
Hvordan bruke
EPD verktøyet for å 

redusere
Miljødag Asfaltbransjen 9. november 2021

 Geir Lange og Anne Karin Johannessen



© Veidekke

Asfalt er samfunnsnyttig!
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Sammen skal vi kunne nå 
målene om 
«kostnadseffektive»? og 
bærekraftige veier!

La entreprenøren «bestemme»?
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LCA.no
Kalkulator for miljødeklarasjoner, asfalt
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• Kalkulator utviklet av EBA med medlemsbedrifter
• Sammenlignbart
• Verifiserte tallmaterialer/-grunnlag
• Kan simulere innsatsfaktorer og se påvirkning

• Pr tonn og pr prosjekt
• Be om EPD fra A1 – A4

• Transportavstand kan ha stor innvirkning

Eksempel fra Tingvoll

EPD: Sier ingenting om kvaliteten eller levetid



© Veidekke

Bruk av EPD

• Tildelingskriterier
• Bestiller har etterspurt

• Dokumentasjon, miljødokumentasjon
• Redusere CO2

• Både bestiller og entreprenør må dokumentere reduksjon av CO2

• Sammenligning av produkter
• Ett verifisert system

• EPD for et helt veganlegg
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Kontrakter med 
miljøkriterier
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Kontrakter med en form for miljøkrav i 2021
SVV Drift og Fylker 

• Asphalt Resurfacing Contracts for Public Roads 
2021 Road Administration and County  

• Total 67? contracts, of which 
• 33 Contracts with some sort of env. Criteria 
• 12 with Evaluation criteria with an award of €0,5 pr 

kg CO2 reduction/ton asphalt
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Totalt Miljøkrav CO2 5 kr

2 i 2019 – 4 i 2020 – 12 i 2021
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Kontrakter med ulike kriterier
SVV Drift og Fylker 2021
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Prosessen – hvor kan man påvirke – Cradle to Grave
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Hvordan bruke 
verktøyet
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Miljø er den største driveren for asfaltinnovasjon
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Råvarer Transport 
av råvarer Asfaltproduksjon Transport av 

ferdigvare
Utlegging

35-45% 40-45% <4%4-8% 4-8%
Andel av det totale CO2 utslippet ved asfaltlegging uten miljøtiltak
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Hvordan bruke EPD verktøyet for å redusere CO2
EPD xxxxx Ab 16 Surf 70/100 fra en fabrikk til ett utleggingssted 25 km unna
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Hvordan bruke EPD verktøyet for å redusere CO2
EPD xxxxx Ab 16 Surf 70/100 fra en fabrikk til ett utleggingssted 25 km unna
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EPD xxxxx Ab 16 Surf 70/100 fra en fabrikk til ett sted
10 % gjenbruk - mer reduksjon enn hele A5 
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A3 Impact of alternative fuels at Plant
CO2 eq basert på brennverdi for et gitt energibehov for 1 tonn asfalt
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Utvikling i bransjen siste 4 år – øker ved etterspørsel
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Hvordan blir verktøyet brukt
Eksempel fra to entreprenører
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Hvilke utfordringer ser vi?
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Hovedpunkter
• Fossilfrie anleggsplasser
• Nullutslipp og lavutslipp (utslippsfritt)
• Konkurranse på  utslippsfri gjennomføring
• REHAB / Sirkulærøkonomi
• CO2 avgift
• Naturmangfold -> økte ym-krav
• Taksonomi og finans

• Tilgang biodiesel/fossilfritt
• Tilgang elektriske maskiner
• Kompetanse på sirkulærøkonomi – gjennomføring?
• Levere prosjekter med lavere klimagassutslipp
• Konsekvenser av CO2 – avgift
• Økte dokumentasjonskrav!

Konsekvenser

Det vurderes dithen at entreprenører må levere mer klimaeffektive produkter fremover mot 
2030 – dette vil i stor grad representere endringer i produktutvalg og driftsmetodikk, samt 
ytterligere krav om dokumentasjon som setter store krav til datahåndtering.

«Bruttoliste» overgangsrisikoer – hva med omstillingsrisiko?
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Fremtiden 
må være bærekraftig
Blir det muligheter for å koble inn bærekrafts mål 
og parametere i en EPD?
Eksempel;
Inngrep i naturen og naturmangfold, biomangfold, 
blå-grønn infrastruktur
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Vesentlighetsanalyse:
Gjennom dialog med 
interessenter som 
blir berørt av 
virksomheten vår, 
kan vi oppdage 
utfordringer tidlig og 
velge de mest bære-
kraftige løsningene. 
Slik dialog hjelper 
oss også å 
bestemme hvilke 
bærekraftmål vi skal 
fokusere på. 

.
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Hindringer for miljøsatsing i bransjen
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Veidekke vil konkurrere på Hindring

Miljø • Kontrakter uten miljøvekting
• Feil fokus fra byggherre på gevinster
• Tilgjengelighet på råvarer og teknologi

Kompetanse • Bransjens kompetanse innen veiteknologi
• Krav som ikke fører til god asfaltkvalitet

Innovasjon • Byggherrens krav om innsyn i resultater fra innovasjonsprosjekter
• Muligheten til å sikre av Entreprenørens rettigheter
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Budsjett = EPD
Resultat = faktisk forbruk
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Krav til EPD med A1-A4 krever 4 EPD’er
Krav til EPD med A1-A3 krever 1 EPD’er (oppgir km avstand i tillegg
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Klimakvoter
- blir det fremtiden?
• Blitt et stort fokus på CO₂, og vil det da være lønnsomt, samt et konkurransefortrinn å kjøpe klimakvoter?

Vil dette kunne benyttes i kontrakter 
med tildelingskriterier for å redusere 
CO2 utslipp fra Vegbygging?

• JA eller NEI
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En klimakvote er en tillatelse til å 
slippe ut ett tonn CO₂. Kvoter setter en 
markedspris på CO₂-utslipp. 
Muligheten for å handle kvoter på tvers 
av grenser innenfor Europa skal sikre 
at reduksjonene skjer der hvor det 
økonomisk er mest hensiktsmessig.



Takk for oppmerksomheten
Anne Karin Johannessen og Geir Lange 

Hvor stort er 
ditt CO2
avtrykk?

Det står i 
EPD’n min


