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OKSENØYA SENTER
Veidekke

Barnehage
3730 m2 BRA
300 barn

BBS
12 650 m2 BRA
150 beboere

Skole
12 990 m2 BRA
1050 elever

Miljørådgiver/BREEAM AP Nils Ivar Nilsen Veidekke
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Resultater % reduksjon i forhold til referansebygg: 
NB! for prosjekterte bygg

Barnehage 60,8%

Materialer 54,6%
Transport 59,3%
Energi 69,5%

Lavkarbon ekstrem 
bunnplate og fundament.
Heltre bæring, tak, dekker 
og innervegger.
Prefab tre yttervegg
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Skole 51,9%

Materialer 23,2%
Transport 46,5%
Energi 74%

Lavkarbon ekstrem 
bunnplate, kjellervegger
Hulldekker, stål bæring
Prefab tre yttervegger
solceller

BBS 66,2%

Materialer 44,1%
Transport 75,8%
Energi 63%

Lavkrabon ekstrem 
bunnplate, kjellervegger
Heltre bæring, tak, 
dekker, innervegger
solceller
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Vis heltre

3



© Veidekke

Klimagass tiltak i prosjektet
• All plasstøpt konstruktiv betong er CEM III B over 8500m3

• Stort fokus på riktig betongkvalitet og mengde på riktig plass
• Heltre i barnehagen og BBS
• Prefabrikkerte yttervegger i tre
• Gjenbruk av hulldekker fra Regjeringskvartalet

• Lavt energiforbruk – byggene klarer: energiklasse A, Passivhus og Nesten-nullenergi
• Solceller på Skole og BBS. Grønt tak på Barnehagen
• Miljøvennlig fjernvarme og fjernkjøling på Fornebu

• Svært få parkeringsplasser til de ansatte og tilnærmet ingen for besøkende
• Lagt til rette for sykkel med gode parkeringsløsninger, gode adkomster, garderober
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Fossilfri tomt
Fjernvarme til byggvarme
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Prosjekter som har brukt 
Lavkarbon ekstrem betong (CEM III/B)

Klimahuset
Ruseløkka skole
Oksenøya senter
ALO bygget Trheim
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CEM III/B Lavkarbon Ekstrem 100,5 kg CO2 ekv/ m3 for B35

330 – ca.70% reduksjon ift bransjereferanse

280 – ca. 64% reduksjon ift lavkarbon B
210 – ca. 52% reduksjon ift lavkarbon A
160 – ca. 37% reduksjon ift lavkarbon pluss
120 – ca.16 % reduksjon ift lavkarbon ekstrem

NB! 
X-Seed akselerator 0,675kg CO2 /kg
Det brukes ca. 2-4kg/m3 = 1,35 – 2,7kg CO2/m3 betong

NB2! Ca. 120kg armering per m3 = ca. 43kg CO2/m3

A1-A3 totalt med armering og akselerator = ca. 145kg CO2/m3

CEM III/B Lavkarbon Ekstrem betong - utslipp

Norsk betongforenings publikasjon nr. 37
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CEM III B betong 
utvikler lite varme
innstøp av varmerør
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Måling
og 

kontroll8
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