
Norges forsterkede klimamål:

Mål meldt inn til FN: Minst 50% og opp mot 55% fra 1990-2030.







• Gatevarme gjør at flere velger å gå, men miljø-
alibiet er allikevel syltynt

• Det må benyttes biodiesel for å håndtere 
effekttoppene…



Elektrisitet – vår edleste energi

Installert effekt: 48 kW
Fornuftig energibruk?



4 mill kWh                                                           Redusert        
bilbruk 



Minst mulig transport er en forutsetning, men ingen ønsker et snødeponi i sin 
bydel. Mye motstand blant politikere…

Etablering av lokale snødeponi



NCC
SnowClean®

Politikernes drømmeløsning. Energibehovet er 3600 KWh/døgn…



Samme teknologi plassert på land



Valgt løsning: Tre deponier



Vi lar sola gjøre jobben: Installert effekt = 0 kWh !!!

Valgt løsning



Plass til lokalt snøopplag et viktig 
miljøtiltak

• Ønsket løsning: Plass til å 
frese snø til snøopplag utenfor 
vei og fortau. 

• Snø på fortau vil alltid veksle 
mellom å tine og fryse til.

• Fortauet blir skrått, isete og 
helt ubrukelig

• Bortkjøring og høvling er for 
resurskrevende. Dårlig 
plass=dårlig standard!



Tre nivåer for
deponering 

1. Lokal håndtering –utfresing er 
den ideelle løsningen. Krever 
plass! Lite ressurskrevende.

2. Lokalt snøopplag. Snø lastes 
opp og lagres innenfor 
nærområdet. Middels 
ressurskrevende

3. Transport til Snødeponi med 
utslippstillatelse. Svært 
ressurskrevende.



Krav  nye anskaffelser
• Konkurranse på CO2-utslipp skal vektes høyt. Andre utslipp reguleres i 

hovedsak av minimums-krav. 
• Det skal lønne seg for entreprenører å investere i «grønne løsninger»
• Vi må ha klare og målbare krav som er lette å kontrollere. Ønsker 

eksempelvis ikke delvis fossil og delvis elektrisk drift, uten klare 
rapporteringsrutiner. 

• Foretrekker å benytte minimumskrav (absolutte krav for alle), når det 
gjelder utslipp som er rimelige å fjerne. 

• Mindre maskiner, som løvblåsere, motorsager o.l. er foreløpig ikke 
minimumskrav. Vekting basert på anslått timeverk og utslipp, oppgitt i 
konkurransegrunnlag. 

• Konkurransen står om tunge kjøretøy. Blir stadig vanskeligere å vinne en 
konkurranse med bare dieselmaskiner.

• Utviklingen skjer raskt. Oppdragsgiver må ha proffe bestillere
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