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Hvorfor må Vegvesenet kutte klimagassutslipp? 

Forpliktelser:

1. Parisavtalen

2. EU

3. Klimaloven

4. Lov om offentlig anskaffelse

5. Miljøinformasjonsloven

6. Nasjonal transportplan

7. Vedtak i Ledermøte
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Toppmålene til Statens vegvesen og NTP-
målene fra 2022

Et effektivt, miljøvennlig og 
trygt transportsystem

Enklere reise-
hverdag og økt 

konkurranseevne 
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



Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser 
innen transportsektoren (2021)



Fordeling klimagassutslipp anlegg 
E39 Ålesund - Molde



Klimaarbeid E39 Ålesund - Molde
Utbygging:
• Klimagassberegninger for alle traseer

• inngår i beslutningsgrunnlaget
• Grundig vurdering av muligheter for reduksjon av transport av masser ved å bruke 

tunnelmasser til bl.a. lokal produksjon av asfalt og betong 
• knust berg som tilslag i sprøytebetong og betongelementer

• Undersøke muligheter for mindre materialbruk
• optimering utforming hengebru over Julsundet

• Trinnvis utbygging (2/3 felts med planlegging for 4 felts)
• Mer detaljert klimagassbudsjett i reguleringsplanfase 

• se nøye på arealutslipp (målinger med Georadar)

Transport:
• Heving av bunnpunkt tunnel under Romsdalsfjorden vil redusere drivstofforbruk vesentlig
• Undersøke muligheter for å korte ned traseen ytterlige
• Ladeplan for å bidra til elektrifisering av (tung)transport



Andre miljøaspekter

Lokal luftforurensning, støy, naturmangfold, landskapsbilde, 
friluftsliv, kulturminner, etc.

Eksempler:
• Veøy gamle kirkested
• Naturreservat Tautra
• Molde ‘lilla linje’
• Arealinngrep kryss på Julbøen

Ytre Miljø plan

Det finnes mer enn klima



Klima i kontrakter og anbudsprosedyrer

● Klimakrav 

● Klima som tildelingskriterium

● Bonus og trekk som følge av utslipp av klimagasser



Klimakrav per i dag

• Krav om kontraktsarbeidenes klimagassbudsjett 

• Krav til månedlig klimarapportering på noen 
innsatsfaktorer

• EPD (Environmental Product Declaration)

• Krav til CEEQUAL-sertifisering

• Krav til noen materialer (betong, armeringsstål)



Nye tildelingskriterier – forslag

1. SHA
2. Ytre miljø
3. Klimagassutslipp

a. «Klimagassbudsjett for utvalgte innsatsfaktorer»  - mal
b. Klimagassreduserende tiltak ut over de som allerede er beskrevet i 3a

Dokumentasjonskrav
• Plan for å ivareta SHA i byggefasen
• YM-plan systematikk
• Klimagassbudsjett for utvalgte 

innsatsfaktorer ihht mal
• Beskrivelser av gjennomførbarhet 

klimagassbudsjett og tiltak



Bonus og trekk for klimagassutslipp

Forslag nytt system:

Klimagassregnskap lavere enn klimagassbudsjett -> BONUS
Klimagassregnskap høyere enn klimagassbudsjett -> TREKK

Fast pris per redusert tonn CO2

Utgangspunkt i entreprenørens klimagassbudsjett



KlimaDigital - ønskeløsningen

Samarbeid med Nye Veier og Bane NOR, og NHO




