
Asfaltdagen 2022

Entreprenørenes syn på tildelingskriterier
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97%

EBA representerer 
97% av bransjen

EBA representerer 
følgende firmaer:

Asfalt



Tildelingskriterier

Må være målbare
Åpenhet
Objektive
Sammenlignbare

• Forstås på samme måte av leverandørene
 Felles for alle bestillerne
Vektinga (nivået) må være slik at det kan drives utvikling
Byggherre må ta risiko

3



Tildelingskriterier

Pris
• Laveste pris
• Laveste kostnad

 Levetid
• Egenskapskrav

Klima
• Vekting av klima

• Verktøy er på plass
• Påslagsmodell gir insentiv til alle klimatiltak
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Kunnskapsbaserte tildelingskriterier (1)
Ska 11 med PmB 63.19 kg CO2eq / Tonn asfalt

 GWP-utslipp av CO2  

 A1=råstoff
 A2=transport til asfaltfabrikk
 A3=produksjon/oppvarming i fabrikk
 A4=transport fra fabrikk til utleggersted
 A5-utlegging av asfalt
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Kunnskapsbaserte tildelingskriterier (2)
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A1=råstoff 32,3 5

A2=transport 3,1 3,1

A3=oppvarming 19,9 7,0

A4=transport 6,73 6,7

A5=utlegging 1,16 1,16

63,19 22,96

64% reduksjon



Bygg- og anleggsnæringen møter økte 
klimakrav med en offensiv holdning

77

Parisavtalen
• kvotepliktige utslipp
• ikke-kvotepliktige utslipp
• opptak og utslipp fra arealbruk

FNs bærekraftmål

EU-kommisjonen - fokus 
• Sirkulærøkonomi
• Energieffektivitet

Stortingets klimaforlik (2008)
• Norges klimagassutslipp skal reduseres 

med 50 % innen 2030

Anskaffelsesforskriften (2017)
• Der miljø brukes som tildelingskriterium, 

som hovedregel vektes minimum 30 %

Klimakur 2030 (2020)
• Elektrifisering
• ikke rive bygg, gjenbruke materialer, bruke 

byggematerialer med lavere utslipp 

Klimaplan 2021- 2030 (2021)
• Utslippsfri teknologi
• Sirkulærøkonomi
• Energikrav

NTP 2022-2033 (2021)
• Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og 

miljømål

Internasjonale forhold Nasjonale rammebetingelser Kundekrav



EBA med ambisiøse klimamål i NTP

Hovedstyret i EBA hadde klimaambisjonene som hovedsak på 
strategisamlingen høsten 2021:

 EBAs medlemsbedrifter/norske entreprenører kan og bør gjøre 
ambisiøse klimamål til et konkurransefortrinn

 Det bør stilles krav til 50% reduksjon i klimagassutslipp i alle NTP-
prosjekter fra og med 2022

 Reduserte klimagassutslipp bør vektes sterkere enn forskriftskrav 
ved tildeling av større infrastrukturkontrakter - med inntil 70%?
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Tildelingskriterier, oppsummering

 Ønsket vei å gå.

 Forutsigbarhet 

 Klimavekting løser alle utfordringer.

 Entreprenørene må kunne ha forretningshemmeligheter
• EPD åpen informasjon

 Byggherrekontroll

 Risiko
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