
Fellesinitiativet for utslippsfrie 
bygge- og anleggsplasser 

Asker, Bærum, Oslo sluttet seg til erklæringen i 2017: 
• «Virksomhetene i fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har ambisjon om 
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. 

• For å oppfylle ambisjonen vil vi stille krav om bruk av utslippsfrie teknologier, prosesser og 
løsninger knyttet til drift av bygge- og anleggsplasser etterhvert som utslippsfri teknologi og 
kunnskap blir tilgjengelig på markedet. 

• Virksomhetene vil være pådrivere for denne utviklingen»



2016
Eiendomssektorens veikart 
mot 2050 (Grønn 
konkurransekraft)

• Bærum kommune byggherre slutter 
seg til de 10 strakstiltakene;

• Etterspørre fossilfri byggeplass

• Fjerne fossil oppvarming (olje og 
gass), også til topplast

2017
Fellesinitiativ for utslippsfrie 
bygg- og anleggsplasser. 

• Initiert av LUP

• Bærum kommune som byggherre 
sluttet seg til

• Fokus på utslippsfrie 
anleggsmaskiner, energieffektive og 
utslippsfrie løsninger for 
byggtørking, miljøvennlig transport 
til og fra bygg- og anleggsbransjen.

2018

Klimastrategi 2030

• Målsetting om at 
byggeplassene skal bli 
utslippsfrie på sikt.

• I 2027 skal Fornebu være 
etablert som et 
nullutslippsområde

2021

Storbyerklæringen

• Innen 2025 skal kommunenes 
bygge- og 
anleggsvirksomhet være 
utslippsfri. 

• Innen 2030 skal hele bygge-
og anleggsvirksomheten i 
byene være utslippsfri.

2021

Klimastrategi 2030 med 
skjerpede krav

• I 2027 er Fornebu etablert som 
et nullutslippsområde

• I 2030 er all bygg- og 
anleggsvirksomhet i Bærum 
utslippsfri



Bærums klimamål

1 2 3
I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum 
redusert med 65 prosent ift. 2009. I 2050 er 
Bærum et lavutslippssamfunn.

I 2030 er Bærum etablert som en 
foregangskommune innen sirkulærøkonomi. 

I 2030 har Bærum redusert indirekte 
klimagassutslipp og bidratt til langsiktig 
karbonlagring i naturområder.

I 2027 er Fornebu etablert som et 
nullutslippsområde.
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Kilde:  Miljødirektoratet. Viser %-fordeling av direkte utslipp fordelt på sektorer. 

Utslipp av klimagasser i Bærum (2021)



Utslippene fra bygg og 
anleggsvirksomhet i 
Bærum øker

Foto: Paal AlmeKilde:  Miljødirektoratet. Viser utslipp fra bygg og anlegg  i perioden 2009-2021



Bærums ambisjoner

I 2030 er all bygg- og anleggsvirksomhet i 

Bærum utslippsfri.

Fornebu er testarena for kommunens klimaarbeid og skal i 

2027 være etablert som et nullutslippsområde

Derfor skal vi:

Legge til rette for nødvendig infrastruktur for utslippsfri 

transport, inkludert bygg- og anleggsmaskiner.

Kreve utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner i kommunale 

prosjekter.

Være pådriver for utslippsfri teknologi i 

utbyggingsprosjekter i Bærum.

Være pådriver for bruk av fjernvarme i byggeperioden i 

områder der fjernvarme er tilgjengelig.



Utslippsfri byggeplass på 
Emma Hjort skole

Foto: Topaas & Haug: Jarle A. Skotte Hansen



Battericontainer og månedsrapporter fra ANEO



Battericontainer og månedsrapporter fra ANEO
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