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Transportsektoren skal bli en viktig 
bidragsyter i det grønne skiftet.
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● Meld. St. 13 Klimaplan for 2021–2030
– Mål om å kutte norske utslipp med 50 % vs. 1990
– Om mulig nærme oss 55 % i 2030

● Stegvis økning av CO2-avgift til 2000 kr/tonn mot 2030

● Kutt i transportsektoren står sentralt i meldingen
– Der anleggsutslipp er en del av transport

Norge har ambisiøse mål om å kutte klimagassutslipp

● Regjeringen sikter mot fossilfrie 
anleggsplasser i 2025
– Virkemiddelet er bruk av offentlige 

anskaffelser

…egen handlingsplan



● En tydelig og lyttende byggherre

● Bransjen må involveres i 
utforming og løsning

● Kontraktsbestemmelser OG 
kontrahering må være balansert
og gi rom for innovasjon

Samarbeid for å nå målene



+ litt om klimakrav i kontraktene



• Betong og sement
• Drivstoff
• Stål – armering og konstruktion
• Asfalt

Investeringsprojektens klimapåvirkning

Klimatpåverkan referensalternativ nationell plan 2018-2029

Betong/Cement
43%

Drivmedel
25%

Armeringsstål
11%

Konstruktionsstål
10%

Asfalt
4%

Sprängämne
4%

Övrigt (mark, kalk, övrig metall, el och plast)
3%



Skjer også utvikling bakover i verdikjeden



KlimaDigital - ønskeløsningen



Klimakrav i kontraktene (NS 8406 over EØS-Terskelverdi)

➢ Innføring av klimakrav i våre kontraktsmaler

➢ Krav om kontraktsarbeidenes klimagassbudsjett

➢ Krav til månedlig klimarapportering

➢ Bonus og trekk som følge av utslipp av klimagasser

➢ Bonusordning ved bruk av elektriske anleggsmaskiner

➢ Klima som tildelingskriterium

➢ EPD (Environmental Product Declaration) for asfalt, konstruksjonsbetong og 
armeringsstål (EN15804)

➢ Krav til CEEQUAL-sertifisering
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Klimastrategi E10 
Hålogalandsvegen

● Minstenivå på kompetanse og erfaring i pre-kvalifiseringen

● Minimumsreduksjon på CO2e med kontraktskrav

● Eget tildelingskriterium på klima med tre delkriterier
1. Størrelse på klimagassbudsjett (modifisert vegLCA som utgangspunkt)

2. Opsjon på ytterlige kutt av CO2e (basert på tilbudt enhetspris på ett 
tonn CO2e).

3. Andre klimatiltak utover de faktorene som er definert i budsjettet (e.g. 
innovative og ny-tenkende tiltak)

● Bonus og malus knyttet til klimagassbudsjettet og klimagassregnskapet

● Egene møter på klima og bærekraft i både avklarings og 
forhandlingsfasen. Samt faste møtepunkter i byggefasen. 



CEEQUAL - The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheme

● Internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter der 
målsettingen er å gjøre disse mer miljøvennlige og bærekraftige.

● Mer enhetlig og helhetlig system for vurdering og gjennomføring av 
miljøtiltak på tvers av bransjen.

● Alle utbyggingsprosjekter over NOK 200 mill med kontraktsinngåelse 
etter 1.1.2021skal sertifiseres etter CEEQUAL med ambisjonsnivå 
excellent (construction fase only)

● Gjennomført sertifisering av to vegprosjekter

– E16 Bagn – Bjørgo (byggefase)

– Rv3/25 Løten – Elverum (whole project)

● Pilotprosjekt – E18 Ramstadsletta – Slependen (whole project)

● Antall sertifiserte assessorer i SVV: 13
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Grønn Byggallianse

● 2-årig prosjekt med støtte fra SVV, Nye Veier, Bane NOR og SINTEF Community

● Fremme CEEQUAL som verktøy for langsiktig tenkning og planlegning gjennom alle 
prosjektfaser for å tilrettelegge for mer bærekraftige løsninger. 

● Formål med prosjektet er:
– Samle og systematisere erfaringer i bransjen 
– Definere utviklingsbehov og gjennomføre:
• Utarbeidelse av generelle CEEQUAL-kurs på norsk for å hjelpe bransjen med 

bruk av CEEQUAL for plan- og byggefasen separat
• Utarbeide en veileder som beskriver standard dokumentasjon og anbefalinger 

av arbeidsprosesser for å oppnå mer bærekraftige infrastrukturprosjekter i 
Norge

● Første fase vil omfatte
– Identifisere status om kunnskap og erfaring om CEEQUAL i bransjen nasjonalt.
– Definere utviklingsbehov og behov for teknisk veiledning
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Bærekraft i hele livsløpet



Takk for meg.


