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Hvilke klima- og miljømål innvirker på vinterdriften? 

Vår bærekraftspolitikk
I RISA tar vi ansvar og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å ta vare på menneskene og miljøet vi påvirker. Vi skal oppnå sunn vekst ved å forstå våre interessenter, stadig inneha rett kompetanse, samt investere i 

grønn teknologiog innovasjon. 
Vårt mål er å redusere miljøpåvirkning forbundet med alle våre aktiviteter og jobbe kontinuerlig med tiltak som styrker miljø, sosial rettferdighet, samt ansvarlig og etisk forretningsstyring. For oss handler bærekraft om hverdagen og evnen til å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, hvor vi tar hensyn til og ivaretar 

vår viktigste ressurs; menneskene og miljøet. Aktivitetene vi gjør og tjenestene vi leverer skal ikke gå på bekostning av liv og helse, samt ha en begrenset klima- og miljøpåvirkning. Sammen med alle våre interessenter skal vi bidra til utvikling av en bransje hvor 

helse, miljø og sikkerhet settes foran kortsiktig økonomisk vinning.

Risa slutter seg til FNs bærekraftsmål. 
Vi har identifisert seks viktige mål som vi kan påvirke og ha innflytelse på gjennom våre aktiviteter:



Hvilke krav stilles og er det reelle målbare krav og tiltak som det er mulig å følge opp? 

Statens vegvesen vil redusere 
klimagassutslippene før 2030 med: 

 50 prosent på anlegg 
50 prosent innen drift

Nye Veier skal kutte klimagassutslipp med: 
 minst 40 % fra anleggsfasen
75 % fra driftsfasen. Verktøy og systemer for å følge er utviklet



Hva er de største utslippene 
i vinterdriften? 



Hva er de største utslippene i vinterdriften? 

Været avgjør…
Salttabell for anti-ising DkA

Samme strekning  - samme periode



Hvor er det noe hente på kort sikt og lengre sikt? 

Hva kan vi påvirke?

Lite aktuelt pr nå?

Brøyte- og saltebiler - 54,7%



Hvor er det noe hente på kort sikt og lengre sikt? 

Hva kan vi påvirke?

Salting – 35,9%

Optimalisering



ThermoLogic og EpoTherm
 kontinuerlig måling av veibanetemperaturen
 formidler verdiene til styresystemet 
 tilpasser doseringen ut fra  værsituasjoner 
Med systemet mulighet for å spare minst 15% salt 

Hensikt: 
• Skaffe bedre grunnlag for å vintertiltak
• Optimalisere saltforbruk

Spredersensorer

Hvor er det noe hente på kort sikt og lengre sikt? 



Vegbanesensor - Vaisala MD30
Risa har siden vinteren 2019-20 
benyttet sensorbasert verktøy for 
«live-informasjon» om blant annet 

 Friksjon, 
 Lufttemperatur
 Vegbanetemperatur
 Føreforhold 
 Snø- og istykkelse
 Dugg og frysepunkt
 Film-/ bildedokumentasjon

Hensikt: Skaffe bedre grunnlag for beslutningsstøtte

Vaisala RoadAI Map (vionice.io)

Hvor er det noe hente på kort sikt og lengre sikt? 

https://map.vionice.io/data?client=fa15f6b1969b381b96c97dcb&shares=b9nQ9JLYCuqXrQntd&lng=7.5440&lat=58.0699&z=19&video=FCOcnjc9c85c8YXxtcR2KPuf6MOpjKRo&t=114.39&layers=annotations%3Avideos%3Aviominer_locations


Timing er kritisk - Videreutvikle verktøy for optimalisering

Hvilke behov har vi
• Er vegbanen våt?
• Hva er vegbanetemperaturen og hva forventes å skje med denne?
• Hva er duggpunkt-temperaturen?
• Finnes det restsalt på vegbanen?
• Kommer det til å regne eller snø?

Vaisala Wx Horizon Pro

Hvordan arbeides det videre og hvilket fokus har man? 

Mål: 
Forbedre beslutningsstøtte 
basert på korrekte data



Sensorteknologi

Framtiden begynner nå!

Takk for meg
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