
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Fossilfri byggeplass-  
Kolbotn omsorgsbolig 



Fossilfri byggeplass - bakgrunn 

• I Oslo kommer 24% av klimagassutslippene innen transportsektoren fra 
anleggsmaskiner. For landet som helhet står anleggsmaskiner for 14 % av 
transportutslippene. I tillegg til anleggsmaskiner kommer utslipp fra diesel og 
gass til oppvarming av byggeplasser.  

• Omsorgsbygg Oslo KF og Bellona inngikk i desember 2015 en 
samarbeidsavtale om å jobbe sammen for å realisere fossilfrie byggeplasser. 

• Sammen inviterte de to aktørene til en dialogkonferanse for å få innspill på 
muligheter og utfordringer for bransjen på følgende punkter: 
– Utslippsfri varme og tørk av byggeplass 

– Fossilfrie anleggsmaskiner 

– Fossilfri transport til/fra byggeplass 

• Dialogkonferansen avslørte at visse løsninger kunne rulles ut fortere enn 
Omsorgsbygg og Bellona hadde trodd på forhånd. Ambisjonene for 
samarbeidet ble derfor utvidet 

 

 



Fossilfri byggeplass - bakgrunn 

• Eks; Flerbrukshall Lambertseter og nytt Jordal Amfi 

• Ingen forbehold i tilbud til prosjektene mht. fossilfri anleggsplass.                  
Alle tilbydere tilfredsstilte kravene.  

 

 

Foto: Kultur og idrettsbygg Oslo KF 



Fossilfri byggeplass - definisjon 

Definisjon: Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på 

diesel som følger standard EN 15940 (HVO/BTL). 

 

Det skal mao. ikke benyttes fossilt drivstoff på maskiner på byggeplassen. 

Så langt det lar seg gjøre skal det benyttes elektriske eller batteridreven 
anleggsmaskiner.  

 

Ev. bruk av anleggsmaskiner                                                                                                  
med annet drivstoff skal avklares  

med byggherre. 
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Omsorgsboligene 

• 72 omsorgsboliger på 50-55 m2 med 
tilhørende servicefunksjoner, et 
dagaktivitetssenter og base for 
hjemmetjenester.  

• 10 000 m2 BRA 

• 5 etasjer samt underliggende kjeller.  



Omsorgsboligene i Edvard Griegs vei 
  

• Forprosjektet har tatt hensyn til Oppegård 
kommunes temaplan for Klima og energi  

• Det ble bestemt at bygget skal utføres i massiv tre, 
med fossilfri byggeplass og i passivhusstandard. 

• Klimasatsmidler til gjennomføring men mest på  
grunn av massivtre (merkostnader 2 000 000 kr)  



Fossilfri byggeplass 

Konkurransegrunnlag  
Fossilfri byggeplass  

I denne kontrakten stilles det krav til fossilfri byggeplass, se punkt 4.4.7 i Bok 
0.  

 

4.4.7 Fossilfri byggeplass  

Bygging av Edvard Griegs vei omsorgsbolig skal foregå fossilfritt. Med dette 
menes: Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på diesel som 
følger standard EN 15940 (HVO/BTL).  

Eventuell bruk av anleggsmaskiner med annet drivstoff skal godkjennes av 
byggherre i forkant.  

 



• 7 tilbud  
• kravet om fossilfritt var ikke noe hinder, massiv tre var 

interessant 
• Det å bruke fjernvarme til uttørking og oppvarming på 

byggeplassen var for dyrt og ble derfor ikke valgt.   
• 2 dispensasjoner /avvik fra fossilfri byggeplass (mobilkran, 

teleskoptruck) 
 

Erfaringer 



Fremtidige prosjekter  

• Prosjektkontoret i Oppegård kommune setter krav om fossilfri 
byggeplass  i alle kommunale byggeprosjekter (dette er også i 
samsvar med ny kommuneplan for Nordre Follo) 

• Utslippsfri byggeplass (der alle maskiner går på strøm) er med 
dagens maskinpark veldig vanskelig å gjennomføre.  

 

 

Les mer om fossilfri byggeplass:  

«Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger 
på byggeplassen», rapport nr. 2018-0418, rev. 2   

 

…eller…….? 



Verdens første utslippsfrie byggeplass; 
Olav Vs gate og Klingenberggata 


