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Asfalt er Samfunnsnyttig, 
Sexy og Sofistikert!
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Sammen skal vi kunne nå 
målene om 
«kostnadseffektive»? og 
bærekraftige veier!

La entreprenøren «bestemme»?



Bransjen valgte LCA.no
Kalkulator for miljødeklarasjoner, asfalt
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• Kalkulator utviklet av EBA med medlemsbedrifter
• Sammenlignbart
• Verifiserte tallmaterialer/-grunnlag
• Kan simulere innsatsfaktorer og se påvirkning

• Pr tonn og pr prosjekt (anleggsprosjekter)
• Be om EPD fra A1 – A3 + A5 (faste verdier)

• Transportavstand kan ha stor innvirkning
• - ønsker at A4 legges kun inn i Klimabudsjettet

Eksempel fra Tingvoll

EPD: Sier ingenting om kvaliteten eller levetid

Stor takk til SVV og Thor Asbjørn Lunaas
- Addendum på krav i EPD for 2022



Bruk av EPD
• Tildelingskriterier

• Bestiller har etterspurt Co2 vektig i anbud
• Åpenhet; Bestiller stiller krav, entreprenør kan se hva som er tilbydd.

• Dokumentasjon, miljødokumentasjon
• Sammenligning av produkter samt synligjøre reduksjon av CO2 

• Både bestiller og entreprenør må dokumentere reduksjon av CO2

• Ett verifisert system, hvor bruker/entreprenør ikke har innvirkning på output. 
• Faste verdier

• Nytt for kontrakter i 2022, grunnlag EN 15804 + A2:2019
• C og D fasene
• Første bransje som tok denne i bruk
• Har bydd på noen utfordringer
• Kan ikke sammenligne en EPD fra A1-A3 i 2021 og 2022

• Eksempel fra samme resept
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EPD gir informasjon om

 Miljøpåvirkning
(utslipp til luft, vann og jord)

 Klimagassutslipp

 Bruk av ressurser 
(råmaterialer og energi)

 Behandling av avfall 

 Innhold av farlige stoffer



Modulsystemet i EN 15804

Produksjon Transport + Legging

Bruk

Avhending Gjenbruk



Hvordan lese tallene i en EPD Eksponentielle tall:
9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,0

Forklaring på forkortelser

Enhet for indikator



Miljøpåvirkning
Global klimaendring - GWP

Nedbryting av Ozonlaget - ODP

Dannelse av bakkenært Ozon (Smog) - POCP

Forsuring - AP

Eutrofiering (algevekst/gjengroing) - EP



Hvordan blir verktøyet brukt
Før og etter oppdatering
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C1 – faste verdier, fresing og vann
C2 – faste verdier, transport
C3 – avhengig av input i A1

Biogent i A1 (slitelag10%, Bind/Bærelag 1%)

Tabell nr 2 på side 11



Kontrakter med 
miljøkriterier
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Kontrakter med ulike kriterier
SVV Drift og Fylker 2021
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Prosessen – hvor kan man påvirke – Cradle to Grave
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LagerKnuseverkMasseuttak

Ekstern pukk og 
grus

Emulsjon Råvarelager

asfaltleverandør

Kaldaktiviteter

Underentreprenør
Kaldaktiviteter

Asfaltutlegging

Ekstern 
bitumenprodusent

AsfaltfabrikkTilslagslager

LimFiller

Inngående 
transport 

Utgående 
transport 

Etterarbeid

BitumendeponiPMB

EtterarbeidUnderentreprenør
transport

Underentreprenør 
sommer- og vinterdrift

Sommerdrift

Vinterdrift

Saltlager

sandleverandør 

Sandlager

saltleverandør Direkte 
material

Byggherre 
Stat Fylker Kommuner

Alternative additiver



Miljø er den største driveren for asfaltinnovasjon
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Råvarer Transport 
av råvarer Asfaltproduksjon Transport av 

ferdigvare
Utlegging

35-45% 40-45% <4%4-8% 4-8%
Andel av det totale CO2 utslippet ved asfaltlegging uten miljøtiltak

Ved reduksjon av Co2 i råvarer og produksjon, vil vekting i transport og utlegging, bli en større prosentandel



EPD xxxxx Ab 16 Surf 70/100 fra en fabrikk til ett sted
10 % gjenbruk - mer reduksjon enn hele A5 
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Hvordan bruke EPD verktøyet for å redusere CO2
EPD xxxxx Ab 16 Surf 70/100 fra en fabrikk til ett utleggingssted 25 km unna
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A3 Impact of alternative fuels at Plant
CO2 eq basert på brennverdi for et gitt energibehov for 1 tonn asfalt
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Utvikling i bransjen siste 4 år – øker ved etterspørsel



Hvilke utfordringer ser vi?
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Hovedpunkter
• Fossilfrie anleggsplasser
• Nullutslipp og lavutslipp (utslippsfritt)
• Konkurranse på  utslippsfri gjennomføring
• REHAB / Sirkulærøkonomi
• CO2 avgift
• Naturmangfold -> økte ym-krav
• Taksonomi og finans

• Tilgang biodiesel/gass/fossilfritt (omsetningskravet)
• Tilgang elektriske maskiner
• Kompetanse på sirkulærøkonomi – gjennomføring?
• Levere prosjekter med lavere klimagassutslipp
• Konsekvenser av CO2 – avgift
• Økte dokumentasjonskrav!

Konsekvenser

Det vurderes dithen at entreprenører må levere mer klimaeffektive produkter fremover mot 
2030 – dette vil i stor grad representere endringer i produktutvalg og driftsmetodikk, samt 
ytterligere krav om dokumentasjon som setter store krav til datahåndtering.

«Bruttoliste» overgangsrisikoer 



Fremtiden 
må være bærekraftig
Blir det muligheter for å koble inn bærekrafts mål 
og parametere i en EPD?
Eksempel;
Inngrep i naturen og naturmangfold, biomangfold, 
blå-grønn infrastruktur
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Vesentlighetsanalyse:
Gjennom dialog med 
interessenter som 
blir berørt av 
virksomheten vår, 
kan vi oppdage 
utfordringer tidlig og 
velge de mest bære-
kraftige løsningene. 
Slik dialog hjelper 
oss også å 
bestemme hvilke 
bærekraftmål vi skal 
fokusere på. 

.



Hindringer for miljøsatsing i bransjen
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Veidekke vil konkurrere på Hindring

Miljø • Kontrakter uten miljøvekting
• Feil fokus fra byggherre på gevinster
• Tilgjengelighet på råvarer og teknologi

Kompetanse • Bransjens kompetanse innen veiteknologi
• Krav som ikke fører til god asfaltkvalitet

Innovasjon • Byggherrens krav om innsyn i resultater fra innovasjonsprosjekter
• Muligheten til å sikre av Entreprenørens rettigheter



Budsjett = EPD
Resultat = faktisk forbruk
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Krav til EPD med A1-A4(A5) krever 4+ EPD’er
Krav til EPD med A1-A3 krever 1 EPD’er (oppgir km avstand i tillegg



Oppsummering CO2-avtrykk i asfaltprosessen

• Størst CO2-avtrykk i råvaretilvirkning og produksjon

• Størst effekt ved å innrette tiltak mot disse delene av asfaltprosessen

• Transport og maskiner utgjør en liten andel av CO2-avtrykket pr. dagsdato.

• Løpende rullering/utskifting av maskiner og biler ivaretas allerede av bransjen
• Egeninteresse i nyere maskinpark med redusert drivstofforbruk og vedlikeholdskostnad

• Godt vedlikehold av maskiner er også bærekraft!
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Manuell dokumentasjon i tillegg til EPD pr resept
Risiko, hindring, eller sysselsetting?

24 I tillegg til Klimabudsjett og resultat – alt blir manuelt. Kan vi sammen finne en annen løsning?



2021
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2030

2030

Det sorte får Det grønne får

Asfalt
Asfalt

Verdien av det grønne skifte  – bærekraftig 
konkurransekraft



Takk for oppmerksomheten
Anne Karin Johannessen og Geir Lange 

Hvor stort er 
ditt CO2
avtrykk?

Det står i 
EPD’n min


