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12:00-12:15 Miljøutfordringer og forpliktelser
• Jane Bordal (Vegdirektoratet), Vigdis Bjørlo (Bane NOR), 

Jonas Vevatne (Statsbygg) og Ann-Mari Skinne (Innovasjon Norge)
12:15-12:30 KlimaGrunn – hva ønsker vi å få til?

• Tonje Eide Helle, prosjektleder KlimaGrunn, Vegdirektoratet
12:30-12:45 Sikring av kvikkleireområder

• Toril Wiig, Skred- og vassdragsavdelingen, Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat

12:45-13:00 Anskaffelsesprosessen
• Karin Søhoel, Vegdirektoratet

13:00-13:15 Pause

Dagens program
KlimaGrunn



13:15-13:50 Presentasjon fra leverandørsida
• Skanska v/ Randi Lekanger
• Nasta v/ Nils-Olav Haukaas
• Norcem v/ Svein Eriksson

13:50-14:25 Presentasjoner fra FoU-miljøet
• Norges Geotekniske Institutt v/ Bjørn Kristian Fiskvik Bache
• Grønn anleggssektor/SINTEF v/ Berit Laanke

14:25-15:10 Plenumsdiskusjon
15:10-15:30 Mingling
15:30-15:45 Avslutning

Dagens program
KlimaGrunn



Vi skal redusere klimagassutslippene i våre 
utbyggingsprosjekter med 

40 % innen 2030

Vi skal levere nullutslippsbygninger 
innen 2030

Vi skal minimere miljøbelastning og 
fremme klimavennlige løsninger

Innovative løsninger for å oppnå klimamål
KlimaGrunn



Innovative løsninger for å oppnå klimamål
KlimaGrunn

https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157308

Utdrag fra «Kunngjøring fra fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser»

For å oppfylle ambisjonen vil vi stille krav om bruk av 
utslippsfrie teknologier, prosesser og løsninger

knyttet til drift av bygge- og anleggsplasser 
etterhvert som utslippsfri teknologi og kunnskap 

blir tilgjengelig på markedet



Kvikkleire – kompliserer og fordyrer utbygging

KlimaGrunn

www.skrednett.no



Foto: NVE

Dagens sikrings- og grunnforsterkningsmetoder

KlimaGrunn

Motfylling og/eller avlastning av terreng:
Store terrenginngrep
Plasskrevende
Ødelegger naturmangfold

Foto: NVE

Grunnforsterkning:
Redusert sikkerhet i anleggsfasen
Store klimagassutslipp



E6 Trondheim - Melhus
Kalk-/sementpeling – en klimaversting

Diesel
25%

Kalk-/sement
26%



Hvordan sikre og bygge ut uten at det kommer i konflikt med klima og miljø?

KlimaGrunn

E6 
Åsen - Steinkjer

Livsvitenskapsbygget, Universitetet i 
Oslo

Campus  NTNU

InterCity



Utvikle klima- og miljøvennlige 
sikrings- og 
grunnforsterkningsmetoder for 
kvikkleirer, og samtidig unngå store 
terrenginngrep

Målsetning
KlimaGrunn



Hva er målet med prosjektet?
KlimaGrunn

Redusere klima- og miljøavtrykket
- Reduserte klimagassutslipp
- Redusert behov for terrenginngrep
- Begrense inngrep som ødelegger naturmangfoldet
- Klima- og miljøvennlig arealutnyttelse

Konkurransedyktig sikrings- og grunnforsterkningsmetode
- Kostnads- og ressurseffektiv
- Bestandighet og robusthet

Næringsutvikling som fremmer reduserte klimagassutslipp og redusert 
miljøbelastning
- Økt fokus på klima og miljø



Hva skal KlimaGrunn resultere i?
KlimaGrunn

Nye sikrings- og grunnforsterkningsmetoder som kan møte 
et voksende marked for klima- og miljøvennlige løsninger

KlimaGrunn skal jobbe aktivt for at løsningene tas i 
bruk i sikrings- og utbyggingsprosjekter hos offentlige 
byggherrer



Hvordan kan vi sammen

redusere klimagassutslippene?

KlimaGrunn



Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene?

KlimaGrunn

CO2



Takk!

tonje.helle@vegvesen.no26.11.2018
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