Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen (Rev. 2)
Veilederen er strukturert etter stegene i en overordnet skisse av byggeprosessen,
basert på stegene i fasenormen «Neste Steg», se figur til høyre. Denne veilederen
omhandler kun steg 3 til 5. I Steg 3 bearbeides valgt konsept og det er først i dette steg
som det finnes tilstrekkelig informasjon om prosjektet (for eksempel hvor det nye
bygget skal etableres) for at det skal være relevant å planlegge for fossilfri eller
utslippsfri byggeplass. I steg 6 idriftsettes bygget og byggeplassen er dermed avviklet.
For steg 3 til 5 i byggeprosessen er det spesifisert aksjonspunkter som er viktige å ta
hensyn til hvis en ønsker å arbeide mot en fossilfri eller utslippsfri byggeplass. Hvert
aksjonspunkt har en ID etter hvilket steg de tilhører; «B» for steg 3: bearbeiding av
valgt konsept, «D» for steg 4: detaljprosjektering og «P» for steg 5: produksjon og
leveranser. Under hvert aksjonspunkt på nivå 1 (e.g. B1 eller P2) så er det spesifisert
mer detaljerte underpunkter.
Til høyre i tabellen er relevante aktører listet opp; byggherre, entreprenør,
underleverandør, nettselskap, fjernvarmeselskap og drivstoffleverandør. Her
spesifiseres aktørenes rolle for hvert aksjonspunkt.
For mer detaljer rundt veilederen vises det til DNV GL Rapportnr 2018-0418, Veileder
for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen.

Overordnet skisse av byggeprosessen etter fasenormen «Neste Steg».

Underleverandører

Nettselskap

Fjernvarmeselskap

Drivstoffleverandør
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B3. Undersøk hvilke alternativer som finnes for å redusere byggeplassens energibehov

a

k
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k
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D1. Still realistiske krav til bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplassen i anbudet
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k
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D3. Planlegg for etablering av infrastruktur frem til byggeplass
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D4. Sikre at logistikken på byggeplassen er tilpasset bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer
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Steg 4:
D2. Kartlegg energi- og effektbehov
DETALJPROSJEKTERING

P1. Logistikk og gjennomføringsplan
Steg 5:
PRODUKSJON OG
LEVERANSER
P2. Måling og rapportering av energibruk for kontinuerlig læring

Entreprenør

k

B1. Estimer byggets effektbehov i drift

Steg 3:
BEARBEIDING AV
B2 Undersøk hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som er tilgjengelig på den aktuelle byggeplassen
VALGT KONSEPT

Byggherre
a

a - ansvarlig
g - gjennomfører
k - konsulteres
i - informeres
b - beslutter

a

a

