Veileder for klimakrav i anskaffelser for Nesodden kommune

Del 1 - Innledende presentasjon om veilederen
10.11.21

Agenda

• Innledning:
• Veilederens omfang
• Hvordan bruke maldokumentet og veilederen
• Overføringsverdi for andre kommuner
• Erfaringer og råd for å stille klima- og miljøkrav
• Senere i dag:
• Mer om de ulike miljøkravene
• Gruppeoppgaver

10.11.21

Bakgrunn og omfang
Hovedtemaer:
• Klimagassberegninger for byggeprosjekter
• Reduksjon av utslipp fra bygge- og anleggsplass

• Avfall, forbruk og gjenbruk
• Sertifisering, energi- og miljømerking

Eksempler på temaer som ikke inngår:
• Overvannshåndtering
• Biologisk mangfold
• Støy

Hvordan bruke maldokumentet og veilederen
Maldokumentet:
• Et kriterie/kravsett som NK kan plukke fra
• Inneholder både krav til prosjekteringsgruppe og TE
• Det betyr ikke at alle skal benyttes i alle prosjekter!
• Heller ikke mulig å lage allmengyldig fasit på beste krav
• Hensiktsmessig omfang og nivå må vurderes i hvert prosjekt
Veilederen:

• Følger samme nummerering som kravene, så enkelt å slå opp
• Info om når de ulike kravene bør velges
• Tips til oppfølging av kravene
• Annen nyttig tilleggsinformasjon og linker til nyttige sider m.m.
• Anbefalt prioritering av miljøkrav

NB! Skreddersydd for Nesodden

Klimagassberegninger for byggeprosjekter - Kravtyper
• Krav til å beregne klimagassutslipp fra materialbruk for hele bygget
• Omfatter hele bygningskroppen
• Krav til utslippsramme
• Bygger på nasjonale referansenivåer (samkjørt med DFØ og ny BREEAM-manual + ny TEK)
• Krav til å beregne klimagassutslipp + alternativvurderinger for utvalgte bygningsdeler
• Begrenset til de viktigste bygningsdelene
• Ingen utslippsramme
• Maksimumskrav til utslipp fra utvalgte materialer og produkter
• Evt. siste utvei hvis ikke ressurser til klimagassregnskap
• Krav til å beregne klimagassutslipp for energibruk i drift
• Valg av energiforsyningssystem
• Dokumentasjon av klimafotavtrykk for valgt energiløsning
→ Omfatter krav til metodikk og dokumentasjon

→ Alle kravene til materialbruk følger samme metodikk som dføs kriterieveiviser

Utslippsreduksjon fra bygge- og anleggsplasser - Kravtyper
• Tiltak for å redusere behov for energi, drivstoff og effekt i anleggsfasen
• Kravspesifikasjon med minimumskrav

• Bruk av utslippsfrie og fossilfrie anleggsmaskiner og kjøretøy
• Kravspesifikasjon med minimumskrav
• NB! Spesielt tilpasset Nesoddens beliggenhet og forutsetninger

• Tiltak for utslippsreduksjon på byggeplass
• Tildelingskriterium, der det skal beskrives hvilke tiltak som skal gjøres under punktene over
• Tildeling gjøres basert på tiltakene som best oppfyller kommunens mål

• Noen forskjeller i kravene for bygge- og anleggsplasser

Sertifisering, miljø- og energimerking - Kravtyper
• Krav til energimerking og energiklasse
• Krav til bruk av sertifisert tømmer
• Krav til fravær av helse- og miljøfarlige stoffer
• Innvirkning på muligheter for fremtidig ombruk

• Krav til bruk av lavemitterende materialer
• Reduserer behov for ventilasjon

• Krav til BREEAM-sertifisering (vil kun være aktuelt for de mest ambisiøse prosjektene)

Avfall, forbruk og gjenbruk – Kravtyper
• Tiltak for å redusere avfall på bygge/anleggsplass

• Gjenvinning av ikke-forurensede masser
• NB! Spesielt tilpasset Nesodden (lang vei for massetransport)

• Ombruk av materialer i rehab-prosjekter (kun byggeprosjekter)
• Ombruk av materialer i nye prosjekter (kun byggeprosjekter)

• Framtidig ombruk (kun byggeprosjekter)
• Tiltak for avfallshåndtering og ombruk
• Tildelingskriterium som supplerer de ovenstående kravene

Overføringsverdi
• Type krav og kriterier:
• Mye likt som i DFØs kriterieveiviser, BREEAM m.m.
• De vi mener er mest relevante og effektive for å redusere klimafotavtrykk
• Guide i jungelen av ulike miljøkrav

• Hvordan bruke for andre kommuner:
• De samme temaene er aktuelle
• Men kan være behov for å justere ambisjonsnivå, særlig for anleggsmaskiner og massetransport
• Veilederen gir dessuten verdifull hjelp

• Husk at å stille riktige miljøkrav kan være med på å utvikle markedet!

Kostnadsdrivere
• Kostander til rådgiving og prosjektering
• Kostnader til lavutslipps-løsninger for materialer, energiforsyning, transport og anleggsmaskiner m.m.

• Jo nyere og mer ukjent, desto dyrere
• Eksempel klimagassberegninger:
• Rådgivertimer
• Klimagassberegninger som et styringsverktøy: Bør regne 150 000 +
• Inkluderer klimabudsjett, materialrådgiving, alternativvurderinger og til slutt klimaregnskap
• Evt. noe merkostnader for lavutslippsmaterialer
• Kan reduseres ved optimalisering av bæresystem, geometri, plassering, samspill mellom materialer
• Jo lenger du venter med vurderinger og tiltak, desto dyrere materialer og løsninger må til!
• Eksempel bygg på 6800 m2 betong og stål: Hvis lavvarmebetong, opp mot 5-600 000 i merkostnad for
betongen + lenger herdetid. Kunne vært unngått med andre løsninger?

Kostnadsdrivere

• Eksempel BREEAM:
• BREEAM AP-ytelsen: Rundt 350 000- 500 000 NOK (avhenger av ambisjonsnivå)
• BREEAM Revisor: Rundt 100 000 NOK

• Ekstra prosjektering i flere fag for nødvendige analyser og dokumentasjon
• Gebyrer for registrering
• Ifølge GBA: 2-10 % økt prosjektkostnad, avhengig av ambisjonsnivå
• Eksempel skolebygg på 6800 m2 til 25 mill: 2 % = 5 mill

