
Hva kan bransjen bidra med for å nå 
klima- og miljømål? 
Torgeir Bye, seksjonsleder vegdrift



Ambisjonsnivå

Miljøfylke nr 1

Klimanøytral 2030



Hvor skal vi bruke ressurser/penger?

Årlig utslipp 2019 og 2020

Ferger, busser og hurtigbåter:
Ca 90.000 tonn CO2 ekv.

Vinterdrift:
Ca 2.200 tonn CO2 ekv.



Innvirkning på vinterdrift 

Hva påvirker våre valg:

Ytre faktorer
• Klimatiske forhold

-temperatur, nedbør, vind, hyppig værskife…
• Økte krav fra trafikantene
• Trafikkmengde, geografi og topografi
• Forurensning

Hva vi kan påvirke
• Driftsklasser

(type tiltak, hyppighet, salt/sand)
• Krav til type utstyr
• Rodeoppsett



Krav – rapportering og oppfølging

Administrativt:
Krav til CO2 rapportering
Krav til EPD på strømiddel (der dette finnes)
Aktiv bruk av salt-journal

Kjøretøy:
Lastebil: Euro 6
Traktor/maskiner/høvel/freser: Steg 4

• Er målbare, lister på kjøretøy kan enkelt sjekkes 
mot SVV kjøretøyregister



Verktøy og systemer for oppfølging

Fullt innsyn i entreprenørens datafangstløsning (etter 2022)

Krav til rapportering på CO2 utslipp (fabrikktall)
• Burde rapportere på reelt drivstofforbruk 

God dialog mellom byggherre og entreprenør



Utslipp fra vinterdrift

Salt 
Vegslitasje
Forurensa snø
Støv 
Gummi
Plast
Søppel
Strømiddel
Vegmerking
Brøytestikk
Eksos



Miljøkrav som konkurransefordel? 

Ja – men hvordan bør det innrettes?
Forslag: Fradrag i konkurransesum på inntil 10 
mill for gode klimatiltak i 2023 kontraktene. 
Forslaget ble ikke videreført.

2023: Innfører en belønningsordning der 
entreprenør kan søke om støtte til klimatiltak, 
uttesting av utstyr/maskiner etc



Veien videre

Tørre å prøve

Alternativer til strøm for effektkrevende 
operasjoner (brøyting etc), eller 
kommer det raskere enn vi tror?

• Hydrogen, biogass, biodiesel?

Fokus videre? 
• Samarbeide på tvers, bredt og 

langsiktig
• Invitere bransje/leverandører
• Samarbeid mellom byggherre og 

entreprenør
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