Fra kommuner til kommuner:
Erfaringer med massivtre-bygg
Program:
• Introduksjon om Klimasats-prosjektet og dagens Klimasatskriterier, Guro Nereng, Klima Østfold
• Erfaringen med massivtreprosjekter, André Øraas, Bjørn
Marius, Arne Eikre, Halden kommune
• Betraktninger fra totalentreprenør til kommunene: Hva er bra,
hva kan forbedres? Øyvind Heridsleff, Solid entreprenør
• Pause
• Planlegging fra start til kontrakt: Knapstad flerbrukshall,
Siri Søreng, Trøgstad kommune
• Erfaringer fra Kompetansedager med speed dating, Jon Ådalen
Rakkestad kommune
• Veien videre med bygg i Klima Østfold – hva ønskes av dere?

Klima Østfold-samarbeidet

• styrke arbeidet med å oppnå kommunenes og
fylkeskommunens klimamål

Felles Klimasatssøknad i 2016:
Merkostnader til prosjektering av
massivtre-bygg
• Miljødirektoratets støtteordning rettet mot kommunene, fra 2016
• Bidra til kutt i direkte klimagassutslipp og

overgangen til lavutslippssamfunnet

• Erfaringsoverføring fra kommunene
• I 2016 var Massivtre-bygg nevnt som et av eksemplene de gjerne
mottok søknader om
• Støtten skal være utløsende

Felles Klimasatssøknad i 2016:
Merkostnader til prosjektering av
massivtre-bygg
• Hobøl, Halden og Rakkestad
• Tidligfaseplanleggingen av seks kommunale bygg: Idrettshall,
skoler, omsorgsboliger og demenssenter
• Riktig stadium ut fra et mål om å påvirke prosjektene til å realiseres
som massivtre.
• Tiltaket som søkes støttet er merkostnader forbundet med
forprosjekt og detaljprosjektering av massivtrebygg
• Erfaringene vil spres gjennom kommunesamarbeidet Klima Østfold
og ved at arkitekter, rådgivere og entreprenører får erfaring fra
massivtreprosjekter

Organiseringen
Miljødirektoratet

Klima Østfold

Rakkestad

Halden

Støtten: Klimasats

Prosjekteier

Hobøl

Prosjektfinansieringen

• 3 750 000 i støtte
• Miljødirektoratet: 75 %
• Egeninnsats: 25 %
• Egeninnsats
• midler og timer i fra Hobøl,
Rakkestad og Halden,
• Klima Østfold-sekretariat og
Klima-Østfold-kommuner på
avslutningsseminar.

Dokumentasjon fra prosjektet,
kommer:
• Svar på «ofte stilte spørsmål»
• Eksempelsamling:
• Eksempler på målsettinger og
strategier i kommuneplaner
• Eksempler på anbudstekster
• Fremgangsmåte: Opplæringsseminar
for entreprenører med «speedmeeting» med Massivtreprodusenter

• Klimagass-estimater

Siste kriterier – Klimasats + bygg
• Neste frist: Rundt 15. februar 2020.
• Tenker fortsette i samme leia, gradvis øke ambisjonsnivået:
• Støtter klimavennlige bygg med høye ambisjoner på flere
tema,
• gir helst støtte til klimavennlig materialbruk og utslippsfrie
byggeplasser
• ikke til solceller og energitiltak, god arbeidsdeling med Enova

• Maks 3 mill. per prosjekt, 75% støtteandel til merkostnader.
• Forprosjekt/kartlegging: Økt støtte til tidlig fase
• fra 50 til 75% andel
• 250 000 til 375 000 kr

• Miljødirektoratet har fått i oppdrag å gi en anbefaling til Klimaog miljødepartementet om hva som bør skje videre.
Direktoratet tar imot innspill på hva kommunene ønsker seg
og behøver
• http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats--stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/

