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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei, jeg heter Anette Moritz og er miljøsjef for Veidekkes byggevirksomhet i Norge. I
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01

3



© Veidekke

Veidekkes virksomhet skal drives
i tråd med Parisavtalen

Reduksjon av egne utslipp med minst 
50 % innen 2030 og 90 % innen 2050 
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Lista vindkraftverk

© Veidekke

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I Veidekke har vi et konsernkrav på at vi skal arbeide iht. Parisavtalen i forhold til CO2. Det innebærer at vi skal reduksere egne utslipp med minst 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050.



Hvordan?

- Egen klimagassreduksjon

- Kundens klimagassreduksjon
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https://www.youtube.com/watch?v=7sENM9Z1HEk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Og for Veidekke og byggvirksomheten betyr dette to ting:Vi må redusere våre klimagassutslipp for å bidra til at Norge når reduksjonsmåleneVi må hjelpe våre kunder til å redusere sine klimagassutslippVi mener at dette med fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er et målbart tiltak, men selvsagt spiller andre tiltak stor rolle og enda større rolle som valg av materialer, optimalisering av materiale, energiløsninger osvI FO Oslo regner man med en klimagassreduksjon på 74% på våre egne utslipp.Jeg tenkte vise en liten kort film på dette med fossilfritt.

https://www.youtube.com/watch?v=7sENM9Z1HEk
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
I Veidekke har vi i dag gjennomført et 40-tall fossilfrie byggeplasser eller «hybrid – dvs både utslippsfrie og fossilfrie» utstyr/maskiner og gjort oss opp en del erfaringer. 



VD erfaringer
02
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Fossilfri
+ Teknisk ingen problem
+ Maskingaranti, noen unntak
+ CO2 reduksjon

÷ Pris
÷ Kvalitet
÷ Lokale utslipp
÷ CO2 reduksjon varierer
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det gjelder fossilfritt så ser vi at fordelene er at det gir ikke noe forskjell hverken i effekt eller kraft, de fleste maskiner som bruker biodrivstoff har sin maskingaranti, med noen få unntak, Og vi ser selvsagt en Co2 reduksjon. Ulempen er at prisen er bektraktelig høyere enn vanlig anleggsdisel, kvalitet og ikke minst Co2 reduksjonen varierer avhengig av type biodrivstoff. Og det gir noe lokale utslipp for eksempel. Nox. 



Fossilfri- status

Byggeplass –
Nyegaardskvartalet

• 97 % fossilfritt – el, biodrivstoff, 
propan
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det gjelder byggeplass har vi klart å være 97 % fossilfritt, men brukte noe propan ifbm. taktekking for bla asfalttakbelegg. I dag finnes det ikke noe biopropan. Men vi er i dialog med takleverandører, og ser på andre løsninger.  



Utslippsfri
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Maskiner
+ Ikke noen lokal 

forurensing – eksos, 
NOx, CO2, støy 

÷ Leiekost
÷ Varierende tilgang
÷ Nok strøm og

ladekapasitet
÷ Planlegging
÷ Egen sjåfør

Byggvarme

• Prosjektplanlegging -
årstid

• Kapasitet på strømnettet
tidsnok

• Infrastruktur for 
fjernvarme – tidsnok

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det kommer til utslippsfritt, så ser vi noen klare fordeler – her er ikke noen lokale utslipp – hverken eksos, svesestøv, NOx el CO2. Og maskinen er absolutt mye mer stille, men det er oftest moment med graving som er støyende, ikke maskinen i seg. Og den støyen er der fortsatt.Ulempe er at ikke skjeldent er leieprisen x3 og innkjøpspris. Det er fortsatt ikke stor tilgang på store maskiner. Det vi erfart er at det ikke er nok strømkapasitet på tomten, eller at det ikke blitt oppgradert i forkant. Og en søke prosess kan fort ta 6 mnd. Mao det er vesentlig med planlgging, og Tekniske rom må planlegges og bygges tidlig nok i prosjektet slik at fjernvarme kan brukes i byggefasen. Med de nye battericontainerne kan dette blir en fremtidlgi løsning, dersom strømkapasiteten er større ved bygg enn bygg i drift.Og en elektrisk maskin er ikke som annen maskin, så her trenger vi sjåfører som har opplæring på elektriske maskiner.Når det kommer til byggvarme så er det også essensielt med prosjektplanlegging – støp vinterstid av dekke og vegger trenger mye oppvarming, og da er ikek strøm eller fjernvarme nok. Vi tester ut ulike løsninger nå, med vannrør rundt støpene. Det er også igjen helt vesentlig at strømtilgang er planlagt og at BH har dette på plass dag 1 og med nok effekt. 
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Erfaring – elektrisk gravemaskin

1. Høyere leiekostnad men lavere strømkostnad 
enn for tilsvarende konvensjonell graver. 

2. Tilgang på høyspent/ trafo-tilkobling/ (Beregne 
hvor mye strømkapasitet som trengs for alle maskinene på 
byggeplassen slik at hurtiglading kan brukes)

3. Plasstilgang for lading alt. battericontainer (god 
tilgjengelighet). Ved belting brukes mye strøm. 

4. Ladetilgang for maskinparken– risiko for 
strømtopper (og evt. økt kostnad). Kan løses 
med battericontainer

5. Opplæring av maskinfører

1 maskin - 400 V/ 250A ladestrøm, 
nettilkobling 

Driftstid – erfaringstall: 
• Drift:  kl. 7 – 11, 11.30-15, 15.45-19 
• hurtiglading 11-11.30, 15.00-15.45
• lading 19 -07 

• 5-7 timers drift pr lading, en times lading gir 
en times drift 

• hurtiglading mulig der 1-2 timers lading gir 
fullt batteri (400 V/ 250 A nettilkobling)

• mulighet for drift direkte tilkoblet strømnettet 
(kabelbruk)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Veidekke har kjøpt inn en elektrisk gravemaskin, og vår største erfaring i tillegg til behov for nok strøm ifbm. hurtigladning er driftstider og behov for opplæring av maskinfører. En elektrisk gravemaskin, på lik linje med en elbil, reagerer momentant. Dette er «uvant» for en maskinfører som kjørt gravemaskin tidligere. 



Trenger fossilfrie byggeplasser å være dyrere?
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TALL

Avansert biodrivstoff u. palmeolje x 2 i pris
CO2 reduksjon 90 %
Besparelse 457 636 kg CO2
Fossilfri byggeplass koster ca 2450 kr/ tonn CO2 reduksjon
Merkostnaden er oftest <1 % av tilbudet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Og da kommer et av spørsmålene – trenger fossilfrie byggeplasser å være dyrere?
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Svaret er ja, hvis vi bruker samme arbeidsmåte slik som i dag.. I hvert fall i forhold til fossilfrie byggeplasser.Når det gjelder utslippsfrie byggeplasser så kommer det an på – høyere leiekostnad, evt. må maskinoperatør leies inn, er det nok strøm, er dette sikret når vi kommer inn som entreprenør, kostnad for effekttopper, evt. leie av battericontainer ol. Opplæring av maskinfører



Tips til 
Byggherre
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MILJØKRAV

Var en tydelig kravstiller!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Litt tips til byggherren - hvordan skal man da stille miljøkrav koblet til fossilfri – og/ eller utslippsfri byggeplass? Som entreprenør har vi opplevd veldig mye forskjellige miljøkrav. Men det jeg ønsker at dere tar med dere er  - var en tydelig kravstiller!



Hvordan skal BH sammenligne tilbud på dette 
grunnlaget?

«Det skal tilstrebes utslippsfri byggeplass men 
minimumskravet er fossilfri byggeplass.»
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan skal Byggherre sammenligne tilbud på følgende grunnlag  « det skal tilstrebes utslippsfri byggeplass, men min, kravet er fossilfri byggeplass»?
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Definisjon og krav i anbudet

Fraviksgrense

Incitament

Oppfølgning & kontroll

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Følgende punkter ønsker vi som entreprenør at dere skal bruke i anbud for å sikre at det vi som entreprenører svarer ut også kan sammenlignes Først – var tydelig i hva dere ønsker –definisjon og krav



Definisjon – systemgrense, omfang og krav

• Definer hva dere legger i begrepet fossilfritt/ 
utslippsfritt/ nullutslipp/ lokale utslipp/ globale 
utslipp ol

• Hvor settes systemgrensen?
• Innenfor bygge »gjerdet» 
• At alle maskiner og alt utstyr som er fast (x timer) på 

byggetomten ikke skal benytte fossile energikilder
• Byggvarme/ tørk

• Utenfor bygg-gjerdet:
• Varetransporter
• Massetransporter
• Avfallshåndtering
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Krav til biodiesel/HVO/fornybar diesel:

• CO2 reduksjonskrav
• Sertifisert bærekraftig kilde iht. EU 

fornybardirektiv. Ja/nei til palmeolje og 
restprodukter?

• EN  15940 (maskingaranti)
• Dokumentasjon – «biofuel sustainability

statments»
• Krav også til UE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ifbm. for eksempel. fossilfri byggeplass er det viktig å definiere hva dere legger i begrepet fossilfritt/utslippsfritt/ nullutslipp/ lokal/ globalt ol systemgrensen.Og hvro settes systemgrensen – hva inngår i «scopet» - er det innenfor bygg-gjerdet? / utenfor ? Gjelder alle maskiner uansett hvor lite de er i bruk? Og hva skal med maskiner/utstyr/ byggvarme ol? Inngår noe utenfor bygggjerdet – varetransporter, massetransporter, avfallshåndtering, reiser til og fra byggeplass for ansatte og UE ol. Krav i innkjøpsavtalene med UEOppfølgning og kontroll pr. prosjekt med «Biofuel sustainability statements»CO2 reduksjon mellom 88-95%  ref. konvensjonell dieselEN 15940Når det gjelder definisjoner:Fossilfrie energileveranser er fjernvarme, pellets eller biogass – vi kaller den drivstoffen vi bruker for fornybar diesel. Men andre alternativer kan være biogass eller elektrisk.Utslippsfritt derimot er kun elektrisitet og hydrogen og energikilder el og fjernvarme 
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Definisjon og krav

Fraviksgrense

Incitament

Oppfølgning & kontroll



Fravik skal godkjennes av 
byggherre

• Grense for fravik x% av omfanget og maks y%. 
Fravik skal godkjennes av BH
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvis det ikke er mulig med 100 % utslippsfritt. Hva er grensen fra fravik. Definer dette og gi beskjed hva som er maks. Vi synes også at fravik skal godkjennes av byggherre. Vi ser at det gjør det tydelig for BH hva som er mulig eller ikke, men også ovenfor entreprenør.Når det gjelder fossilfri, så er det mulig i prinsipp å få en byggeplass opp mot 100 % fossilfri, hvis det også velges tak som ikke krever propangass for tekking. Når det gjelder utslippsfritt – så er tallet avhengig av omfang og størrelse i større grad. Samt ikke minst tilgangen på maskiner/utstyr.Tydelig krav på kvalitetTydelig grense for fravik
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Definisjon og krav

Fraviksgrense

Incitament

Oppfølgning & kontroll



Incitament
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Incitament utvikler entreprenøren. Dette driver prosjektet til å finne gode løsninger.I forhold til fossilfrie byggeplasser, kan det være at hvis vi kan få alle maskiner, alle varetransporter inn og ut gir det uttelling. Dette må selvsagt dokumenters til BH:For eksempel. i et prosjekt var det forventet x kg/m2 i et bygg. Hvis vi overskred tallet måtte vi betale, og hvis vi leverte bedre fikk vi utbetalt bonus. 
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Definisjon og krav

Fraviksgrense

Incitament

Oppfølgning & kontroll



Oppfølgning og kontroll

• Be om underlag som viser at miljøkravene er oppfylt
• Riktig kvalitet på fornybar diesel?
• Dokumentasjon på at riktig kvalitet er kjøpt inn 
• Hvor stort forbruk?
• Hvor mange maskiner i forhold til hva som er avtalt

• Evt. fravik skal godkjennes og dokumenters av 
byggherre
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ok å be og etterspøre krav i anbud, men vi som entre. Ønsker at når de blir stilt, så følger dere også opp disse –Og så ønsker vi at dere som BH følger opp og kontrollerer kravene dere stilt –Kjøpes rett diesel inn? Be om dokumentasjon at det er riktig. Brukes så mange % maskiner som dere etterspurt.Og evt. fravik bør som sagt godkjennes og dok. av BH



Oppsummering

• Klimautfordringen er et felles ansvar!

• Sikre at dere har gode definisjoner og 
tydelige miljøkrav I anbudene

• Følg opp og kontrollere at miljøkravene
etterleves

• Incitament driver oss entreprenører

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så oppsummert sikre dere tydelige miljøkrav i anbudene og hvis dere er usikre – inviter inn entrprenører til en markedsundersøkning i forkant. Jo tydeligere krav, jo enklere å levere riktig pris og kvalitet. I tillegg blir det enklere for dere å følge opp og kontrollere at miljøkravene etterleves. Vi ser at utviklingen av miljøkrav går meget raskt. Utfordre oss gjerne, men forsikre dere om at løsningene finnes, og at det er betalingsvillighet. Incitamentsordninger er svært positive!Takk for meg



Takk for 
oppmerksomheten
28. Januar 2021

Anette Moritz, anette.moritz@veidekke.no
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