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På vei mot en bærekraftig fremtid



Nasjonal transportplan | «Bærekraftmålene skal være førende for sektorens arbeid»
Våre toppmål

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem

Foto: unsplash.com 



Stoppe klimaendringene | Målstyring klima

Vi skal legge til rette for å redusere sektorens totale klimagassutslipp i alt fra planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vei.
Særskilt målstyring på direkteutslipp fra anleggsmaskiner, massetransport og arealbruksendringer.



Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Bærekraftig infrastruktur | Skifte i planlegging, bygging og drift av infrastruktur 

Vi reduserer klima- og miljøpåvirkningen fra materialbruk, og minimerer naturinngrep fra bygging, drift og vedlikehold av vei.



Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Klimameldingen | Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren - NTP

«Vi har et mål om at anleggsplassene i transportsektoren skal bli fossilfrie innen 2025. Med en økt CO2-avgift, offentlige anskaffelser, og 450 millioner kroner til 
pilotprosjekter legger regjeringen opp til en grønn forvandling av anleggsplassene i transportsektoren.»

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide



Nullutslipp | Drift og vedlikehold

Vi foreslår også å etablere 
prosjekt for pilotering av 
utslippsfrie maskiner til drift 
og vedlikehold

Dette vil raskere drive frem 
testing og tilgjengeliggjøring 
og dermed dra i gang et 
masse-marked. 

Vi vil dra nytte av erfaringer fra elektrifisering av ferjevirksomheten og arbeidet som er gjort med asfalt. 

Foto: Ellinor Hansen



Forventninger | Ambisjoner fra regjeringen om en bærekraftig, sirkulær, grønn og innovativ sektor



Det bør være et mål om at mye mer av det som 
fjernes fra veiene skal brukes i ny bunden asfalt.

I dag brukes bare 30 % av asfaltgranulat i ny 
bunden asfalt, mens 70 % gjenbrukes som 
ubundet i bærelaget eller grunnlaget.

Norge bør ha som mål at 90 % av fresemassen 
gjenbrukes i bunden asfalt innen 2030.

Sirkulærøkonomi | Forslag til målsetting



Utslipp beregnet med VegLCA for 27 prosjekter. Materialer brukt
under drift og vedlikehold er ikke med i betraktning.

Store utbyggingsprosjekter| Gjennomsnittlig utslipp fra materialproduksjon

Klimakrav E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta Byggeplan

Foto: ViaNova



Videre utvikling | Internasjonalt samarbeid, erfaringsoverføring og forskning

Steinar Svensbakken / Statens vegvesen



Lavtemperaturasfalt| Mennesker OG miljø

Norge er på vei mot å bli verdensmester i LTA

(Foto: Tor Arvid A. Gundersen)
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 Sirkulærøkonomi
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 Andre kontraktsformer og regelverkskrav
– Funksjonskrav - krav til egenskaper ferdig dekke
– Andre teknikker
– Andre massetyper
– Alternative råvarer - tilslag/bindemiddel
– Andre oppgjørsformer

Investeringer på asfaltverkene må gjøres nå - basert på forutsigbarhet – og levere på 2030 løsningene

Veien mot klimamålet 2030 og videre| Reduksjon av klimagassutslipp fra asfalt



MYE bra arbeid gjøres for 
å få ned utslippene fra 
asfaltering

MYE bra arbeid gjøres for 
å få ned utslippene fra 
asfaltering

Vi MÅ holde tempoet oppe på klimaløsningene – minimum 7-8 % i året!!
Vi får mer igjen for utslippene vi kutter tidlig enn de vi kutter om noen år.

Foto: Knut Opeide/ Statens vegvesen


