
Hva gjør Statens vegvesen for å redusere utslippene fra veganlegg og drift?
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Enklere reise-
hverdag og økt 
konkurranse-

evne for 
næringslivet

Mer for 
pengene

Bruk av ny 
teknologi

Nullvisjon for 
drepte og 

hardt skadde i 
trafikken

Bidra til å nå 
Norges klima-
og miljømål

Verdens 
bærekraftsmål
har vært med 
på å gi retning 

for arbeidet 
med å utvikle 

det over-
ordnede 
målet for 
transport-

planen. 



Målsetting totale klimagassutslipp

Direkte utslipp fra blant annet anleggsmaskiner og utslipp som følge av arealbruksendringer teller på det norske utslippsregnskapet.
De indirekte utslippene fra materialer, og andre kvotepliktige utslipp bidrar til det totale klimafotavtrykket fra bransjen.



Klimameldingen – Handlingsplan - NTP

«Vi har et mål om at anleggsplassene i 
transportsektoren skal bli fossilfrie innen 2025. 
I dag kan elektriske gravemaskiner koste om lag tre 
ganger så mye som dieseldrevne varianter. Med en økt 
CO2-avgift, offentlige anskaffelser, og 450 millioner 
kroner til pilotprosjekter legger regjeringen opp til en 
grønn forvandling av anleggsplassene i 
transportsektoren.»

Samferdselsminister 
Knut Arild Hareide
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Til Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier, Statens vegvesen

● Hvordan kan pilotprosjekter best igangsettes og gjennomføres, alle nødvendige 
aspekter må belyses

● Forslag til konkrete infrastrukturprosjekter som kan være egnet til pilotprosjekter 
på kort og mellomlang sikt

● Aktørbildet som er relevant for pilotprosjektene

● SD vil bruke innspillene til å klargjøre mest mulig for igangsettelse av varslede 
pilotprosjekter

● Midlene er ikke bevilget i statsbudsjettet enda, så avklaring om en eventuell 
fordeling vil ikke foreligge før nærmere jul

● SD ønsker å ha et møte med bransjen før sommeren

Bestilling fra Samferdselsdepartementet på innspill til piloter

Pilotering av fossilfrie anleggsplasser vil kunne gi oss raskere utvikling og utprøving av ny teknologi



● E18/E39 Gartnerløkka‐Kolsdalen i Kristiansand – krav til fossilfritt drivstoff, 
uttesting av nullutslippsmaskiner, kontraktsfeste krav til fossilfritt anlegg

● E39 Betna–Stormyra – entreprisen Betna‐Hestnes, knusing av masser med 
bruk av strøm, tilskudd til maskiner som utslippsfritt laster stein og mater 
knuser, uttesting av kontraktskrav, samarbeid med kraftselskapet som skal 
levere strøm

● OPS Hålogalandsvegen - kontraktskrav med høye forventninger til 
klimagassreduksjon med blant annet krav til biodiesel og elektriske 
anleggsmaskiner.

● E8 Sørbotn‐Laukslett – teste ut en høy andel av elektrifisering av anlegget, 
opp mot 80%. Eventuelt benytte biodiesel i tillegg til elektrifisering for å 
oppnå helt fossilfri anleggsplass innen 2025.

Forslag til piloter – helt eller delvis fossil-/utslippsfrie anleggsplasser

Grov kostnadsvurdering av elektrifisering: ca 5 % økning, eksklusiv kostnader til tilknytning til
strømnettet, til sammen opptil 10 % av anleggskostnaden inntil serieproduksjon av elektriske anleggsmaskiner



Pilotering av utslippsfrie maskiner til drift og vedlikehold

● Vi foreslår også å etablere et prosjekt hvor vi legger til 
rette for utprøving av kjøretøy, maskiner og utstyr med 
nullutslippsteknologi i ulike kontrakter innen drift og 
vedlikehold 

● Dette vil raskere drive frem testing og tilgjengeliggjøring 
og dermed dra i gang et masse-marked. 

● Delt investering vil kunne øke risikoviljen (økonomisk) og 
dermed også øke innovasjonskraften. 

● Utprøving og finansiering av utprøving skal ikke gå på 
bekostning av sikkerhet og kvaliteten på vedlikehold og 
drift av vegnettet. 

Elektrisk hjullaster skal brøyte gang- og sykkelveger langs riksveger
i Trondheim. (Foto: Ellinor Hansen)

Vi vil dra nytte av erfaringer fra elektrifisering av ferjevirksomheten og arbeidet som er gjort med asfalt. 



● Samarbeid om gode krav i anskaffelsene fra de offentlige 
byggherrene

● God kompetanse hos alle aktører

● Forutsigbarhet og enighet om at dette er veien å gå

● Aktører som er villige til å stikke frem hodet og bidra i et 
spleiselag inntil rimeligere serieproduserte 
anleggsmaskiner er på plass 
– gevinst ved å være tidlig ute er konkurransefortrinn og 

rimeligere driftskostnader

● Drahjelp fra økning i CO2-avgiften

Hva  trengs for å realisere pilotene?

Stilles det ikke krav om utslippsfrie maskiner vil de ikke bli produsert.
Samtidig - byggherrene må vite at maskinene er tilgjengelig og at de kan levere anleggene til rett tid, kost, kvalitet.



● Gode klimaløsninger kommer raskt, krever enda mer dynamiske 
normaler – fjerne hindre
– Åpne for gode, nye løsninger og materialer som ikke er i konflikt med 

kvalitetskrav og sikkerhet
– Unngå de dårligste løsningene, dvs. minstekravene må gradvis 

skjerpes (klima, miljø, bærekraft, sirkulær økonomi)

● Tenke livsløp for veier, konstruksjoner, transportløsninger

● Fokus på materialvalg og materialproduksjon – sirkulærøkonomi
– Legge til rette for mer bruk av masser lokalt

● Næringsliv, bransje og vegeierne tettere på utviklingen av normalene

Vegnormaler som åpner for gode klimaløsninger for alle vegbyggere

Lavkarbon betong, gjenbruk av stål, kortreist stein.



Klimakrav som kvalifikasjons- og 
tildelingskriterier

Noe skjer!



En mer datadrevet organisasjon



Eksempelvisualisering
Utslippsdata per år og måned
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Foreløpige resultater – totale utslipp per år

Foreløpige resultater – totale utslipp per måned (2020 som eksempelål)



- Prinsippskisser av visualiseringer i styringsverktøy

Waterfall diagram: Oversiktsbilde av alle registrerte tiltak og deres effekt ved oppnåelse 

Tiltak 4: CCS betong 
50% reduksjon

Tiltak 5: 100% 
elektrifiserte varebiler

Tiltak 3: Nullutslipp 
ferjedrift

• Tiltak 1: 2,2% årlig nedtrapping 
i kvotesystem for materialer 
som betong og stål

• Tiltak 2: 50% grønt innkjøp av 
asfalt

• Tiltak 6: 70% anleggsmaskiner 
nullutslipp

*Visualisering viser absolutt utslipp, tilsvarende diagrammer kan også lages for utslippsintensitet i form av tCO2/MNOK

Ekstra tiltak må 
implementeres 
for å nå mål



Klima og bærekraft – er vi ambisiøse nok?

Nedbygging av natur er en utfordring vi må ta tak i. Alle former for 
infrastrukturutbygging bidrar til arealbeslag. Likevel er det mulig å 
bygge ut infrastruktur på en mer skånsom måte.

Utslippene henger sammen med hvordan vi gjennomfører planlegging, 
anleggsfase og drift og vedlikehold.

Vi må planlegge godt, ta i bruk og bidra til utvikling av ny teknologi og 
innovasjon - og la mangfoldig og karbonrik natur være i fred.
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