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Litt fakta om oss
• I år har vi lagt ut ca. 220 000 tonn asfalt gjennom 4 

dekkekontrakter.
• Vi har 4 byggeledere og 2 asfaltkontrollører til å følge opp, alle 

med stor kunnskap innen asfaltfaget.
• Klimaregnskap og EPD er nytt for oss, men vi har ressurser 

internt som har opparbeidet seg en god kompetanse på dette.



Krav om EPD i alle fire asfaltkontrakter våre

• Vekting av CO2 ved tildeling i Hedmarken/ Lillehammer 
kontrakten

• Klimaregnskap med bonus i Nord Gudbrandsdal/Nord Østerdal 
kontrakten.

• I kontraktene for Innlandet sørøst og sørvest ba vi om EPD for å 
lage et klimaregnskap til egen læring, samt å kunne se hvor 
mye LTA som er brukt.



Vekting av CO2 ved tildeling av Hedmarken/ 
Lillehammer kontrakten 
• Vi valgte ut 3 kontraktspunkter hvor vi bad om EPD som 

omfattet modulene A1-A5. Disse punktene utgjorde ca. 10 000 
tonn av kontraktens 45 000 tonn

• Konkurransesum ble beregnet ved at tilbudsprisen ble gitt et 
påslag ut fra mengde utslipp CO2e for de tre kontraktspunktene

• Tilbyder med lavest gjennomsnittsutslipp CO2e for disse tre 
kontraktspunktene fikk ikke påslag



Anskaffelse ble gjennomført
• Peab hadde lavest pris, rett foran Veidekke
• Veidekke hadde lavest gjennomsnittsutslipp- ingen påslag i 

tilbudsum, Peab fikk påslag på sitt tilbud
• Kontrakten ble tildelt Veidekke



Anskaffelsen fra april til juni
• Klage fra Peab
• Omgjøring av tildelingsbeslutningen- Veidekke 

blir avvist, Peab blir tildelt kontrakten
• Klage fra Veidekke
• Ny runde med undersøkelser
• Annullering av tildelingsbeslutningen 
• Veidekke blir på nytt tildelt kontrakten, denne 

ble stående



Klimaregnskap med bonus i Nord-
Gudbrandsdal og Nord- Østerdalskontrakten
• Bonus i henhold til tabellen



3. Partskontroll av EPD og klimaregnskap
• Veiteknisk Institutt så på de innleverte EPD og gjennomførte 

sammen med oss møte/befaring med entreprenør
• Viktig for oss å kunne verifisere at entreprenør hadde utført slik 

de beskrev i sitt tilbud, men også for egen læring.



Erfaringer
• Nytt for oss og bransjen- vi har nok alle høstet mange nyttige 

erfaringer.
• Er et sammensatt tema/fag, der vi er nødt til å samarbeide internt for 

å få et riktig resultat
• 3. partskontroll er viktig
• Dialog med bransjen er viktig fremover
• Dialog og samarbeid med andre vegeiere for å få likhet, læring og 

forutsigbarhet i kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier



Til slutt, et sidespor/refleksjon


