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Fakta
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Gang- og sykkelvei:

• Ca 850 løpemeter gang- og sykkelvei

• Den nye traseen kobles på eksisterende 

fortau og fortsetter videre som ny gang- og 

sykkelvei til den møter eksisterende anlegg.

• Kommunens første sykkelanlegg av sin type

Vann- og avløp: 

• Ca 1050 løpemeter vann- og avløpsgrøft

• Falchåsen knyttes til trykksonen på 

Kringsjå/Bryggerifjellet. Dette innebærer 

behov for legging av nye ledninger og 

kummer.
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• Prosjektet utføres som et pilot prosjekt for fossilfrie 

anleggsplasser i Fredrikstad kommune.

• Hva er riktig nivå ? 

• Samarbeidet mellom Klima Østfold, konsulenter 

og interne ressurser

• Dialog konferanse med entreprenør markedet med 

workshop

• Markedet tilsa at det ikke var mulig å oppdrive 

elektrisk gravemaskin.

4

Veien frem til fossilfri anleggsplass



Krav i kontrakten

• Kommunen ønsket å være ambisiøse, men 

allikevel måteholden. 

• Kravene ble laget etter innspill fra 

dialogkonferanse. 

• «Gulrot»  - Fredrikstad kommune legger til 

rette for fossilfri anleggsplass.
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Anleggsanskaffelsen 

• 10 lokale aktører i Østfold valgte å gi tilbud. 

• Flere av tilbydere ønsket å levere miljøpositive tiltak i sin 

leveranse som ikke var en del av kravene.

• Vektingen var delt på 75% pris, 20 % miljø (maskiner som ble 

levert) 5% gjennomføringsevne.

• Kriteriet miljø og klima ble evaluert etter leverandørens tilbud 

på maskiner til prosjektet.

• Tilbyder måtte oppgi antall gravemaskiner som skal benyttes i 

oppdraget fordelt på ulikt type drivstoff og antall kjøretøy til 

massetransport. Reservemaskiner skulle ikke angis.

• Det ble gitt poeng ut i fra maskinmatrise som var en del av 

kravet til tilbudene. Leverandørs utfylling av skjema er 

forpliktende i avtaleperioden.
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Samferdselsministeren



Fremdrift

• Utlyst sommer 2020 

• Byggestart Q3 2020

• Ferdigstillelse våren 2022
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Hvordan fungerer det i praksis ?

• God dialog underveis med entreprenøren i 

prosjektet. 

• Snakke om utfordringer, og dokumentere 

dem slik at vi kan ta det med oss videre. 

• Entreprenøren har tatt initiativ til prosessen

• Anlegget er i utførelse og erfaringene får vi 

underveis
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Erfaringer underveis i anleggsprosjektet

• Biodiesel fungerer på det meste av utstyret. 

• Kabeldrevet graver er ikke den mest effektive 

løsningen ved VA anlegg. 

• Entreprenøren har byttet til batteridrevet graver. 

• Batteridrevet gravemaskin fungerer bra til 

oppgavene

• Batteridrift kan være fremtiden for de elektriske 

gravemaskinene når tilgjengeligheten blir bedre. 

• Rasjonell drift er avhengig av riktig størrelse på 

maskiner til riktige oppgaver. 
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Oppfølging 

• Fast punkt under byggemøter.

• Åpen dialog med entreprenøren underveis 

når det gjelder utfordringer med og bruken 

av utstyret. 

• Avviksskjema som utarbeides sammen 

med entreprenøren.

• Dokumentasjon og rapport på bruk av 

biodiesel.

• Dokumentasjon på tomgangskjøring og 

maskintimer.

• Synliggjøre strømforbruk opp mot 

maskintimer. 
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Hva har vi lært og hva er utfordringene ? 

• Nytt for kommunen, men også leverandørene.

• Prøve oss frem, treffer trolig ikke første gangen

• Oversikt over tilgjengelighet 

• Sette riktige og rettferdige krav, som lett kan rapporteres 

på, men også følges opp av byggherre

• Tilpasse kravene for å kunne få med det lokale markedet 

• Erfaringer er med på å forme kravene til neste gang  
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