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Forventning om bærekraft og klimakutt i anlegg

● Klimavennlig prosjektering

● Bærekraft og klima i bygging:

1. Materialproduksjon

2. Materialmengder (i livsløpsperspektiv)

3. Direkte utslipp/drivstoff og energibruk

● Vi trenger 3 ting:

1. Konkurransegrunnlag som gir kontroll over kostnader og 
effekter

2. Klimavennlige materialer og maskiner

3. Kontrollmuligheter (EPD, LCA, fysisk)

• Ikke betale for noe vi ikke får

• Belønne de som innfrir, ikke de som jukser
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Store ord i overordnede 

dokumenter

KU’er, KDP og reguleringsplaner, 

reguleringsbestemmelser

Samles i ytre miljø-planer

Fokuseres i konkurransegrunnlag 

og kontrakter (lokale forhold)

Fungerer!

Kontrolleres! 

Kontrakten er nøkkelen!



Klima: Livsløpsanalyser (LCA) og 
miljømessige varedeklarasjoner (EPD)

● Livsløpsanalyser for hele prosjekter og enkeltprodukter blir en del 
av ryggraden i anskaffelsene

● EPD = verifisert «miljømessig varedeklarasjon» for produkter (LCA)
● EPD kan vise produksjonsutslipp og transport til anlegg

● Kan favorisere:
– Produsenter med lavt utslipp
– Produsenter nær anlegget

● Kan sikre:
– Optimering av tiltak
– Objektive og gjennomskinnelige vurderinger
– Likebehandling, rettferdighet

● Dokumentasjon av samlet klimaeffekt i prosjekt: LCA basert på EPD 
(EFFEKT og VegLCA)
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Klima og miljøhensyn i alle prosjektfaser: 

KDP, KU-fasen: EFFEKT. Grov LCA for anleggsutslipp
Prosjektering: VegLCA? 
Bygging: VegLCA. Klimagassbudsjett og –regnskap
EPD’er som inngangsdata i modellene



En stat, felles beregningsmodell for LCA?

● SVV, Jdir/BaneNOR, Nye Veier (+ Avinor og KYV)

● Sikre sammenlignbarhet, enhetlig for entreprenør

● Tidligfase/senfase

● Systemgrensene definerer hvilke elementer og prosesser som 
tas med i analysen

● Utslippsfaktorene beskriver utslippene fra hvert enkelt 
material eller prosess eller maskin. 

● Beregningsfaktorene beskriver hvor mye utslippskrevende 
aktivitet eller materiale som kreves for å oppnå et resultat. 
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Prosjekteringen er viktig!



SVV-krav fra 2018

Prosjektspesifikk/stedsspesifikk EPD skal 
framlegges før produktet tas i bruk. Gjelder:

– Konstruksjonsbetong /elementer (noen unntak)
– slakkarmering 
– asfalt
– alle andre produkter der EPD foreligger, 

stedsspesifikk så langt som mulig

Konstruksjonsbetong: Max CO2: Lavkarb. C

Bonus basert på CO2-faktor i EPD testes på 
materialene ovenfor

EPD for sand og salt vurderes
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Maskiner og biler?
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«Ventilasjon og arbeider på 
stuff, boring, 
betongsprøyting, injeksjon 
skal baseres på elektrisk 
drift» vurderes

Om 5-15 år kan vi få hvilke 
maskiner/drivstoff vi vil.
Vil det være lønnsomt eller 
må vi betale ekstra?

Ønsker også gravemaskiner 
og personellkjøretøy



Hva med bio?
Omsatt biodrivstoff 2017
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Hva tester vi ut?

● Oppgjør: må være riktig pris, må være riktig kvalitet, må 
være riktig dokumentert

● Hvordan fungerer detaljerte LCA-beregninger og EPD’er?

– Hvilke feil kan gjøres? 

– Hvilke usikkerheter finnes?

● Hvordan utelukke de dårligste materialene/maskinene?

– Hva blir konsekvensen?

● Hvordan fungerer bonus/malus, hvor stor må den være?

● Mellom 10 og 20 piloter?
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Bonus/malus i pilotprosjekter

● Slakkarmering skrapjernandel

● Konstruksjonsstål? Skrapjernandel

● Asfalt

● Stein

● Gravemaskiner > 16 tonn og > 25 tonn

● Personellkjøretøy

● Biodrivstoff i driftskontrakter (palmeoljefri HVO)
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Oppsummering

● Vi jobber med:

1. Prosjektering med klimafokus

2. Konkurransegrunnlag

• Minstekrav

• Bonus/malus

3. Maskiner og materialer

• FoU (andres og egen)

• Bygge opp et marked, for eksempel 
intensjonserklæringen

• Krav

4. Kontroll

• Rapporteringer, miljøstyringssystemer, leveranser

• EPDer

• LCA klimaregnskap for prosjekter

• Kostnader
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