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MILJØVENNLIGE ANSKAFFELSER

Skal miljøparametere være et tildelingskriterium
må det finnes gode og objektive verktøy for å
bedømme miljøpåvirkning.j p g

LCA-verktøy for bestemmelse av carbon footprint av asfalt. 
Eksempel: svenske EKA og britiske asPECT.

Alternativt premiering av konkrete miljøtiltakAlternativt premiering av konkrete miljøtiltak.

LCA: Life-cycle assessment / life-cycle analysis (livsløpsanalyse)LCA: Life cycle assessment / life cycle analysis  (livsløpsanalyse)

Carbon-footprint måles i CO2e karbon-dioksyd ekvivalenter, 
det vil si at alle klimagasser (N O CH osv ) er omregnet til COdet vil si at alle klimagasser (N2O, CH4, osv.) er omregnet til CO2.

asPECT (The Asphalt Pavement Embodied Carbon Tool) 
EKA (Energi och Koldioxid på Asfaltbeläggningar) 



PCR og EPD
Produkt-kategori-regler (PCR) er et obligatorisk forarbeid før utarbeidelse av 
miljødeklarasjoner for et produkt Bransjesamarbeid Samsvar med ISO 14025miljødeklarasjoner for et produkt. Bransjesamarbeid. Samsvar med ISO 14025  

Bitumen er et byggematerialeBitumen er et byggemateriale
og ikke en energibærer

Environmental Product Declaration (EPD) dokumenterer miljøprofilen til et produkt 
eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA)En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) 
etter ISO 14040-14044. De standardiserte 
metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme 
produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til 
produkt uavhengig av region eller landprodukt, uavhengig av region eller land.



Miljødeklarasjon (EPD) 
for den mest benyttedefor den mest benyttede 
asfalttypen i Norge, 
Agb 11, anslår utslippetAgb 11, anslår utslippet 
av drivhusgasser til 48 kg 
CO2e pr tonn asfalt vedCO2e pr tonn asfalt ved 
asfaltfremstilling (krybbe 
til port) og 8 kg CO2e prtil port) og 8 kg CO2e pr 
tonn asfalt ved utlegging. 



Asfaltens miljøpåvirkning

De største gevinstene i reduksjon av klimagassutslipp 
å li i åsynes å ligge i å: 

1 Øk d l j b k i1. Øke andelen av gjenbruk i varme masser 

2 Gå til b l d i d CO i h t2. Gå over til brensel med mindre CO2e pr energienhet
enn fyringsolje. 

3. Produsere mer asfalt med lavtemperaturteknikk (LTA)

4. Holde nede fuktinnholdet i 0-fraksjonene 

Lengere dekkelevetid gir mindre klimapåvirkning



KLIMAVEIEN 2007 - 2009

Utslippet av klimagasserUtslippet av klimagasser 
knyttet til aktivitetene på 
en gjennomsnittlig norsken gjennomsnittlig norsk 
asfaltfabrikk i 2009: 
19,1 kg CO2e pr tonn19,1 kg CO2e pr tonn 
asfalt og et energiforbruk 
på 74,9 kWh pr tonnpå 74,9 kWh pr tonn 
asfalt. 
(ex. energibruk og utslipp ( g g pp
knyttet til råvarefremstilling.)

CO e utslipp (kg CO e pr tonn asfalt) ble redusert fra 21 8 kg i 2007 til 19 1 kg i 2009CO2e utslipp (kg CO2e pr tonn asfalt) ble redusert fra 21,8 kg i 2007 til 19,1 kg i 2009. 



Kli k lk l tKlimakalkulator

Fra et eksempel ved bruk av miljøkalkulatoren asPECT for lavtemperaturasfalt og 
gjenbruk:                 
Varmprodusert asfalt (HMA) 57.5 kg CO2e/tonn
Lavtemperaturasfalt (WMA) 55,3 kg CO2e/tonn (  4 % reduksjon)
Gj b k 15 % RAP 52 3 k CO /t ( 9 % d k j )Gjenbruk 15 % RAP 52,3 kg CO2e/tonn (  9 % reduksjon)
Lavtemperatur+gjenbruk 15 % RAP 50,0 kg CO2e/tonn (14 % reduksjon)

asPECT med tilhørende dokumentasjon kan lastes ned gratis fra

http://www.sustainabilityofhighways.gov.uk/
asPECT med tilhørende dokumentasjon kan lastes ned gratis fra 



Carbon-footprint måles i CO2e karbon-dioksyd ekvivalenter, det vil si at alle klimagasser 
(N2O, CH4, osv.) er omregnet til CO2.

Kilde: FAV/Per Noss”Klimaveien – en miljødugnad i asfaltbransjen”Klimaveien en miljødugnad i asfaltbransjen



Unngå å la tilslaget bli fuktig



Ca. 42 % av CO2 utslipp
kommer fra tørking ogkommer fra tørking og 
oppvarming av steinmateriale

Kilde: Arne Aaberg / FAV”Klimaveien en miljødugnad i asfaltbransjen” Kilde: Arne Aaberg / FAVKlimaveien – en miljødugnad i asfaltbransjen



Dekkets levetid påvirker miljøregnskapet

Ved en sammenlikning av CO2e regnskap vil en reduksjon i bindemiddel-
d h t iti t t l f di bi d idd l t t j tli d lmengde ha et positivt utslag fordi bindemiddelet utgjør en vesentlig andel av 

CO2e mengden. En reduksjon av bindemiddelmengden kan medføre en 
mindre bestandig asfaltmasse og redusert levetid.

BRUK AV PMB:BRUK AV PMB:

Ifølge Eurobitume dokument «Life Cycle Inventory: Bitumen» har PMB 
(3 5 % SBS) 1 6 ganger så stort CO -utslipp som bitumen(3,5 % SBS) 1,6 ganger så stort CO2-utslipp som bitumen. 

På Ev 18 i nordre Vestfold ble PMB dekker vurdert til å ha 40 % lengre levetid. 
Tar en utgangspunkt i totalt utslipp av CO fra produksjon og utlegging av asfaltTar en utgangspunkt i totalt utslipp av CO2 fra produksjon og utlegging av asfalt 
vil bruk av PMB gi mindre utslipp på grunn av lengre dekkelevetid. 



Økt bruk av asfaltgranulat i 
produksjon av ny asfalt vil gi
redusert utslipp av klimagasser



Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser er 
samtidig økonomisk lønnsomme for asfaltprodusenten


