Direktør Bjørn Laksforsmo, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold

Krav til klima og miljø i framtidige kontrakter –
drift, vedlikehold og verdiøkning

Byggenæringens klimakonferanse 23. november 2021

Foto: Norled, Bjørn Egil Gilje, Knut Opeide, Silje Drevdal, Steinar Svendsbakken, Bård Asle Nordbø, Werner Harstad

De sa det ikke var mulig…og vi gjorde det!

1. Ferjedrift

2. Asfalt

3. Vegdrift

Ill: Visuell kommunikasjon

Eksempel 1 – Fra ord til handling: Ferje

Slik gjør vi det i ferjedriften
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Offentlig – privat samarbeid for mer miljøvennlige ferjer
Foto: Henriette Erken Busterud

Foto: Statens vegvesen

Eksempel 2 – Fra ord til handling: Asfalt

Slik gjør vi asfalten grønnere
•
•
•

Fra 2024 skal CO2-kutt vektes i alle asfaltkontraktene på riksveg.
Første «klimakontrakter» i Nord-Trøndelag og Sunnmøre i 2019.
Mål om klimakutt i halvparten av asfaltkontraktene i 2022.

Tiltak for å redusere CO2:
• Levetid!!
• Produsere ved lavere
temperatur
• Fyringsmetoder
• Gjenbruk av asfalt
• Fuktinnhold tilslag
• Kortreist stein
• Transport: Råvarer, asfalt –
avstand, drivstoff, veg/sjø
• Biogent bindemiddel
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Foto: Henriette Erken Busterud
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Eksempel 3 – Fra ord til handling: Vegdriftskontrakter

Slik gjør vi det i Hallingdal/Valdres

Alle driftskontrakter:
• Krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap.
• Insentiver for å ta i bruk ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger.
Hallingdal/Valdres:
• Flere tildelingskriterier enn pris: 10 % oppdragsforståelse + 20 %
prestasjon (klima og gjenbruk) + 70 % pris
Erfaringer så langt:
• Det er mulig med store klimagassreduksjoner i driftskontraktene
• Entreprenørene overgikk våre forventninger til utslippskutt – vil redusere
med 85 %.
• Anskaffelsesprosessen og kontrakten har gitt oss kunnskap og innsikt vi
ikke hadde tidligere.
• Når tilbyderne bestemmer løsninger, får entreprenøren større eierskap til
2015
2016
prosjektet.
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Foto: Henriette Erken Busterud

Presis Vegdrift skal kutte 85 prosent - les hva
de tre store andre entreprenørene klarer –
Tungt

Eksempel 3 – forts.

Eksempler på mer klimavennlig vegdrift
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av små el-lastebiler
Økt bruk av hydrogen og elektriske maskiner og lastebiler
Strøsand som er varmet med varmt vann tappet fra fjernevarmeanlegg (tidligere
varmet med dieselaggregat)
Gjenbruk av strøsand
Oppsamling av tunnelstøv
Bruk av værdata for å redusere salting
Utbedring av brøyteprofiler
Økt bruk av sideploger på veger som er egnet for det (mindre overfarter)
Gjenbruk av brøytestikker, skiltplater, rekkverk med mer
Bruk av damp i stedet for kjemikalier for å bekjempe ugress.

•

Mange små skritt, noen kan realiseres raskt!

Forskning og utvikling
•
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I tillegg jobber vi strategisk, taktisk og operasjonelt med å optimalisere vegdriften.
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Fra ord til handling

Suksesskriterier
•
•
•
•
•
•

Klar bestilling fra «eier»
Ledelsesfokus
Tydelige framtidsmål – vi binder oss til masten
Økonomiske rammebetingelser
Forutsigbarhet
- Krav
- Tildelingskriterier
Fungerende marked
- Fokus på marked og markedsutvikling
- Utlysninger – fokus på tilbyders risiko og forutsigbarhet

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fra ord til handling

Fra 2021 til 2030
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