
Slik gjør vi asfalten grønnere – sammen!
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Drift og vedlikehold i tall

6 190
brukonstruksjoner

15
mrd. kr 

580
tunneler

16
ferjesamband

300
kontrakter

23
fjelloverganger

10 600
km riksveger

870
ansatte

1 500
km gang- og sykkelveger

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Jeg har lagt det opp slik at jeg både gir en «dette er DoV», dette gjør Statens vegvesen på klima på to andre områder enn asfalt og så bruker jeg mesteparten av tiden på «Slik gjør vi asfalten grønnere – sammen!»--Hvem er drift og vedlikehold. Vi har ansvaret for drift og vedlikehold av 10600 km med riksveger og ca 1500 km gang og sykkeveger. På disse har vi 23 fjelloverganger, med de utfordringer og kompleksitet det medfører å ha forutsigbar fremkommelighet. Vi har ca 6170 registrerte brukonstruksjoner, hvorav 6110 med status trafikerte. Ca 2,5% av vegnettet vårt, men en viktig førtiendedel. Det er konstruksjoner som kan begrense både bredde, bæreevne og sikkerhet på eksisterende veg. Potensielle flaskehalser i vårt trafikksystem. Vår eldste trafikkerte bruk er fra 1859, breddeutvidet i 1940 – men fortsatt en respektabel alder. Men på 50-tallet begynte kurven å svinge oppover med antall bygginger av bruer pr år, og med en gjennomsnittlig levetid på 70 år så sier det seg selv at vi får en del bruer på radaren. Ca 15% av våre bruer, 37km i lengde, er i vurderingspunktet mellom tungt vedlikehold eller utbedring. Å sette inn riktige tiltak på riktig tid kan ha betydelige besparelser, jeg skal komme litt tilbake til det. Vi har 16 fergesamband, i all hovedsak større ferger fra 100-240 personbilenheter pr ferge. Til sammen 42 ferger + reserve og supplering. Her kjøper vi tjenester for ca 1,5 mrd i året, og kunden betaler ca det tilsvarende i billettinntekter. Jeg synes åpenbart at ferge er utrolig spennende gitt min bakgrunn, og har over år vist at et godt samarbeid med næringen, vilje til strategisk tenkning og hårete mål, og motivasjon for bransjen til å løse utfordringene innenfor presise rammer og mål gir et godt produkt for brukerne. Norge er et tunnelland. Det løser både et topgrafisk og klimatisk behov, og et land med bratte fjellsider, fjelloverganger, skredutfordringer, trange daler og langstrakte fjorder har gjort at tunnelen bidrar til fremkommelighet i variert og krevende landskap. Vi er velsignet med gode byggeforhold, godt berg, sammenlignet med andre land. Et økende transportbehov i et land med levende distrikter, og tunnel er både distrikstpolitikk, næringspolitikk og samferdselspolitikk. Samlet sett har det gitt vilje til å bygge tunneler, selv i områder med relativ lav trafikkmengde. Vi har nå 580 tunneler, ca 9% av vegnettet vårt. Som vegeier er det et av de mest komplekse objektene å ta vare på, og særlig på elektro er det spennende og utfordrende å jobbe med stadig nye krav og muligheter. Alt dette gjør vi gjennom 350 ulike kontrakter, styrt av ca 870 utrolig dyktige ansatte, med en akkumulert omsetning på ca 13mrd. Det er en imponerende stor omsetning pr hode, og vi har grunn til å være stolt av den jobben som gjøres hver dag og bestandig i et vegvesen som betyr så mye for så mange. Det er for lite snorklipping for god drift og godt vedlikehold, men det burde det være. Å ta vare på det vi har og de vi har er noe av det fineste vi kan gjøre, for samfunnet og for klima. 



Drift- og vedlikeholdsdivisjonen 14,8 mrd. disp. 2022

Post 01

403

Drift
4 994

Vedlikehold
3 209

Investering
3 356

OPS
drift

873

Ferje
1 979
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Presentasjonsnotater
Tabellen omfatter statlige midler.Billettinntekter ferje: 771 mill. kommer i tillegg. (Vil gi samlet omsetning i DoV på 15,6 mrd.) Bompenger 193 mill. er inkludert i Investering, og OPS-bompenger 125 mill. er inkludert i OPS.Salgsinntekter (hovedsakelig fylkeskommunen: felleskontrakter, lab og grunnboring): 83 mill. – kommer i tillegg på Post 01.)Refusjoner forsikringsselskaper (skader på vegobjekter: rekkverk, skilt) – 122 mill. kommer i tillegg på Drift.



Statens vegvesens toppmål

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Toppmålene kjenner dere. Det å ha en slik struktur å bygge divisjonen rundt, finne vårt bidrag til etatens oppfyllelse av toppmålene – hvor kunne vi gjøre mest for etatens samlede mål og hvordan – det var utrolig nyttig. Det var viktig for å kunne fokusere på det som betyr noe, hvordan vi kan omsette de midler vi har tilgjengelig til det som gir mest mulig nytte for kunden. Samtidig så vi at vi hadde mye friksjon mot de som gjør 80% av det som har direkte konsekvens for kunden, våre samarbeidspartnere på entreprenørsiden. Da så vi nokså fort at det var målkonflikt mellom det vi fokuserte på i hverdagen, og den måten vi motiverte i og fulgte opp kontraktene, særlig på drift. Begge disse poengene gjorde at vi tok tak i toppmålene, og spurte oss selv hvor kan vi bidra best til måloppnåelse og hvordan kan vi sette mål som etablerer felles situasjonsforståelse med våre samarbeidspartnere. Poenget er at vi skal ha store ambisjoner for drift, vedlikehold og mindre utbedringer. Vi arbeider på oppdrag fra regjeringa. �Mål i kommende Nasjonal transportplan er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050   Hovedmålet er brutt opp i fem konkrete mål. �Disse skal vi styre mot, og disse blir vi målt på.  Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivetMer for pengeneEffektiv bruk av ny teknologiNullvisjon for drepte og hardt skaddeBidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål- og gjennom alt skal vi være brukerorientert!   



All aktivitet på vårt vegnett skal gi redusert miljøbelastning 
og klimautslipp

Foto: Arnhild Ulvik

Klimagassutslipp fra bygging, drift 
og vedlikehold skal halveres innen 
2030.

Verktøy:

 Stille krav gjennom kontraktene.

 Utvikle metoder for å lage 
budsjett og regnskap for CO2-
utslipp i drift- og 
vedlikeholdskontrakter

 Bruk av livsløpsanalyse (VegLCA) 
av klimapåvirkning ved bygging, 
drift og vedlikehold i prosjekter.

Foredragsholdernotater
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Etatsinfo april 2022 (mest fra Utbygging)Vårt mål for redusert klimautslipp anlegg/drift Utslipp fra bygging, drift og vedlikehold og egen virksomhet skal kuttes med 50 % innen 2030Anlegg: 50 % utslippskutt innen 2030I 2050 skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn i 1990, Norge skal være et lavutslippssamfunn  I ny kontraktstrategi for Drift og vedlikehold ligger det til grunn at ‘Alle kontrakter skal inneholde krav knyttet til miljø, klima og bærekraft i henhold til overordnede mål ogut fra kontraktsoppgavenes egenart’.   UtfordringerStore vegprosjekter krever sprenging, masseflytting, bygging av bruer og tunneler og store mengder asfalt, stål og betong.  Rundt 20 prosent av klimagassutslippene på et anlegg kommer fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av masser �(Bildet: Steinmasser skal utnyttes mer bærekraftig – som mer bruk av kortreist stein)  Ca. 80 prosent av utslippene kommer fra produksjon og transport av materialene som benyttes, som for eksempel betong, stål og asfalt.Det blir også sluppet ut varierende mengder CO2 fra arealet som brukes  til vegbyggingen. �Myr er for eksempel et viktig karbonlager som er viktig å bevare ved bygging av ny veg.   Ved planlegging ,bygging, vedlikehold og drift av veger skal vi bidra til å ivareta naturverdier ved å unngå tap av dyrket mark og viktige naturtyper og arter.   Eksempler på løsninger Vi stiller krav til klimagassbudsjett- og regnskap for alle prosjekt over 51 millioner kroner (stiller krav og kriterier til bærekraft i alle anskaffelser) Vi stiller krav til at alle prosjekter over 200 millioner skal CEEQUAL-sertifiseres for å fremme kvalitet og bærekraft. Vegvesenet skjerper klima- og miljøkravhttps://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/vegvesenet-skjerper-klima-og-miljokrav/I mange store kontrakter bruker vi kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier eller tekniske minimumskrav for å fremme klima- og bærekraftige løsninger i våre prosjekter.�Reduserer klimagassutslipp med over en fjerdedel ved hjelp av krav i kontrakterhttps://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/nyhetsarkiv/reduserer-klimagassutslipp-med-over-en-fjerdedel-pa-e18-vestkorridoren/ I mange av de siste, store kontraktene våre er det både bonus, trekk og tildelingskriterier knyttet til klimagassutslippene.I enkelte kontrakter stiller vi også krav til anleggsmaskiner og maks CO2-uslipp fra utvalgte materialer: �Vi stiller krav til miljøproduktdeklarasjoner (EPD, Environmental Product Declaration) der det finnes - som asfalt, konstruksjonsbetong og armeringsstål. CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen. CEEQUAL handler blant annet om å få ned klimagassutslipp ved å spare ressurser og energi) E16 Bagn-Bjørgo i Valdres det første CEEQUAL-sertifiserte vegprosjektet i Norge (2019)(OPS-prosjektet rv. 3/25 mellom Løten og Elverum åpnet i fjor?. Dette prosjektet oppnådde nest høyeste score, Whole Team Award – nivå Excellent)Eks: E16 Jevnaker: Kuttet CO2 utslipp fra asfalt med 40 prosent, fra betong med 20 prosent �https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2021/12/kuttet-co2-utslippene-fra-asfalt-med-40-prosent/https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/statens-vegvesen-setter-nye-miljokrav-til-de-som-skal-drifte-riksvegene/https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2021/09/innovativ-kontrakt-gir-betydelig-lavere-co2-utslipp-i-drift-av-riksveger/https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/nasjonalt/tester-utslippsfri-broyting-av-gang-og-sykkelveger/https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2021/08/na-tester-vi-ny-teknologi-for-klimavennlig-grunnstabilisering/Brøytebiler på biogass på riksvegene i Oslo-områdethttps://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/broytebiler-pa-biogass-pa-riksvegene-i-oslo-omradet?publisherId=17847490&releaseId=17924758



Vi gjør jobben – og blir også bedre til å fortelle om 
det vi gjør!

Økt fokus på å ta vare på det vi har

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Det har vært lite snorklipping for drift og vedlikehold. Det gjør vi noe med! Vi har blitt bedre til å markere milepæler – for eksempel ved oppstarten av nye driftskontrakter 1. september, der vi inviterte til lokale markeringer sammen med entreprenørene for å fortelle om hva vi gjør for å sikre trafikantene framkommelige og trygge veger – og for å fortelle hva drift og vedlikehold av riksvegene betyr for lokale bedrifter og arbeidsplasser som gjør jobben.Vi er også opptatt av at statsråden skal få møte oss i hverdagen – og ikke bare når det er snorklipping og hornmusikk. I høst har vi derfor hatt med oss statsråden ut på nattarbeid i forbindelse med asfaltering på E6 i Follo (øverste bilde) og på skifting av en stikkrenne i Østfold (se bildet). 



Suksesskriterier

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fra ord til handling

• Klar bestilling fra «eier»
• Ledelsesfokus
• Tydelige framtidsmål – Klimafokuset går ikke over!
• Forutsigbarhet

- Krav
- Tildelingskriterier

• Fungerende marked
- Fokus på marked og markedsutvikling
- Utlysninger – fokus på tilbyders risiko og forutsigbarhet



De sa det ikke var mulig…og vi gjorde det!

Ill: Visuell kommunikasjon

1. Ferjedrift 3. Asfalt2. Vegdrift

Foredragsholdernotater
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Slik gjør vi det i ferjedriften

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foto: Henriette Erken Busterud

Naturgass
2000

Elektrisitet
2015

Hydrogen
2021

Eksempel 1 – Fra ord til handling: Ferje 

Foto: Statens vegvesen

Offentlig – privat samarbeid for mer miljøvennlige ferjer

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fra ord til handling: tre eksempler Statens vegvesen har gjennomført 3. utviklingsprosjekter -  introdusert tre nye maritim energibærer til verdensflåtenpotensialet for utslippsreduksjon i norsk og internasjonal skipsfart for denne teknologien er stort.bare i norsk ferjesektor er potensialet Tilsvarende utslippet fra 300 000 dieselbiler, I 1995 ba Stortinget om at det skulle utredes om det var mulig å drive en ferje på naturgass   (Fra naturgasspilot til det ble noe særlig volum tok det lang tid, og selv de fergene som ble satt i drift 10 år etter brukte teknologi som var umoden. )I 2000 kom verdens første LNG drevne fartøy MF Glutra i operasjonI 2013 var det totalt 18 LNG ferjer i drift I dag ca 170 LNG drevne fartøy i verdensflåten, i tillegg til 150 som er under byggingVerdens første helelektriske ferje Ampere 2015Målet vårt for kontrakten var 20% red. i energiforbruk markedet leverte 57 % reduksjon i energi forbrukI 2022 vil det være ca. 80 ferger med batterier om bord i operasjon på norskekysten.  Det i nå om lag 400 fartøy i verden som seiler med større batteripakker Mange av batteriene er produsert i Norge og mange av fartøyene  norskutviklede systemer for kraftelektronikkI 2016 ba Stortinget om at regjeringen vurdere bruk av utviklingskontrakter for hydrogenferjerVi tildelt i januar 2019 Norled kontrakt på drift av en hydrogen-elektrisk ferje, Hydra skal starte å seile på H2 i oktober 2021, all utrusting av fartøyet vil foregå i ØlenMarkedet signaliserer nå at det tror at maritim bruk av H2 kan bli en kommersiell lønnsom nullutslippsløsning for en del type skipstrafikk.



Slik gjør vi det innen vegdriften

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foto: Henriette Erken Busterud

Eksempel 2 – Fra ord til handling: Vegdriftskontrakter

Alle driftskontrakter:
• Krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap.
• Insentiver for å ta i bruk ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger.
• Flere tildelingskriterier enn pris: oppdragsforståelse, klima, gjenbruk, 

sosial bærekraft

Erfaringer så langt:
• Det er mulig med store klimagassreduksjoner i driftskontraktene
• Entreprenørene overgår våre forventninger til utslippskutt.
• Anskaffelsesprosessen og kontrakten har gitt oss kunnskap og innsikt vi 

ikke hadde tidligere.
• Når tilbyderne bestemmer løsninger, får entreprenøren større eierskap til 

prosjektet.

Presis Vegdrift skal kutte 85 prosent - les hva de tre store 
andre entreprenørene klarer – Tungt

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Nevn tre eksempler Hallingdal/Valdres, Gjøvik, Telemark/VestfoldHallingdal/Valdres: ga betydelige klimagassreduksjonerGjøvik: Tok inn sosial bærekraft og fikk opp andel nullutslippsutstyr betydeligTelemark/Vestfold: er ute nå med vekting på klimagassbudsjett og forhandlinger. Vi har store forventninger til at denne kontrakten kan gi betydelige klimagassreduksjoner og vise veg for fremtidige kontrakterTildelingskriterier Hallingdal/Valdres:Bakgrunnen for valg av tildelingskriteriene var et ønske om å la bransjen finne de riktige løsningene. Målet var å få tilbyder som har god forståelse av oppdraget, kan levere gode klimaløsninger, og det til en riktig pris.Jf. anskaffelsesforskriftens § 7-9 «bør» miljø som hovedregel vektes minimum 30 prosent dersom miljø brukes som tildelingskriterium. For å sikre en hensiktsmessig balanse mellom pris og leveranse valgte vi likevel å vekte miljø/klima med 20%. For å unngå at tilbydere leverte rimelig «likt» og gjøre det vanskelig for oss å skille tilbyderne poengmessig, ble tildelings- og vurderingskriteriene utformet på en måte som belønnet konkrete og målbare leveranser, som ga SVV faktisk merverdi.Ved utforming av tildelingskriteriene hadde vi et mål om å definere minst mulig. Det satte sterke føringer for arbeidet med utforming av kriteriene. 

https://www.tungt.no/article/view/818226/presis_vegdrift_skal_kutte_85_prosent_les_hva_de_tre_store_andre_entreprenorene_klarer


Eksempler på mer klimavennlig vegdrift

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foto: Henriette Erken Busterud

Eksempel 3 – forts. 

• Økt bruk av elektriske maskiner og kjøretøy
• Strøsand som er varmet med varmt vann tappet fra fjernevarmeanlegg (tidligere 

varmet med diesel)
• Gjenbruk av strøsand
• Oppsamling av tunnelstøv
• Bruk av værdata for å redusere salting
• Utbedring av brøyteprofiler
• Økt bruk av sideploger på veger som er egnet for det (færre kjørt killometer)
• Gjenbruk av brøytestikker, skiltplater med mer
• Bruk av damp i stedet for kjemikalier for å bekjempe ugress.

• Mange små skritt, noen kan realiseres raskt!

Forskning og utvikling
• I tillegg jobber vi strategisk, taktisk og operasjonelt med å optimalisere vegdriften.

Foto: Statens vegvesen

Foredragsholdernotater
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CO2-utslippene fra vinterdriften på riksvegene er beregnet til over 40.000 tonn.Behov for optimalisering av logistikken i driftsoperasjoneneomlegging til alternative drivstoff.StrategiskEndring av driftsklasser, kravsetting i hver driftsklasse, kontraktstrategi, kontraktskrav, oppgjørsformTaktiskEndring i  brøyteplaner, rodeinndelinger, lagerplasseringer, type utstyrOperasjoneltEndringer i kjøreplaner (dynamisk rodeoptimalisering), overvåkingsrutiner, nye teknologiske løsninger





Lenke dersom videoen ikke kan spilles av

● https://www.youtube.com/watch?v=N2sxP7N7rJk

https://www.youtube.com/watch?v=N2sxP7N7rJk


Slik gjør vi asfalten grønnere

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foto: Henriette Erken Busterud

Eksempel 3 – Fra ord til handling: Asfalt

• Første «klimakontrakter» i Nord-Trøndelag og Sunnmøre i 2019.
• Planen var at minimum halvparten av kontraktene vektes på CO2 i 2022 –

og trappes opp til alle kontrakter fra 2024. I år vektes nesten 90% av 
kontraktene på utslipp av CO2.

Tiltak for å redusere CO2:
• Levetid!!
• Produsere ved lavere 

temperatur
• Energikilde i asfaltproduksjon
• Gjenbruk av asfalt
• Reduksjon av fuktinnhold tilslag
• Kortreist stein
• Transport: Råvarer og asfalt 
• Biogent bindemiddel

Foto: Statens vegvesen

Råvarer 40 %

Transport til fabrikk 14 %

Asfaltproduksjon 33 %

Transport til
utleggersted 10 %

Utlegging av asfalt 3 %

Foredragsholdernotater
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Da vi satte krav til at det skulle leveres EPD’er (Environmental product declaration (miljødeklarasjon)) i alle kontraktene i 2019 og det ga oss godt grunnlag for et CO2-regnskap. Samla inn i alle kontrakter også fylkesvei, ga oss god oversikt over våre utslipp. Vi fikk inn158 EPD’er fra helelandet. EPDene viser mengden CO2 som slippes ut i kontraktenVi fant hvor mye CO2 som ble sluppet ut ved produksjon og utlegging av asfalt og hvordan fordelingen var på de ulike modulene.Bitumen og energi til fyring av asfaltfabrikk er de største utslippskildene. Vi ser nå at flere av de store asfaltprodusentene gjør forsøk med biogent bindemiddel og gå i større grad over fra fyring med fossile energikilder i asfaltverkene over til fyring med biobaserte energiI 2019 var gjennomsnittet 60 kg CO2 pr tonn asfalt. Store forskjeller ut fra geografi og massetype.2020 ingen stor endring – kun SVVDe første asfaltkontraktene med CO2-vekting, ble gjennomført i Midt-Norge i 2019. Siden ble det utvidet til flere områder rundt om i hele landet i 2020 og nå i 2023 skal ikke bare laveste pris, men CO2-utslipp telle ved tildeling av alle asfaltkontraktene slik at det lønner seg å gjøre tiltak for å få ned klimagassutslippene.I 2021 ble det lagt ca. 7 millioner tonn asfalt totalt i Norge som førte til et utslipp på rundt 450 000 tonn CO2. Tiltak for å redusere CO2-utslipp fra asfaltproduksjon- og utlegging vil derfor gjøre en forskjell. Statens vegvesen har et mål om å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030.– Kontraktene med entreprenørene er vårt beste redskap for å få ned klimagassutslippene. Grepene vi må gjøre de neste årene vil føre til en konkurranseendring, hvor klimatiltak vil lønne seg.Statens vegvesen har en god dialog med asfaltbransjen, og det er en rask utvikling på området nå. Det at Statens vegvesen bruker vekting av CO2 ved tildeling av de ettårige asfaltkontraktene, gjør at entreprenørene tar i bruk det nyeste av sin kunnskap og teknologi. Vi sikrer oss at vi får med morgendagens løsninger.– Vektingen av klima i asfaltkontraktene blir positivt tatt imot av asfaltbransjen. Det at Statens vegvesen, som landets største innkjøper av asfalt, er så tydelige på strategien vår om at det skal lønne seg for entreprenørene å kutte CO2-utslippene i asfaltvirksomheten, fører til at de har trygghet til å gjøre investeringene som trengs i ny teknologi. Flere av fylkeskommunene og kommuner tar også i bruk verktøyet Statens vegvesen nå har som en del av sin kontraktsmal og vi ser også at andre europeiske land også lar seg inspirere av vår måte å bruke EPDer og vekting av CO2-utslipp i utlysning av kontraktene. 



● Ambisjonen var halvering av CO2-
utslipp fra asfalt innen 2030.

● I 2022 er vi allerede halvveis til målet.

● Innen 2030 regner vi med at CO2-
utslippet er redusert med 70 %. 

Vi overoppfyller målene om klimakutt innen asfalt

Foredragsholdernotater
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Til Kari: her ser det ut til at du har tatt utgangspunkt i 800 000 tonn asfalt og 62 kg CO2 pr tonn asfalt. Kan være greit å ha forklaring på aksene.



Klimavekting i kontrakter – utvikling

Status 2022:

90 % av kontraktene har 
klimavekting.
I praksis på 100 % i 2023.

Totalt 27 kontrakter:
 20 kontrakter vektes på CO2-

utslipp
 4 kontrakter vektes på CO2-

utslipp og levetid
 3 kontrakter med andre 

klimatiltak (LTA og 
klimaforbedrende tiltak)  

For 7 kontrakter har annet enn 
laveste pris vært utslagsgivende.
Ekstra «kostnad» 6,7 mill. 

Strategi 2021:

50 % i 2022
75 % i 2023
100 % i 2024

Foredragsholdernotater
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I 2017 ble nettverksgruppen for asfalt (vegdirektoratet og de gamle regionene) enig om at vi skulle bidra til å redusere utslippene fra asfaltvirksomheten med 50% innen 2030. Vi vil benytte kontrakten for å oppnå denne reduksjonen. Vi ville benytte EPD’ene fra asfalt som verdi for CO2-utlipp. Krav om at det skulle leveres EPD i alle kontrakter fra 2018 og at utslipp av CO2 ville vektes ved tildeling av kontrakter etterhvert. De første ble vektet i 2019 med 2 kr pr kg CO2. Det ble gitt tydelig signal i markedet om vårt mål og strategi.I 2021 la vi en mer tydelig strategi hvor områdene ble enig om at i 2022 skulle minimum 50% av kontraktene vektes på CO2, i 2023 min. 75% og i 2024 alle kontraktene. Det ble også tydelig signalisert til markedet.   Vi er forutsigbare!2022:27 kontrakter24 vektes på CO2 og i 4 av disse blir levetid også med i beregningen7 av kontrakten ble tildelt på annet enn laveste pris6,7 mill kroner netto er riktigFunksjonskontrakterFritt dekkevalgKrav til egenskaper ferdig asfaltdekkeLevetid ut fra beregningsmodeller Prall og WheelTrackForbedring gir økt levetidVekter utslipp av CO2PrisEN med beste årskostnad vinner konkurransen  



Utvikling i CO2-utslipp

Også forbedring i Buskerud/Asker (NCC). Egenskapskontrakt hvor vi åpnet for alternativ utførelse og fikk tilbud på 
«tynndekke», som medfører mindre forbruk av asfalt og dermed mindre utslipp totalt i kontrakten.
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Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Her er utslipp fra Østfold og Trøndelag byttet om. Det skal være 37 i Østfold og 45 i Trøndelag!Jeg får ikke endret i presentasjonen.



● Fortsatt vekting av CO2.
● Ytterligere reduksjon i klimautslippene ved å øke levetida.
● Flere funksjonskontrakter hvor entreprenøren bestemmer 

hva slags asfalttype som gir minst utslipp og lengst levetid.

Overgang til 4-årsplaner
● Større forutsigbarhet
● Flerårskontrakter
● Planlegging legger til rette for bedre grunnarbeid

Hva vil framtida bringe? 

Digitalt fyrtårn
Optimal bruk av data for å oppnå 
forbedringer og bedre 
planlegging

 Spor- og jevnhetsmålinger
 Bæreevnemålinger
 Forsterkningsbehov, drenering, 

rekkverk etc. 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
En framoverlent bransje med fokus på klima, kvalitet og kontrakter.Som byggherre skal vi:Ha klare mål og tydelig strategiBruke kontraktenSkape utvikling gjennom fokus på FoU, nye teknikker, nye energikilder, alternative råvarer (pukk, gjenbruk asfalt og annet, bindemiddel)Bygge samarbeid mellom byggherre, entreprenør og leverandørerTåle å feile og korrigere
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