
Miljøkrav og utslippsfrie anleggsplasser i 

Asker kommune
Elisabeth Holter-Schøyen, leder hovedutvalg samfunnstjenester

13.3.2023





Ambisiøs klimaplan

- Redusere utslipp med 67% innen 2030

- Klimabudsjett og klimaregnskap

- Arealnøytralitet

- 6 innsatsområder
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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.

Kommunen inngikk i 2020 en rammeavtale med 
en entreprenør der det ble vektlagt et samarbeid 
for å nå disse målene



Prosjekter og støtteordninger

• Føyka Elvely – krav om 20% utslippsfritt innenfor bygge gjerdet

• Støttet med 1,4 mill av Klimasats – oppnådd 30% utslippsfritt - ferdigstilt

• Teglverksveien – forsøk på anskaffelse med premiering for utslippsfritt

• Vi fikk kun mindre elektriske maskiner- lite utnyttet potensial

• Enova finanisering for ladekontainer i samarbeid med ANEO AS

• Petersrønningen – vann og avløpsprosjekt – tilnærmet utslippsfritt med fossilfrie rør

• Vaterlandsveien – lite egnet, kontainer ble fort tatt ut av drift – fossilfrie rør

• Bødalen – prosjektet pågår nå

• Nedre Sem låve – mål om 90% utslippsfritt

• Futurebuilt prosjekt pågår 
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Først i verden til å bruke elektrisk betongpumping
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Petersrønningen og Storengveien

tilnærmet utslippsfri byggeplass 



«Først og fremst så er det like mye krefter i en el-gravemaskin som i en vanlig 
maskin, vi slipper dieselsølet og ikke minst: Vi slipper støyen. Det er mye 

enklere å kommunisere med andre kollegaer på en byggeplass uten støy»



Utfordringer og Muligheter

• Gjennomføringen av prosjektene har gitt mye læring

• Prosjektene som har vært gjennomført er forholdsvis små

• Markedet har utviklet seg mye

• Fortsatt svært høye kostnader og andre begrensninger

• Miljø- og klimamålene i byggeprosjekter er viktige for å få til en 

teknologiutvikling, men det er en stor kostnad som må vektes opp mot 

andre tiltak i kommunen

• Politiske prioriteringer av kost/nytte for hvert enkelt prosjekt



Takk for meg!
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