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Aktuelle spørsmål

• Hvilke klima- og miljømål innvirker på vinterdriften?
• Hvilke krav stilles og er det reelle målbare krav og tiltak som det er mulig å 

følge opp?
• Har vi tilfredsstillende verktøy og systemer for å følge opp dette?
• Hva er de største utslippene i vinterdriften?
• Hvor er det noe hente på kort sikt og lengre sikt?
• Skal vi konkurrere på miljøkrav og –tiltak og for eksempel la entreprenørens 

miljøtiltak være en konkurransefordel?
• Hvordan arbeides det videre og hvilket fokus har man?
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Tre prinsipper for å sikre grønn omstilling 

Klimaarbeidet 
må være  

kunnskaps-
basert

Det må 
lønne seg 

å ta gode 
klimavalg

Krav og 
ambisjoner 

utvikles med ny 
kunnskap og 

teknologi



Klimakutt

55% reduksjon av klimagassutslipp er ikke valgfag

Kunnskapsbasert
• Identifisere utslippskildene
• Vekting av klima
• Klima som tildelingskriterie

 Forutsigbart
 Lønnsomt
Miljøkrav hos bestillere
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A1 Råstoff

A2 Transport inn

A3 Oppvarming

A4 Transport ut

A5 Utlegging
Råstoff



Myndigheter
Dep/Dibk/DFØ

Kunder

Reduserte 
Co2-

utslipp 

Entreprenører

Regulere hele markedet på 
600 mrd kroner

Hva kan myndighetene gjøre?

Myndighetene må beslutte
 At alt som går over statsbudsjettet utlyses med både pris 

og CO2 (start med de største og kjente utslippene i 
verdikjeden for den aktuelle leveransen). CO2 vektes med 
tilstrekkelig NOK slik at det differensierer. Prisen til tilbyder 
med lavest CO2 holdes fast. For øvrige tilbydere tillegges 
den fiktive pris pr kg CO2. 

 Krev at prosjektet er i tråd med taksonomien og legg selv 
til rette 

og fjerne hindringer/ vaske 

• Regelverket for offentlige anskaffelser 
• Gi føringer for klimavekting gjennom tildelingsbrevene
• Avskrivingsreglene
• Følge opp EUs taksonomi og utvide dens virkeområde
• Må gjelde alle (også etater/departement) og for hele 

verdikjeden (i tråd med SBT)



Våre råd til byggherre

 Sørg for tid til å jobbe i utviklingsfasen

 Ta i bruk digitale verktøy for optimalisering 
og modellering

 Bruk EPD/klimagassregnskap/web basert 
verktøy for klimavekting

• Beslutningsstøtte
• Kontraktskrav
• Tildelingskriterie

 Still krav til bruk av BREEAM Infrastructure

 Se hele verdikjeden og livsløpet (LCA)

 Still krav til miljø og klima i kontrakt

 Vekte CO2-reduksjon i tildeling av kontrakt

 Sørg for at det er nok strøm tilgjengelig

BREEAM Infrastructure

 Miljøsertifiseringsordning for 
bærekraftig sertifisering av 
anleggsprosjekter

 Analysere det det man skal 
utføre. Se etter forbedrings-
potensialer; implementere dem 
og følge opp hvordan gjennom 
prosjektering og byggefase.

 Deler opp bærekraft i mange 
forskjellige temaer. Innen hvert 
tema blir det stilt krav og kriterier 
til tiltak man kan gjennomføre for 
å øke bærekraften på det enkelte 
prosjekt

Anbefalte krav:
• Fossilfri byggeplass

• Utslippsfri byggeplass

• Krav til materialtyper 
(eksisterer på bygg)

• Klimagassregnskap 
(eksisterer i Sverige og Danmark)

• Klimaverktøy: Web basert verktøy for 
klimavekting
(eksisterer for asfalt, betong, pukk og grus)

• Optimalisere transportstyring



Hvordan halverer vi klimagassutslippene i 
drift og vedlikehold?

Vi må rette innsatsen mot de områdene der 
klimagevinstene er størst: 

1. Redusere utslippene fra maskiner og kjøretøy –
kjøre minst mulig

2. Redusere bruken av salt

3. Redusere forfallet på veiene
• Vedlikeholde fremfor å bygge nytt

• Drenssystem som fungerer reduserer behov  for vintertiltak og salting

• Vegens beskaffenhet unngår behov for hyppig bremsing og 
akselerasjon

• Reduserer behovet for reasfaltering, osv

Det bør være større rom for reell behovsvurdering 
av forpliktelser i kontraktene:

 Fjerne krav til full utbrøyting innenfor syklustid på veger med 
lite trafikk

 Endre fra syklustid og full mobilisering til maks snødybde på 
veien

 Tillate bruk av sideplog
 Behovsstyrt frekvens av skiltvask og øvrig renhold
 Behovsstyrt krav til kantklipp, 2 x full klippebredde, manuell 

klipping
 Behovsstyrt frekvens av tunnelvask
 Kontroll av stikkrenner
 Bruk av teknologi for å oppdage endringer på veien
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Innovasjon
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Spredning av fastsand Brøytemetode

Reduksjon av kostnad og utslipp



Diesel

ElektriskHydrogen

BiogassBiodiesel

Fossilt

Fossilfritt

Utslippsfritt



Hvis maks 1,5 grader er målet…

… må vi bruke mekanismer som sikrer at vi tar i bruk det som – til 
enhver tid - monner mest
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Hvis maks 1,5 grader er målet…

… må vi UNNGÅ krav ….

- Som hindrer innovasjon
- Som er ok i dag, men utdatert om få måneder
- Som ikke monner nok
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1. Endret arealbruk
2. Fremmede arter
3. Forurensning eks plast, 

overgjødsling, og kjemikalier 
fra industri

4. Overhøsting og ulovlig jakt/ 
fiske

5. Klimaendringer

Drivkrefter bak tap av natur
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