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Tema

● Kort om Trondheim eiendom

● Styrende dokumenter

● Fossilfri bygge- og anleggsplass

● Veien til utslippsfri bygge- og anleggsplasser

● Økonomi / Utfordringer



Trondheim Eiendom

▪ Ca. 1,3 mill kvm eiendom til forvaltning, drift og vedlikehold

▪ Ca. 4000 kommunale utleieboliger

▪ 620 medarbeidere 

▪ Midt-Norges største eier/utbygger med én milliard kroner i driftsbudsjett, og

▪ vi  bygger for ca. én milliard kroner hvert år.



Styrende dokumenter:

- Handlings og Økonomiplan 2021-2024 (klimabudsjettet)

- Miljøstrategi for bygg 2018-2022

- Miljøkrav i byggeprosjekter



Handlings- og Økonomiplan 2021-2024

Fossil- og utslippsfrie byggeplasser i 

Trondheim kommunes egne prosjekter

Klimagassutslipp fra anleggsmaskiner (og annet 

som bruker avgiftsfri diesel) utgjør en stor og 

voksende del av klimagassutslippene i 

Trondheim.  Som byggherre kan Trondheim 

kommune bidra til en reduksjon i utslippene fra 

denne sektoren ved å stille krav om minimum 

fossilfri drift av anleggsplassen, samt 

intensivere overgang til fullstendig 

utslippsfrie løsninger



Viktige politiske vedtak for bygge- og 

anleggsprosjekter:

- Alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal 

være fossilfrie i løpet av 2021

- Alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal 

være utslippsfrie i løpet av 2023.

- “Miljøkriteriet bør vektes med minimum 30 % av 

total vekting”

- Klimafotavtrykket til større investeringsprosjekter 

i Trondheim kommune skal reduseres med 30% i 

forhold til sammenlignbare referansebygg.









UTSLIPPSFRIE TRONDHEIM
Trondheim kommune skal ta en aktiv rolle i å 
etterspørre og prøve ut fossilfrie anleggsplasser og 
kreve utslippsfrie løsninger der dette er mulig.

Etablering av fossilfrie byggeplasser er et satsingsområde. 

Trondheim kommune skal stille krav om minimum fossilfrie 
byggeplasser og etterspørre elektriske anleggsmaskiner der 
dette er tilgjengelig og gjennomførbart innen rimelige praktiske 
og økonomiske rammer. 

Krav til utslippsfrie byggeplasser skal fases inn etter hvert som 
teknologien utvikles. 

Samme forhold gjelder fossil- og utslippsfri transport til og fra 
byggeplass.



Miljøkrav i byggeprosjekt
1. LEDELSE

1. BREEAM-NOR
2. Miljøledelsessystem og miljøansvarlig
3. Miljøoppfølgingsplan (MOP)
4. Beredskapsplan for miljøulykker
5. Klimagassregnskap

6. Fossilfri / utslippsfri byggeplass
7. Energiforbruk byggeplass
8. Massetransport
9. Livsløpskostnader / levetidsplanlegging 

1. HELSE OG INNEMILJØ
1. Lavemitterende materialer
2. Ren, tørr og ryddig byggeprosess
3. Støy og vibrasjoner
4. Fuktsikring

1. ENERGI
1. Energimerking
2. Totalt energibehov
3. Energikonsept
4. Dokumentasjon av tetthet og isolasjonsevne

4. MATERIALER
1. Forsvarlig lagring av materialer
2. Fravær av miljøgifter
3. Miljøsertifiserte materialer
4. Bærekraftig trevirke
5. Krav til utslipp fra materialer
6. Fallunderlag på lekeplass

4. AVFALL

1. Avfallsreduksjon og sortering i byggefase
2. Avfall gjennom livsløpet
3. Overskuddsmateriale
4. Ombruk av materialer
5. Endringsdyktige bygg

4. AREAL OG ØKOLOGI
1. Bevaring av eksisterende vegetasjon
2. Biologisk mangfold
3. Svartelistede arter
4. Bruk av takflater

4. FORURENSNING
1. Forurensede masser
2. Radon
3. Overvannshåndtering
4. Lysforurensning

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/for-leverandorer/prosjekteringsanvisninger-og-kravspesifikasjoner/


1.6 Fossilfri / utslippsfri byggeplass

Prosjektet skal gjennomføres med fossilfri 
byggeplass og gjelder minimum:
● Alle anleggsmaskiner
● Oppvarming og byggtørk (fjernvarme eller 
elektrisitet)

Maskiner og utstyr skal være elektrisk drevet 
så langt det er mulig. Det tillates ikke 
tomgangskjøring på eller i nærheten av 
byggeplassen. Bestemmelsen gjelder biler, 
anleggsmaskiner og utstyr og gjelder også i 
forbindelse med pauser og hviletid.

Hvis Leverandøren har forpliktet seg til å 
benytte biodrivstoff skal EUs 
bærekraftskriterier for biodrivstoff oppfylles. 
Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på 
palmeolje eller biprodukter fra 
palmeoljeproduksjon. 

Det skal utarbeides en plan for 
ivaretakelse av fossilfri byggeplass, 
inkludert plan for hvordan 
tomgangskjøring kan unngås som 
overleveres byggherre før byggestart. 
Avvik på dette registreres som uønsket 
hendelse (RUH). 

Leverandøren skal til enhver tid kunne 
fremlegge dokumentasjon på at 
biodrivstoffet er produsert bærekraftig 
og palmeoljefritt. Dokumentasjonen skal 
eksempelvis inneholde følgende 
informasjon: drivstoffprodusent, 
drivstoffleverandør, mengde, opprinnelse 
og sertifisering. 

Prosjektspesifikt - Kan 
inkluderes for ekstra 
miljøfokus: Utslippsfri 
byggeplass, evt. krav til bruk 
av enkelte utslippsfrie 
maskiner.

Strategier og konkrete tiltak 
for å redusere 
miljøbelastninger i 
byggefasen ytterligere, kan 
utarbeides som en del av 
konkurransegrunnlaget eller 
brukes som 
tildelingskriterium. Dette kan 
feks være fossilfri/utslippsfri 
transport av materialer, 
anleggsmaskiner, varer og 
avfall til/fra byggeplass.



1.7 Energiforbruk på byggeplass

Energiforbruk på byggeplass, herunder forbruk av 
elektrisitet og drivstoff, skal registreres.

Belysningen på byggeplassen skal være energieffektiv 
og styrt for å unngå belysning når det ikke foregår 
arbeid.

Brakkerigg skal være iht. krav i TEK 17 og skal ha 
system for senking av temperatur om natten, i helger og 
i ferier.

Leverandør skal via månedsrapporteringen 
rapportere energiforbruk samt hvilke type 
modeller og maskiner som benyttes. Samlet 
energiforbruk fra byggeplass skal legges ved 
sammen med FDV dokumentasjonen.

Drivstofforbruk dokumenteres med kvittering fra 
drivstoffleverandør.

Strategier og konkrete tiltak for 
å redusere energiforbruk i 
byggefasen ytterligere kan 
utarbeides som en del av 
konkurransegrunnlaget eller 
brukes som tildelingskriterium.



5.1 Avfallsreduksjon og sortering i byggefase

Mengden produsert avfall som f.eks. spill, kapp og 
emballasje skal reduseres. For nybygg skal det 
genereres maksimalt 25 kg avfall/m².

Minimum 90 % av avfallet (etter vekt) skal 
kildesorteres på byggeplass i følgende fraksjoner:  
Farlig avfall, EE-avfall, betong/tegl, behandlet trevirke, 
ubehandlet trevirke, metall, gips, glass, plast, papp og 
restavfall.

Det skal avfallsrapporteres hver måned, hvor 
avfallsmengde i de ulike fraksjonene, samt 
sorteringsgrad, følges opp

Det skal utarbeides en avfallsplan før arbeidene 
tar til. Avfallsplan skal revideres underveis i 
prosjektet dersom forutsetningene endres. Det 
må fremkomme av riggplan samt plan for 
avfallslogistikk på byggeplassen hvordan 
leverandør har tenkt å oppnå 
kildesorteringsgraden.

Det skal utarbeides en sluttrapport når arbeidene 
er ferdig som viser faktisk disponering av avfallet, 
fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengde. 
Sluttrapport for avfall vedlegges FDV.

Om man ønsker ytterligere 
miljøfokus kan man her endre til:
● Maksimalt 15 kg avfall per m²
● 95 % kildesortering.



Erfaringer fra fossilfri byggeplass :

- Etablerte pilotprosjekt i 2018 ved bygging av Okstad skole og Torvet i 

Trondheim

- Gjennomførte dialogkonferanse med markedet, som var veldig positiv

- Hovedfokus var tilgang på maskiner og drivstoff

- Piloten ble gjennomført med kun få avvikssøknader

(f.eks lokal bygg-tørk / oppvarming, taktekking)

- Nå er fossilfrie bygge-og anleggsprosjekter et 

minimumskrav i alle kontraktene                              
(ved Granåsen-prosjektet kjøres alle maskiner ca 15 stk, 10 store 

gravemaskiner, 2 dumpere og div lastebiler på HVO biodiesel)



Dialogkonferanse med markedet avdekket:

- Kostnad (2-3 gangen i pris)

- Tilgang på maskiner og lastebiler
(vilje OK, etterspør forutsigbarhet)

- Tilgang på kraft

- Ladeløsninger

Veien til utslippsfri bygge- og anleggsplasser



Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i Trondheim -

Enovasøknad 9. april 2021

Samarbeidsprosjekt mellom Tensio, Trondheim 

kommune og Nordic Booster AS

● Prosjektperiode: juli 2021 - oktober 2024

● Kostnader/støtte TK: 22,6 MNOK/9 MNOK

● Nidarvollprosjektene: tilskudd fra Klimasats til 

elektriske maskiner

● Fordeler: ingen oppgradering av nettstasjoner, 

transformatorer eller distribusjonsnett + et solid 

skritt på veien for å redusere klimagassutslipp!



Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser - konkurransen

- Minimumskrav må ikke være konkurransevridende og utelukke noen

- Utslippsfri bygge- og anleggsplass kan være evalueringskriterium fremfor krav

- Plan om gradvis overgang til utslippsfrie løsninger - samspillskontrakter

- Knytte bonus mot mål / KPI’er, hvor miljøoppnåelser premieres.

- Kommunene må legge til rette for effektive byggesaksprosesser



Økonomi / Utfordringer
Biodiesel/HVO:

● Veibruksavgift innført - økt merkostnad 

○ Ordinær diesel ca kr. 8,50/l;  Biodiesel kr. 14,-/liter

● Ren HVO del av omsetningskrav - muligens også for anleggsdiesel (ingen 

klimaeffekt)

Nullutslipp:

● Merkostnader 

○ For Byggeprosjekter anslår man en økning på ca 2,5%, avhengig av 

størrelse og type prosjekt

○ For Anleggsprosjekter anslår man at økningen kan ligge rundt 10%

● Tilgang teknologi

● Infrastruktur/effekt 

● Forutsigbarhet for investeringene



Aldri god alene!
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


