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Hvorfor navnet Krakk?



Hvorfor navnet krakk?

Det var visjonen at 
vi skulle bidra til et  
klimakrakk – i 
positiv forstand

KraKK = Krav til 
klimakutt i 
kontrakter 
(tidl: konkurranse-grunnlag)



Lært nåkka nytt av asfaltmiljøet

● Kossn like asfaltmiljøet kaffen?



Krav til kutt i kontrakter

Hva 
har vi 
lært?



●Samarbeid med bransjen
–Eierforhold til klimatiltak, både hos E og hos BH

●Dele ideer – krever samarbeidsarenaer

Kanskje det viktigste?

Hva 
har vi 
lært?



● Lov om offentlige anskaffelser
● Forskrift om offentlige anskaffelser
● Nasjonal transportplan
● Granavoldenerklæringen
● Tildelingsbrev til Statens vegvesen fra Samferdselsdepartementet
● Virksomhetsstrategi

Kunnskap:
● Grønn anleggssektor
● Klimagrunn
● Pilot-E-programmer
● Kortreist stein
● Klimavennlig betong

Grunnlag



Stortinget 
har sagt:
Dette skal 
vi gjøre: 

Klimaloven
§1 Formål
Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål
Fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning 
og framdrift

§3 Klimamål for 2030
Målet skal være at utslipp av klimagaser i 2030 
reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990



Lov om offentlig anskaffelse…med tilpasning for SVV

§ 5.Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn
Statens vegvesen skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den 
bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 
klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant 
annet skje ved at Statens vegvesen tar hensyn til 
livssykluskostnader. 

Statens vegvesen kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike 
trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter 
gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, 
innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene 
og kriteriene har tilknytning til leveransen

Lovgiver 
har sagt:
Dette skal 
vi gjøre: 



Forskrift om offentlig anskaffelse…med tilpasning for 
SVV

§ 7-9.Minimering av miljøbelastning
Statens vegvesen skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og 
fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille 
miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er 
relevant og knyttet til leveransen. 

Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 
minimum 30 prosent

Lovgiver 
har sagt:
Dette skal 
vi gjøre: 



Hensyn til livsykluskostnader

Da trenger vi eksempelvis miljødeklarasjoner som grunnlag

Fra kontraktsmal: 



Vegvesenets strategi mot 2030



Fremme bærekraft og redusere
klimagassutslipp
Vårt mål er at vegtransportens og vegbyggingens samlede klimagassutslipp 
reduseres og at bærekraften sikres.

Hovedgrep 2018-2021
• Sørge for at bærekraft- og klimavirkninger inngår i beslutningsgrunnlag

og kriterier 
- se både på direkte og indirekte klimavirkninger 

• Være pådriver for arealeffektive, miljø- og klimagunstige transportløsninger, 
særlig i byområder

• Styrke klimakrav i kontrakter og innkjøp



Klimagassbudsjett- og regnskap
● Krav til klimagassbudsjett- og regnskap for kontrakter over 51 mill (EØS-terskelverdi). 

Vedtatt i ELM* 18.11.2019

● Etablere nullpunkt i 2020 for utslipp (Referanseår: 2019):
– Utbygging
– Drift
– Vedlikehold

● Særlig rapportering på direkte forbruk av diesel

● VegLCA skal benyttes som verktøy for rapportering etter EFFEKT (tidligfaseverktøy)

*ELM: Etatsledermøte



Nullpunktet er bestemt til 2019

●Basert på tidligere data utarbeides nullpunkt fra 2019

●40 prosent reduksjon på anlegg
●50 prosent reduksjon på drift

Referanseår 2019



Klimapiloter på asfalt: Bonus or not bonus – that’s the question

● Asfalt: 
– Testing av bonus i 

kontrakter Region midt og 
i Region øst

● Uttesting av klimabudsjett-
og regnskap. 
Statens vegvesen bruker 
VegLCA. Denne blir 
tilgjengelig for alle på 
nettet.



Utvikle veien videre sammen med bransjen



I kjølvannet av vår iver…

●Krever et kontrollregime

●Nye løsninger som blir så dyre 
at vi selv ikke har råd



Utvikle veien videre sammen med bransjen



Samarbeid med bransjen



Klimatiltak 



●…da havner det på kuttlisten
Koster tiltakene penger…?



●…hva gjør man da?
Koster tiltakene penger…?



Prosessen frem til ferdigstillelse 

Hvor gode er 
ideene?

Kreativt 
verksted!

Hvor skal vi?

Hva koster 
ideene?



Å være en 
spyd-spiss 
– vi må 
tørre å 
gjøre feil



●Erfaringer må deles 

●Videreutvikle kontrakter – asfalt viser veg

●Samarbeidsfora

●Kompetanse

Hva bør arbeides videre med



Vi trenger alle litt klimabegeistring og godt klima-omdømme 
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