Fakta: utslippsfri betongtransport

› Har som mål å elektrifisere både betongbil med 
trommel og pumpebil

› Prosjektet er et samarbeid mellom partnerne 
NorBetong, Statsbygg, Jørn Glad AS, Miljøstif-
telsen Bellona – og med Liebherr og Aspelin 
Ramm som tilknyttede aktører

› Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, 
Enova og Forskningsrådet i fellesskap, gjennom 
Pilot-E-ordningen.
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– Nullutslipp
    er denne bransjens framtid

– vi må reDusere utslippene våre, det er 
opplagt. Men hvordan? Elektrifisering er et viktig 
tema for oss, og de fleste avdelingene kommer til å 
demonstrere et elektrisk produkt på Bauma-messen, 
forteller Philipp Fleischer, leder av produktutvikling 
for betongrelaterte kjøretøy i Liebherr-Mischtechnik 
GmbH. 

Det tyske selskapet leverer det aller meste av 
tyngre anleggsmaskiner innen bygg og anlegg. Fra de 
klassiske, gule tårnkranene og betongbiler, til grave-
maskiner, mobilkraner og pælemaskiner. 

Denne ettermiddagen i april stimler folk 
sammen på standen til Liebherr på Bauma-messen i 
München. Tusenvis av mennes-
ker er innom for å se, ta på og 
diskutere nylig avdukede pro-
dukter. Skjønt, begrepet «stand» 
yter ikke utstillingen rettferdig-
het. For med sine 14 000 kvm, 
med plass til flere titalls anleggs-
maskiner, et tre-etasjers bygg 
med møterom og fanshop, og 
2000 ansatte til stede til enhver 
tid, er den langt større enn en 
vanlig messe-stand. Liebherr vi-
ser fram sine nyeste innovasjo-
ner på Bauma-messen, som sies 
å være verdens største i sitt slag. 
Messen arrangeres hvert tredje 
år, og dekker 18 utstillingshaller fordelt på 614 000 
kvm i Münchens messeområde. 

– Vi presenterer våre nyeste nullutslippsprodukter 

her, og vi er særlig stolt over å ha fått til den helelek-
triske betongbilen, en elektrisk Liebherr-trommel 
utviklet for å trekkes av et elektrisk chassis, sier 
Fleischer. 

på vei til null › Konkurrentene deres jobber 
også hardt med å få ned utslippene fra sine maskiner 
i denne knivskarpe bransjen. Nylig lanserte Volvo en 
helt ny produktlinje med kompakte gravemaskiner 
og hjullastere. Ikke bare skal maskinene være helelek-
triske, nå fases deres dieseldrevne søsken ut også. 

– Et stort steg for hele byggindustrien og et viktig 
signal. Det er i den retningen vi tenker industrien vil 

gå, men det tar tid å implemen-
tere. Betingelsene og ramme-
verket for nullutslippsløsninger 
henger etter, påpeker Fleischer. 

Det er derfor norske pilotan-
legg for utslippsfrie bygg- og an-
leggsprosjekter er svært relevan-
te for Fleischer og hans team. 
Her går utviklere aktivt i dialog 
med markedet, for å skape en 
felles retning, øke tryggheten og 
bidra med infrastruktur. 

– Vi må forberede oss, slik 
at vi er i stand til å levere når 
etterspørselen kommer. I be-
tongbil-prosjektet, som har vært 

støttet av Pilot-E-ordningen og utviklet av Norbe-
tong, Statsbygg, Bellona og Liebherr-forhandler Jørn 
Glad, visste vi at vi hadde både etterspørsel og infra-

Liebherr hopper uti det. De satser på at elektrifisering er framtida 
for anleggsmaskiner – en framtid de selv skaper akkurat nå. 
tekst og foto: CHristian eriksen

Leverandør som satser

Betingelsene og 
ramme verket for null-

utslippsløsninger henger 
etter.

philipp fleiScher
leder av produktutvikling for 

betongrelaterte kJøretøy i liebHerr

38



– Nullutslipp
    er denne bransjens framtid

struktur. Da kunne vi gå inn og utvikle en løsning, og 
raskt bevege oss fra prototype til masseproduksjon, 
sier Fleischer og legger til: 

– Norge er en av de ledende aktørene på dette 
området, globalt sett. Med den norske regjeringens 
ambisjoner i ryggen kan vi fatte de rette beslutnin-
gene, og sånn sett er Norge den perfekte partner for 
oss. 

stressFaktorene › Samtidig står produsentene 
i en utfordrende situasjon. Det finnes en rekke ek-
sterne stressfaktorer: Behovet for å bekjempe global 
oppvarming, forbedre folkehelsa og redusere støy 
og vibrasjoner slik at bymiljøet kan bli bedre. Disse 
faktorene kan gjøre at ny teknologi introduseres i 
markedet før den er helt konkurransedyktig. Derfor 
må entreprenøren ta høyde for tilbakefall og risiko i 
budsjettet. Likevel, de eksterne stressfaktorene kan gi 
fordeler også. 

– Slik vi ser det, vil ny teknologi bli konkurran-
sedyktig – eller sågar enda bedre; prisene vil falle 
og ytelsen bedres. Selv om investeringskostnaden er 
høyere, vil den totale kosten ved å eie de elektriske 
maskinene bli lavere i forhold til å eie dieselmaski-

ner. Ytre press vil tvinge kostnadene ned og bransjen 
kommer til å gå break-even. Etter det vil den videre 
utviklingen bære seg selv, mener Fleischer. 

I mellomtiden får de besøkende på Bauma servert 
en rekke nye maskiner – både prototyper og serie-
produserte. Og kanskje kan noen av dem dytte sine 
nye eiere i retning helt utslippsfrie byggeplasser. 

Stor interesse for Liebherr-standen på Bauma-messen i München i april 2019. 

Den helelektriske betongblandebilen til Liebherr er et 
resultat av et samarbeid med en rekke norske partnere. 
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VIGNETT

Hvis vi skal sørge for at materialer kan 
gjenbrukes og dermed få evig liv, må de 
være konstruert for å kunne gjenbrukes. 

olaF brastaD, seniorrådgiver industri og avfall i bellona
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Ressursbruk

– Den norske byggebransjen var bedre på 
sirkulærøkonomisk tankegang for hundre år siden 
enn de er i dag. Vi er rammet av en akutt sirkulær 
naivitet her i landet, som får mange til å si at nå 
skal vi gjenvinne alt. Problemet er at det er umulig, 
fordi byggebransjen konsekvent har latt være å tenke 
på gjenvinning og ombruk i sine materialvalg. Vi 
snakker mye om gjenvinning, men lite om hva slags 
materialer som faktisk kan gjenvinnes på en effektiv 
måte. Før vi tar dette alvorlig, er det nesten useriøst å 
snakke om sirkulærøkonomi. 

Olaf Brastad trekker pusten et øyeblikk, der han 
sitter i det gamle fabrikklokalet i Mathallen i Oslo. 
Hvis du vil vite hva som må til for å få den norske 
byggebransjen oppdatert på sirkulærøkonomi, er 
metoden enkel: Få tak i Olaf Brastad, gi ham en kopp 
kaffe – og lytt. Bellona-rådgiveren og den tidligere 
Holmestrand-ordføreren har mange års erfaring fra 
avfallsbransjen, og mye på hjertet. 

– Avfallsbransjen har arbeidet seriøst med om-
bruk og gjenvinning i mange år, mens byggebransjen 
har sovet i timen. Der er det material-naiviteten som 
har vært problemet. 

– Hvordan? 
– Kort sagt: Hvis vi skal sørge for at materialer 

kan gjenbrukes og dermed få evig liv, må de være 
konstruert for å kunne gjenbrukes. Det er grunnlaget 
for sirkulærøkonomien, og det er der, helt i starten 
av kjeden, at vi må begynne. Men hva skjer? Vi har 
aldri puttet mer farlig avfall inn i omgivelsene våre 
enn i dag. På norske byggeplasser bygger vi hus med 
det som om noen år vil være farlig avfall, og umulig 

å sirkulere videre. Sirkulær-perspektivet er ofte helt 
borte ute på byggeplassene.

– Hvorfor skjer dette når bærekraft har vært tema i 
så mange år? 

– Dette er et strukturelt problem: Svært få av 
dagens byggherrer skal eie og drive bygget i etterkant. 
De færreste bryr seg om hva slags materialer som er i 
bygget, og tenker ikke på at det samfunnsøkonomisk 
lønnsomme er at et hus skal kunne stå i 100-150 år, 
med materialer som deretter kan gjenbrukes i nye 
prosjekter. I stedet er de opptatt av at det skal kunne 
bygges fortest mulig, billigst mulig og kunne leies ut 
så kjapt som mulig. Da er målet nådd. Når så mye av 
det vi bygger med i dag, ikke er materialgjenvinnbart, 
gir det liten mening å snakke om sirkulærøkonomi i 
byggebransjen. 

D E N  S I R K U L Æ R E  

naivitet
Olaf Brastad brenner for sirkulærøkonomien – men  gremmes over 

lettvint prat om gjenbruk og gjenvinning. – Bygge bransjen må først 
velge materialer som er laget for å kunne gjenbrukes. 

tekst: geir anders rybakken ørslien foto: fredrik nauMann

Fakta: sirkulær økonoMi

› Er bærekraftig, og innebærer at man tar ut minst 
mulig råmaterialer fra naturen

› De ressursene som hentes ut, skal brukes, 
 gjenbrukes, ombrukes, resirkuleres og til slutt 
energigjenvinnes 

› Krever en kretsløpstilnærming. For bygge-
bransjen betyr det å planlegge materialbruk for 
hele livsløpet, fra materialene produseres til de 
avhendes etter byggets levetid

› Forutsetter at materialer blir designet for 
 gjenbruk og gjenvinning

› Vil bidra til reduserte klimagassutslipp,  
mindre avfall, lenger levetid for produkter  
og mindre press på råmaterialene 

 41



– Hvor ligger løsningene? 
– Byggherrenes bestillermakt, selve kunde-

makten, er viktig her. Noen må etterspørre de gode 
 materialene som er konstruert for gjenbruk! Det er 
der det begynner. Staten, som den største bygg herren 
i Norge, er spesielt viktig. Da vi fikk stortings-
meldingen om sirkulær økonomi for et år siden, tok 
den ikke opp dette perspektivet i det hele tatt. Den 
dreier seg nesten utelukkende om avfall og gjen-
vinning, som jo bare er siste ledd i en lang kjede. Det 
viser at hele dette spørsmålet er særdeles prematurt. 

– Men det finnes jo egne kriterier og dokumenta-
sjon for bærekraft i materialer allerede? 
– Det er riktig, vi har EPD – Environmental Product 
Declaration – som vurderer fotavtrykket til et gitt 
materiale, og gir deg et dokument på dette. Og 
for mange er EPD blitt det rådende kriteriet for 
bærekraftige materialer. Problemet er at EPDer kun 
dokumenterer miljøpåvirkningen fra produksjon til 
materialet sendes ut fabrikkporten. Denne deklara-
sjonen dekker ikke transport, bruken i selve bygget 
og hva som skjer når bygges rives og materialene 
skal til ombruk eller gjenvinning. Dette viser hvilken 
felle mange går i: Når man snakker om materialer og 
miljøhensyn, snakker man bare om selve produk-
sjonsprosessen. Og når man snakker om sirkulær 
økonomi, snakker man bare om avfallet.  
 
– I stedet bør de snakke om hele livsløpet?

– Ja, og det må både materialprodusentene, 
arkitektene og byggherrene gjøre. Akkurat som hver 
 entreprenør må snakke med byggherren sin om 
 hvilke materialer som gir et best mulig bygg, også 
når det en gang skal tas ned. 

– Men mange entreprenører vil jo si at sorterings-
graden for byggavfall både er høy og økende? 

– Det stemmer nok, men det sier ikke hvor mye 
av dette som faktisk kan ombrukes – og hvor mye 
som må gå rett til energigjenvinning, som er det 
minst bærekraftige alternativet. Vi må skille mellom 
ombruk og resirkulering og gjenvinning. Det første 
er best, for å si det enkelt. 

Olaf Brastad tar en kort pause og kikker seg 
omkring fra kafébordet i Mathallen. Bygget ble reist 

av Vulkan Jernstøberi, som overtok området i 1873. 
Her bygget de stålbruer, båter og komfyrer – samt 
kuppelen på gamle Colosseum kino. 

– Se deg omkring her! I dette bygget er det 
 sjeldent mye som kan brukes igjen. Her ser du jern 
og stål, og ikke minst teglstein. Det er materialer 
som fremdeles kan gjøre nytte for seg. 

– Du mener at mange i byggebransjen var bedre på 
dette for 100 år siden? 

– Uten tvil. Den gang tenkte de masse på sirku-
lærøkonomi uten å kjenne begrepet. Det er derfor 
vi i dag kan gå rundt i gamle bygg og fremdeles nyte 
materialkvalitetene. For et år siden kjøpte jeg et hus 
fra 1861 hjemme i Holmestrand. Det er ikke én rett 
vinkel i huset, men kvaliteten på byggematerialene … 
der snakker vi. De søkte hele tiden løsninger som 
skulle glede brukerne i generasjoner, og fremdeles 
være brukbare til andre formål etterpå.

– Hvor bør dagens store aktører begynne for å 
komme ajour? 

– Byggeindustrien har flere verktøy og ordnin-
ger som bør oppdateres med sirkulære kriterier. 
 BREEAM, for eksempel, er en ordning som knyttes 
til energibruk i produksjonsfasen. Disse verktøyene 
må også kunne se på materialbruken i et sirkulært 
system, altså både i løpet av og ikke minst etter 
byggets levetid. Med digital bygginformasjon – BIM 
– har vi nok et verktøy som gir oss muligheter til å 
booste sirkulærøkonomien med big data og sporbar-
het. Det viktige er at denne tankegangen kommer inn 
fra starten av, der materialene blir til. Det er der den 
bærekraftige framtida begynner.

Kildesorteringsgraden på norske byggeplasser er 
generelt høy – men målet bør være at et byggeprosjekt 

(nesten) ikke genererer avfall i det hele tatt.

Ressursbruk
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Halvtomme lastebiler i skytteltrafikk og materiell 
som flyttes et utall ganger på byggeplassen  krever 
mye energi. Smartere planlegging kan  bidra til 
store utslippskutt, mener bransjen selv.

tekst: silJe berggrav foto: fredrik nauMann

– Ved å planlegge for god logistikk 
kan man i enkelte tilfeller halvere 
transportbehovet, sier Jorunn 
Haltbakk, leder for bærekraft og 
miljø i NCC Infrastructure. 

Vanlig praksis i en byggepro-
sess er at materialer leveres i bulk 
til byggeplassen. Dette innebærer 
ofte at lastebiler må stå i kø og 
vente på å losse, og at materiell 
må flyttes en rekke ganger før det 
havner på rett sted.

– Mye unødvendig tid og 
utslipp går med når mange parter 
må vente på hverandre, sier Halt-
bakk.

– Kommunikasjon  
er nøkkelen
Elektro, telekom, VVS, inneklima, 
byggevarer – alle byggeprosjekter 
nyttiggjør seg av en underskog 
av leverandører. Disse konkur-
rerer seg imellom på pris og skal 
kunne levere hyllevare morgenen 
etter – uansett om bestillingen er 
flere kabeltromler eller én enkelt 
stikkontakt.

– Smartere logistikk har et 
betydelig potensial for å redu-
sere både kostnader og utslipp i 
byggeprosjekter, sier markedssjef 
Katrine Lyngstad i Solar Norge.

Hun har nylig levert master-
oppgave basert blant annet på 
observasjoner av vareleveranser til 
store byggeplasser i Oslo-området. 

Konklusjonen er klar: Bedre kom-
munikasjon mellom byggeplass og 
leverandører er avgjørende.

– Venting på å få komme inn i 
varemottaket. Venting på motta-
ker. Halvfulle biler. Håndverkere 
som kjører ut selv for å hente noe 
småtteri. Og ikke minst bomtu-
rer – når bestillinger ikke kan bli 
levert på grunn av noe uforutsett 
på byggeplassen, lister Lyngstad 
opp.

– Alt dette gir økte kostnader, 
lavere produktivitet og unødven-
dige utslipp.

Men løsninger finnes, som 
blant annet muliggjør direkte 
kommunikasjon mellom leve-
randører og montører. Montøren 
oppdaterer fremdrift i sanntid, 
hvor mye som gjenstår av arbei-
det, og hva som trengs av materiell 
for å komme videre.

Bedre koordinering  
er mulig
– Vi jobber hele tiden med å øke 
utnyttelsesgraden på våre egne 
biler. Men det kan gjøres langt 
større besparelser om vi kan få til 
fellestransport med direkteleve-
randører og andre grossister, slik 
at både elektrovarer, rør og VVS 
transporteres sammen, påpeker 
Lyngstad. 

Løsninger for samlasting og 
ompakking på terminal kan gi 

store gevinster og besparelser. 
NCC og samarbeidspartnere har 
testet en slik løsning på enkelte 
prosjekter. Når materialer bestilles 
til byggeplassen, blir de kjørt 
direkte til hovedleverandørens 
terminal, hvor de pakkes sammen 
etter hvor i bygget de skal, kjøres 
til byggeplass kvelden før, og står 
klart på rett sted til rett tid.

– I større prosjekter med et 
trangt riggområde, liten plass og 
mange mennesker, er man nesten 
garantert å gjøre besparelser i 
form av tid, penger og ikke minst 
utslipp, sier Haltbakk.

– Halverte utslipp
med god logistikk

Bedre planlegging skal gjøre 
 logistikken på byggeplass mer 
 smidig og mindre energikrevende. 

viSSte du at …
studier viser at i snitt kun 

halvparten av vareleveranser til 
byggeplass planlegges 5 dager 
før levering, og opptil en tredel 
er ikke planlagt i det hele tatt?
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 Norge – verdens første 
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