
Dialog, innovasjon og løsninger 

juridisk direktør Terje Stepaschko

miljørådgiver Bodil Motzke 

Undervisningsbygg Oslo KF 



Et skolebygg å være stolt av! 
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PARISAVTALEN OG FNs KLIMAPANEL
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Er anskaffelsesregelverket et hindre for innovasjon 

23.11.20187

https://www.anbud365.no/er-anskaffelsesregelverket-et-hinder-for-innovasjon/


SUPERKUBEN 

8 Foto: HRTB arkitekter

❖Utviklet 2008 – 2010

❖Kontrakt den 18.11.2011

❖Prefabrikkert modulbygg 



Utfasing av oljefyrer – samarbeid med NHO 
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Energimål

• Alle nybygg har mål om plusshus

• Større rehab.prosjekter har mål om nesten 
Nullenergibygg



Brynseng skole, integrerte solceller i fasaden
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Flere skolebygg med solceller
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Etterstad vgs, solceller på tak Ruseløkka skole, solceller i fasade og på tak

Holmlia skole, integrerte solceller på tak

Nordseter skole, solceller i fasade og på tak

Slemdal skole, solceller på tak Voldsløkka skole, plusshus ambisjon
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Batteribank

Intelligent styringssystem

Brukte elbilbatterier

Hurtiglading av elbiler

Metode for prosjektering og anskaffelser

Smart energi 
vindturbin, energistyring, elbillading

Intelligent styringssystem
prediksjon av sol og varme

Innovativ energilagring

Styring av laster og værdata

Hydrogen



Vurderer nå:
- hurtigladere til elbiler 
- brukte elbilbatterier 
- intelligent styring



Konseptutredning på Holmlia skole
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▪ Styring av energiforbruket

▪ Hurtiglading av elbiler

▪ Lagring av energi i brukte elbilbatterier

▪ Mottatt støtte fra Enova til konseptutredningen





Hydrogen

23.11.201820

• Elektrolyse 

• produserer hydrogen

• Brenselcelle 

• produserer strøm og varme

Vurderes på Etterstad videregående skole



Ombruksmaterialer

• Ved rehabilitering eller avhending skal 
materialer, bygningsdeler og inventar 
kartlegges for ombruk, 
og skal så langt som mulig ombrukes i 
prosjektet

• TEK17  
«Det skal velges produkter som  er egnet 
for ombruk og materialgjenvinning»



Sirkulære løsninger på Ruseløkka skole 
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Bystyre-vedtak 27.09.2017: 

"Bystyret ber om at det utarbeides en plan for gjenbruk av utstyr og resirkulering av materialer 
ved riving av Ruseløkka skole, med mål å minimere klimagassutslipp" 



Ombruk av teglstein på Ruseløkka skole
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Teglsteinen skal brukes på innvendige vegger4500 teglstein er lagret på Sogn vgs



Ombruk på Ruseløkka

▪ Tredragere og bjelker

▪ Gulvbelegg

▪ Granitt blokker fra trapp

▪ Sittebenker ute
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En av tredragerene er tatt ned til ombruk

Trappetrinn i granitt er lagret for ombrukTrappetrinn på Ruseløkka



Ombruk på andre prosjekter
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Fyllingsdører på Ruseløkka Inngangsdør til leilighet Dør i en gammel låve

▪ Tredørene ble gitt bort på Finn.no

▪ 28 stk ble demontert
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Flere skoler kartlegges for ombruk

• Nøklevann skole (mindre tilbygg rives)

• Etterstad skole (ett av byggene rives)

• Stig skole (rives eller rehabiliteres)

• Bolteløkka og Hartvig Nissen skole (rehabiliteringer)
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Ombruk av inventar
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• Ombruk av 8 sløydbenker og 2 sløydskap

• Oppgradering

• Sløydbenker â 2.500 kr… 20.000 kr
Høvling, pussing, lakkering og 
nye deler som pinner og skiver

• Dører til skap â 2.100 kr… 8.400 kr
Lakkering, nye hengsler og montering

• Totalt 28.400 kr

• Nye sløydbenker og skap… 78.000 kr



Nøklevann - riveentreprise

• Opsjon på ombruk av teglvegg

1. Enhetspris per element (1000 mm x 960 mm), max.48 stk

2. Enhetspris per hjørne (lengde 660 mm x høyde 7 skift), 12 stk

3. Elementer av ytre vange (lengde 960 mm x høyde 7 skift),10 stk

• Tildelingskriterier

• Pris: 50-60%

• Kvalitet: 40-50% 
Kompetanse og erfaringer på ombruk og fossilfri byggeplass
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KLIMAVENNLIG 
TAKK FOR OSS
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