
Hvordan lykkes med utslippsfrie 
bygg- og anleggsplasser
- Erfaringer så langt
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Innovasjon og utvikling

BKK Nett

Fornybar

Entreprenør og marked
Mobil EnergiElektrifisering

Vi tar ansvar – Vi går foran – Vi skaper resultater!

Statkraft ~43%

Kommuner ~57%

~7,5 TWh
vannkraftproduksjon

~260.000
nettkunder

>220
Hurtigladelokasjoner

>1.500
ansatte

>400.000
hurtiglade-kunder

~1000
fjernvarmebygg

7.3 mrd. Kr.
omsetning



En helhetlig tilnærming til 
utslippsfri byggeplass

Rådgivning og effektberegninger, 

dimensjonering av energiløsning 

og bistand i nettilknytningBatteri til effektreduksjon eller 

erstatning av dieselaggregat

Hurtiglading, 

til rask opplading av 

maskiner i lunsjen

Normallading, 

til vanlig billading og 

nattlading av maskiner

Varme og tørk

med utslippsfri teknologi

Installasjon, rigg, 

service og drift

Datafangst, måling, rapportering. 

Smart styring av infrastruktur

Opplæring og 

kundeservice

3



Strøm til riktig tid krever koordinering mellom byggherreprosess og 
nettselskap
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Oppstart prosjekt 

Nettilknytning og 
infrastruktur på plass

TildelingEvalueringUtlysning

Formell forespørsel 

mindre tilknytning
Formell forespørsel 

mellomstor tilknytning

< 1 år 6 uker

Tentative behov 

Effekt og energi
Prosjekt og drift

Dialog om muligheter
nettselskap og marked

Kilde: Forslag til ny bransjestandard for nettilknytning



Effektkalkulator - Dimensjoneringsverktøy for bygg- og 
anleggsplasser
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585 kW

Effektkalkulatoren oversetter fra maskiner til effekt og energi og gir 
grunnlaget for dimensjonering av energiløsning og optimalisering



Kartlegging av muligheter, begrensinger og tiltak for å lykkes i tidlig 
fase

7

Dimensjonerende 
dagsprofil for 
effekt

Tiltak: Lunsjlading 
i to puljer

Tiltak: Batteri

Tiltak: Kombinere 
batteri og 
kabelmaskiner



Prosjektering og planlegging: Riggplan, byggestrøm og koordinering 
nettselskap
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• Plassering av ladeinfrastruktur og ladelogistikk 
• Oppsett byggestrøm
• Planlegging av kravsoppfølging og datainnsamling 

• Progresjon i tilknytningspunkter mot nettselskap
• Flytt av utstyr etterhvert som prosjektet skrider frem
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Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=NW-
MN3gd5jU&t=3s&ab_channel=Eviny

https://www.youtube.com/watch?v=NW-MN3gd5jU&t=3s&ab_channel=Eviny


Fase 1 – Riving / Grunnarbeid
- Flere større maskiener – Mer energibehov
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Fase 2 – Bygg
- Mindre energibehov, ingen maskiner
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Fase 3 – Utomhus
- Færre mindre maskiner i drift

12



Datainnsamling, kravsoppfølging og læring
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Funksjoner:

Datainnsamling
- Rapportering og læring

Overvåking
- Sikre oppetid
- Avdekke nødvendige tilpasninger

Kontroll og fjernstyring
- Unngå nedetid på kritisk utstyr
- Redusere responstid og kostnad

Hovedtavle

Under-
fordeling 1

Under-
fordeling 2

Under-
fordeling 3

AMS måler fra
nettselskap 

Batteri 

Hurtiglader 

Brakke

Datafangst og 2-veis kommunikasjon (styring)Datafangst



Digital infrastruktur som muliggjør optimal utnyttelse
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Innsamlet data fra ulikt utstyr gjennom prosjektet
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Sammenstilling av rapport
- Innhold tilpasses etter behov

16



Erfaringsoverføring
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•

Kvitura
Fyllingen maskin / 

Bergen kommune (VA)

Klosterenga
Braathen landskap / 

Oslo kommune (VA + Bymiljø)

Nygårdsgaten
LAB /
Entra

Nygårdsparken
Boasson /

Bergen kommune (Bymiljø)

Starefossen
Fyllingen maskin /

Bergen kommune (VA)

D18
Veidekke /

Bybanen Utbygging

Mosvangen/Poppeltunet
/

Stavanger kommune

Breiviksbakken
Vestafjell /

Bergen kommune (Bymiljø)

Alnabru bussanlegg
Consto anlegg/

Sporveien

Midtbygda Sykehjem
Skanska /

Bergen kommune (EUB)

Garnes ungdomsskole
Skanska /

Bergen kommune (EUB)



Eviny er din partner gjennom planlegging og gjennomføring av 
utslippsfrie anleggsprosjekt
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For- og 
skisseprosjekt

Detalj-
prosjektering

Gjennomføring 
byggeprosjekt

Avslutning

Ladetjeneste 
✓ Lade-APP
✓ Datainnsamling 
✓ Fjernsupport og 

feilretting

Prosjektering og 
planlegging
✓ Detaljplanlegging
✓ Koordinering mot provstrøm
✓ Riggplan

Transport og opprigg
✓ Logistikk
✓ Oppkobling av utstyr
✓ Testing
✓ Opplæring
✓ Flytt internt på anlegg

Utleie av 
infrastruktur
✓ Utleie av batteri, ladere og 

smarte tavler
✓ Overvåking og drift
✓ Fjernstyring og optimalisering 

av energiforbruk

Nedrigg og transport
✓ Nedkobling 
✓ Logistikk 

Innsikt og rapportering
✓ Data på energiforbruk og 

maskiners effektbehov
✓ CO2/miljørapportering

Rådgiving og 
forprosjekt
✓ Mulighetsstudie med 

kartlegging av maskiner
✓ Effektberegninger
✓ Tidlig dialog med 

nettselskap



Takk for meg!
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Kontakt oss på mobil.energi@eviny.no

mailto:mobil.energi@eviny.no

