
Utslippsfri byggeplass på Nesøya 
Asker kommune sammen med rammeavtalepartner Aktiv veidrift er nå 
i gang med sitt første prosjekt der elektriske maskiner og utstyr blir 
brukt. Prosjektet er Enova-støttet. Vi deler tips og råd fra prosjektet 
både fra planleggingsfasen og nå i gjennomføringsfasen.

Kristine Iversby, Asker kommune 

Jan Ask Lervik, Aktiv veidrift og 

Steffen Ask, Aktiv veidrift 



Temaplan

• Asker kommune skal, i samarbeid med 
næringen, jobbe for økt etterspørsel og 
teknologiutvikling innen utslippsfrie 
løsninger i bygg- og anleggsvirksomhet.

• Asker kommune skal stille krav til at bygge-
og anleggsvirksomhet som utføres på 
oppdrag for kommunen skal være utslippsfri 
fra 2025.



Motivasjon - holdninger

• Workshop november 2019 

• Hvilke endringer må vi (PRU) initiere for å 
bevege oss mot målet om utslippsfire 
byggeplasser innen 2025? Hvilke konkrete 
prosesser eller tiltak bør vi sette i gang fremover 
hvis vi skal lykkes med dette målet?  

• Det kommer ikke til å gå!

• Finansiering

• Samarbeid 



Motivasjon og finansiering 

• Miljørådgiver viktig

• Ledelse viktig

• Holdninger i alle nivå

• Strøm er dyrt å skaffe (og bruke)

• Søke støtteordninger for finanisering



Utslippsfrie maskiner 

Erfaring på Føyka/Elvely

• Kabelgraver 18 tonn. 50 meter ledning.

• Levering av batterielektriske tar tid.

• Kostnad trafo.

• Fordrer mye kunnskap om strømforsyning, 

for byggherre og entreprenør.

• Prosjektet har som mål å benytte 

utslippsfrie anleggsmaskiner slik at 

utslippene innenfor anleggsområde 

reduseres med 50% i forhold til 

konvensjonell anleggsdrift.
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Samarbeid med Entreprenører

• Rammeavtale Entreprenørtenester 2020

• Miljø ble vektet i oppgaveforståelse:

Hvordan kan oppdragsgiver og entreprenør 
få til et samarbeid som bidrar til målet om at 
nye Askers kommunale bygg- og 

anleggsplasser er utslippsfrie innen 2025*? 

• Vi betaler et ekstra tillegg per time for 
utslippsfri anleggsmaskin

• Tillitsbasert – samarbeid



Enovas nye støtteordning til utslippsfri 

anleggsplass

• Asker leier 2 stk Boostcharger

• Parallelle prosjekter

• Prosjektperioden på 2 år teste 4 eller flere 
plasseringer

• Det skal testes hvor brukervennlig løsningen er, 
både i drift og i oppstart og avslutningsfasen.

• Økonomisk må det vurderes opp mot å legge om 
strømforsyningen som i dag er eneste alternativ.
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Oppstart og avtale

• En befaring Ohmia, Nordic Booster og sluttbruker for å bekrefte 
dokumentasjon fra forprosjekteringsfasen. Sammen med entreprenør 
vil plassering og tilkobling av BoostCharger, samt andre 
tilkoblingspunkter bli bekreftet. 

• Ohmia har hovedansvaret for transport inn og ut av byggeplass og 
oppkobling.

• Nordic Booster gjennomføre nødvendig opplæring på byggeplass.

• Ohmia og Nordic Booster er ansvarlig for fjernmonitorering og alarmer, 
samt uttrykning ved behov. 
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NY SPILLVANNSLEDNING 
STORENGVEIEN

Litt fakta om prosjektet;
✓ 500 meter lang spillevannledning
✓ 367 meter overvannsledning
✓ 200 meter ny høyspent ned i bakken
✓ Utgraving av spuntgrop
✓ 100 meter betongledning
✓ 8 kumsett
✓ Riving av 2 eksisterende pumpestasjoner

Elektriske maskiner på anlegget;
✓ Gravemaskin CAT Z310 (12 tonn)
✓ Gravemaskin CAT Z320 (25 tonn)
✓ Volvo hjullaster (L25)
✓ 2 * Toyota ProAce EL varebil



Planlegging

✓ Er prosjektet egnet for utslippsfrie 
anleggsmaskiner

✓ Hvordan løser vi ladeproblematikk

✓ Materialinnkjøp –hva finnes



Gjennomføring tidlig fase

✓ Samle erfaringsdata fra elektriske maskiner

✓ Analyse av data

✓ Co2 besparelser

Powerbank;
Effekt 365 Kw

Uttak 2 * 150Kw







Investeringer i bærekraft fra et 
Entreprenør perspektiv

✓ Høyere miljøkrav i anbud

✓ Avhengig av et tett og godt samarbeid

✓ Samarbeid rundt kostnader

✓ Viktigheten av å prøve og feile

✓ Gå veien sammen




