KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2018
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SØKNAD

REFERANSENR.: 18SD20FC

utbedring av lagerområde ‑ Himstadjordet
Type tiltak: Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer ‐ gjennomføring
Beskriv tiltaket, med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Bymiljøetaten disponerer i dag en tomt bak Bogstad Camping kalt Himstadjordet. Denne har potensiale for
å kunne benyttes som lagertomt for etaten. Ved å investere i å oppgradere tomten vil etaten ha
muligheter for å fritt kunne disponere et større areal til mellomlagring av materialer for gjenbruk. Dette er
et sterkt ønske innad i etaten da vi av flere grunner ser fordelen med gjenbruk der det er mulig. Tomten vil
da også kunne benyttes av etatens egen planteskole samt flere av driftsmiljøene.
Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?
Ved å oppgradere tomta vil etaten ha mulighet til å enten lagre eller mellomlagre materialer og masser for
gjenbruk og innkjøring på drifts‐ og investeringsprosjekter. Dette vil føre til at materialene blir kortreiste
ved at de er tilgjengelige innenfor bygrensa. Tidligere har vi måttet kaste fullt brukbart materiell fordi vi
ikke har noe sted å gjøre av det. Både med tanke på økonomi og miljø er ikke dette særlig bra.
Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?
Det billigste alternativet for innkjøp av kantstein til Oslos gater er stein fra og bearbeidet i Kina. Denne
steinen er av vesentlig dårligere kvalitet enn eldre norsk granittstein. Ved å lagre brukbart materiell til
senere vil vi også kunne opprettholde en bedre kvalitet ved gjenbruk av eldre materiell.
Driftsavdelingen vår vil har fri tilgang på restmateriell fra flere av prosjektene og vil slippe å måtte bestille
opp materiell dersom de må reparere noe.
Planteskolen til BYM vil kunne etablere seg der.
Det er et mål at tiltakene som får støtte skal ha spredningspotensial og overføringsverdi til andre
fagområder eller kommuner, og være nyskapende ved å prøve ut nye løsninger. Hvordan kan tiltaket
bidra til noe av dette?
Vi håper dette kan bidra til at andre etater og foretak også ser nytten av å kunne lagre/mellomlagre
brukbart materiell, alternativt at det kan åpnes for at BYM kan overta materiell andre etater ikke lengre har
behov for. Vi ønsker også med Himstadjordet å vise at vi er miljøbevisste og har et stort ønske om
gjenbruk. Dette også spesielt mtp at Oslo skal vise seg frem som miljøhovedstad neste år. I Bykuben,
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senter for byøkologisk innovasjon, jobbes det også med temaet sirkulært ressursbruk, og tiltaket vil kunne
bli brukt også der som inspirasjon for ombruk av materialer i andre deler av kommunen
Tiltaket vil medføre endringer i aktivitet eller utslipp. I den grad det er mulig å tallfeste effekten av
tiltaket bør det foretas registreringer eller tellinger før og etter tiltaket er gjennomført. Hvilke
registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Det vil bli vanskelig å sette nøyaktige tall. Men, vi ser at innførsel av materiell blir mye mer kortreist.
Hvordan er søknaden politisk forankret?
I anskaffelsesstrategien nylig vedtatt står det: «Oslo kommune skal gå i bresjen for mer resirkulering,
gjenbruk og deling. Legge til rette for størst mulig ombruk og materialgjenvinning.» og «Kommunen skal
beregne leveransens kostnad ut fra et livssyklusperspektiv: Klima‐ og miljøavtrykk og ressursbruk i hele
levetiden: fra produksjon, forbruk og til avfallsfasen dette skal legge føringer for hvilke løsninger som blir
valgt» I tillegg er dette også forankret i Klima‐ og energistrategien

Gjennomføring
Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Bymiljøetaten vil dedikere en ressurs i 40% stilling som skal holde orden og system på området når ferdig
oppgradert. BYM vil stå som eier av området og vil selvsagt se på mulighetene for samarbeid med andre
kommunale enheter.
Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
En stillingshjemmel i 40% stilling pluss en anleggsmaskin for å kunne flytte på materiellet. Dette er estimert
til ca 300.000 i året.
Når planlegges arbeidet startet og avsluttet?
Arbeidet starter så snart vedtaket er vedtatt i etaten og dette er pr nå estimert til sommer 2018.
Ferdigstilles i løpet av høst 2018
Gjennomføringsplanen kan lastes opp som vedlegg eller beskrives nedenfor:
Det vedlegges skisser for hvordan vi ønsker området oppgradert. Planen ellers er beskrevet i korte trekk i
avsnittene ovenfor.
Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
Pr nå har ikke etaten midler til prosjektet og vi må lete etter områder vi kan frigjøre midler fra. Ved støtte
vil vi i mye større grad ha mulighet til å oppgradere området til det nivået vi trenger for at det skal fungere
som et brukbart areal for lagring og mellomlagring.

Kostnadsoverslag / Budsjett
Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Beløp uten mva

Grunnarbeider

250 000

Nye gjerder

100 000

Etablere ny adkomst

250 000

etablere kontor og fasiliterer for bemanning

300 000
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utbedringer av eksisterende bygg

600 000

Riving av bygg og oppføring av ny uisolert hall

1 400 000

Total sum

2 900 000

Finansiering
Finansiering av tiltak

Beløp uten mva

Samlet kostnad ved tiltak(ene)

2 900 000

‐ Andre offentlige tilskudd

0

‐ Annen finansiering

0

‐ Egne midler
= Omsøkt tilskudd fra miljøforvaltningen

1 450 000
1 450 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Nei

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
Kart Himstadjordet med veier nord ‐ 29.11.17.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Kart nordre del Himstadjordet istandsetting 29.11.17.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Merknad:
vedleggene er skisser/prosjekteringsgrunnlag for hvordan vi ønsker området opparbeidet for mest effektiv
drift og bruk

[sign] Sebastian Nordstrand for Bymiljøetaten
Levert 15.02.2018
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