KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
Organisasjonsnummer: 985987246
Foretaksnavn: Omsorgsbygg Oslo KF
Navn: Bjørn Kjærnes
Kontonummer: 13150103791
Adresse: Sommerrogt. 1
Postnr.: 0204 Oslo
Mobiltelefon: 90929260
E‐post: bjorn.kjarnes@oby.oslo.kommune.no
Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SØKNAD

REFERANSENR.: 18SFD865

Hovedstasjonen
Type tiltak: Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
Hva skal prosjekteres?
Det skal prosjekteres ny hovedbrannstasjon for Oslo kommune og ny driftsstasjon med administrasjonsbygg
for Vann og ‐ avløpsetaten i Oslo kommune.
Beskriv hvorfor dette tiltaket er et utslippsreduserende tiltak kommunen ønsker å arbeide videre med:
Dette er et stort og viktig prosjekt for Oslo kommune. Oslo kommune er en miljøhovedstad som blant
annet skal redusere klimautslipp på alle sine prosjekter, og er valgt som Europeisk Miljøhovedstad i 2019.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
Miljø er et av hovedfokusene for politikken som utøves i Oslo kommune. Oslo kommune skal reduser
klimagassutslippene med 95% innen 2030.

Gjennomføring
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Forprosjektet starter mai 2018 og forventes avsluttet 2. kvartal 2019
Gjennomføring og bygging 1. kvartal 2020 ‐ 3. kvartal 2023
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Se vedlegg
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Det er en merkostnad knyttet til å ta i bruk nye løsninger, både planleggingen og direktekostnaden fra
materialer vil være høyere enn ved et tradisjonelt bygg. Merkostnaden ved å
etterspørre nye løsninger vil på sikt reduseres i takt med økt etterspørsel, økt kunnskap i
markedet og økt produksjon av materialene og løsningene.
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Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Workshop og utvikling av løsninger

250 000

Workshop for løsninger knyttet til klimagassreduksjon

250 000

Ombruk og gjenbruk av materialer i eksisterende bygg

250 000

Kommunikasjon og formidling av løsninger

50 000

Total sum

800 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

800 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler

0

= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

800 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
Redusere omfanget av tiltakene

Utdyping finansiering
Er noe av finansieringen annet enn kommunale midler eller klimasats‐midler? Får eller har tiltaket
mottatt eksterne midler av noe slag? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om eksterne midler, men ikke fått svar enda? Nei
Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg
Tentativ fremdrift BRE_VAV.docx (Aktivitetsplan)
BESKRIVELSE AV TILTAKET.docx (Prosjektbeskrivelse)
HOVEDSTASJONEN. VOLUMSKISSE.docx (Bilde)
Merknad:
Ingen merknad
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[sign] Bjørn Kjærnes for Omsorgsbygg Oslo KF
Levert 15.02.2018
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