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SINTEF = Anvendt forskning, teknologi og innovasjon 

Bygg og
infrastruktur

DigitaliseringKlima og miljø

Industri
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Mikro-, nano- og 
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Helse og velferd Samferdsel

Fornybar energi Materialer

Ekspertise og spisskompetanse fra havrom til verdensrom:



Bærekraft – mer enn miljø!
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• Klimaavtale i Paris 2015
• Ratifisert november 2016

• Ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft
• 17 tilknyttede veikart i 2016
• Arbeidsplasser, innovasjon og verdiskapning innen 

lite karbonintensive områder

• RIFs State of the Nation
• Etterslep på 2600 mrd NOK

• Nasjonal Transportplan 2018-2029
• 1000 mrd NOK

• Bransjeengasjement for Fossilfri Anleggsplass

Bærekraftig samferdselsinfrastruktur



Begrenset kunnskapsinnhenting i Samferdselsdepartementet
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• Hvordan kan norsk anleggssektor 
møte eksisterende barrierer og 
utnytte drivere for å utvikle en 
bærekraftig sektor?

Berit Laanke, SINTEF

Prosjektoppgave Handelshøgskolen BI Oslo 2017

GRØNN 
ANLEGGSSEKTOR



"Radikale endringer innebærer risiko. Hvis vi skal 
nå målene våre på bærekraft må vi tørre å gjøre 
feil."

- Bane NOR

"Ny teknologi er viktig, men man får 
kvantesprang først når forretningsmodellene 
endres."

- Mapei

"Å veie søpla er ikke noe mål. Den tid er forbi!"

- Bane NOR
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Det er ledig plass i førerhuset 
(men førersetet er opptatt, 
der sitter entreprenørene!)

Det trengs pisk og gulrot

Ildsjelen er driver, men 
dedikert ledelse er helt 

nødvendig
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• Entreprenørleddet er viktig og har et 
stort ansvar

• Anlegg har mye å lære av bygg

• Hva er bransjens grønne 
forretningsmodeller?

• Strategisk tilnærming er viktig

• Vi må hjelpes ad til å gjøre 
premissgiverne gode!

• Sammen står vi sterkere og drar 
bransjen framover

Oppsummering av 
oppgaven



Nettverk for grønn anleggssektor

• Startet høsten 2017

• Ledes av SINTEF

• Finansieres av medlemmene og 
Forskningsrådet (t.o.m. 2020)

• Arbeidsform workshop hos 
medlemmene

• Nye medlemmer er velkomne
www.grønnanleggssektor.no
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http://www.gr%C3%B8nnanleggssektor.no/


Sentrale tema og problemstillinger drøftes i nettverket:

• Beregningsverktøy og miljøstyring

• Forretningsmodeller

• Planarbeid/planprosess

• Funksjonskrav

• Kontraktsmodeller

• Offentlige innkjøp

• Fossilfrie anleggsmaskiner

• Fossilfri anleggsplass/ energiforsyning

• Bærekraftige byggematerialer

• Bærekraftige materialløsninger

• Byggeprosess

• Gode eksempler fra bygg og annen 

industri/næring
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Veikart 
SINTEF skal i samarbeid med medlemmer i nettverket lage et 

veikart for utslippsreduksjoner i anleggsbransjen 

Veikartet omhandler ambisjonene om å redusere 

klimagassutslippene fra anleggsbransjen, og skal inneholde 

retningslinjer som beskriver hvordan bransjen konkret kan gå frem 

for å nå målene.
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Konkrete prosjekteksempler
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Aktiv strategi for å løse samfunnsbehov og skape nytt næringsliv
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• SINTEF bistår Verdalskalk AS og 
Norcem/Heidelberg Cement Group 
med vurdering av ny transport-
løsning for økt kalksteintonnasje 
fra steinbruddet i Tromsdalen ned 
til Verdal havn. 

Verdalskalk -
logistikkløsninger
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• Hydro får et nytt marked for sin 

aluminium – inklusiv skrap

• Norcem forbedrer sin 

miljøprofil (mindre CO2 utslipp)

• Veidekke kan tilby bygg med 

mindre karbon-avtrykk

For samfunnet

• Sparer milliarder i redusert 

reparasjon og vedlikehold

• Miljøet vinner, men det er alltid 

noen som taper….
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Aluminium som armering i betong 

For våre industripartnere



(21)Følgeforskning E18 Dørdal-Grimstad2018-05-31

• Nye Veier - Skal sikre raskere utbygging og mer effektiv ressursbruk (Mld.St. 25)
• Utvikler kommunedelplan i prosjektet E18 Dørdal-Grimstad
• Interkommunalt plansamarbeid: 7 kommuner, Telemark/Aust- og Vest-Agder
• Nytt: Samfunnsøkonomisk perspektiv og nyttevurdering tidlig i planfasen
• Følgeforskning frem til kommunedelplan
• Forskningssamarbeid mellom NTNU/Concept og SINTEF på tvers

Følgeforskning av Nye Veier-prosjekt 
E18 Dørdal-Grimstad
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Elektrisk infrastruktur for godstransport;

- Skinne i veg

- Luftledning

- Induktiv lading (trådløs)

www.elingo.no

Utfordringer:

- Hvordan tilrettelegger vi best for kontinuerlig 
lading/energitilførsel?

- Hvordan tåler konstruksjonen snø, is, salting og brøyting?

- Har vi tilstrekkelig tilgang på energi der vi trenger den?

- Hvordan påvirke trådløs lading menneskene i kjøretøyet?

- Kost/nytte?

Prosjektinitiativ: Construction of electric roads for Norwegian 
climate conditions23

Framtidens veier Hvordan konstruerer og drifter vi veier 
for framtidens elektriske biler?



Hvordan kan selvkjørende kjøretøy 
bidra til et bedre kollektivtilbud?

• Evaluering av 3 piloter

• Effekter, brukerkrav, lovgivning, 
forretningsmodeller

• Suksesskriterier, barrierer, 
rammebetingelser

Grønn 
tilbringertjeneste

(Prosjekteier)

(FoU partner)



GeoSUM
• Bruk av Geofencing for trafikkstyring og 

informasjon
• I GeoSUM piloteres fartsreduksjon rundt 

skoler og differensiert vegprising
• Hybrid biler kan tvinges over på elektrisk drift

• Partnere:
• Volvo
• Q-free
• Oslo kommune
• Trondheim kommune
• Statens vegvesen
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Vi skal møte kundene
som ett SINTEF


