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Bransje- og arbeidsgiverforening for 
bygg- og anleggsentreprenørene

En del av et sterkt NHO-felleskap Største aktør i BA-næringen

670
medlemsbedrifter

27 000
ansatte

125 mrd.
i omsetning

Regionforeninger og 
opplæringskontor over hele landet



Medlemmene dekker hele bredden i 
bygg- og anleggsnæringen

Asfalt Bygg Anlegg Jernbane anlegg

Drift veg Vedlikehold veg Bolig Undervannsentreprenører Fjellsikring

Jernbane drift



Utslippsfrie 
byggeplasser



Økonomisk bærekraft Miljømessig bærekraft Sosial bærekraft

• Lønnsomme bedrifter over hele 

landet bidrar med 

arbeidsplasser, tjenestetilbud og 

levende lokalsamfunn. 

• Bygg- og anleggsnæringen er 

landets største sysselsetter og 

derfor en viktig bidragsyter som 

skaper varige, samfunnsnyttige 

verdier.

• Innovasjoner i materialvalg,  

byggemetoder, transport og 

livsløpsfokus blir viktige satsinger i 

årene som kommer.

• Ombruk av innsatsfaktorer og 

tydeligere sirkulær-økonomisk 

tilnærming vil prege 

næringsutviklingen.

• Det blir også viktig å ta enda bedre 

vare på bygg og infrastruktur som 

allerede er bygget for å sikre lang 

levetiden på investeringene.

• Kompetanse, forskning og  

innovasjon er viktig for å sikre 

omstillingsevnen og muligheter til å 

skape ny vekst. 

• Bygg- og anleggsnæringen trenger 

mange av de kloke  hodene og 

dyktige hendene for  å sikre 

utviklingskraften. Å vise frem 

næringen som attraktiv, mangfoldig 

og fremtidsrettet for de unge 

talentene blir derfor en  viktig 

oppgave.

Bygg- og anleggsnæringen er en viktig del 
av bærekraftløsningen



BA-næringen er en 

viktig del av den norske 

klimaløsningen
Klimagassutslippet fra bygg- og 

anleggsvirksomheten skal reduseres med 50 % 

innen 2030. 

Dette krever målrettet arbeid fra alle parter og at hele 

rekken av virkemidler  tas i bruk. 

EBAs viktigste tiltak for å nå målet:

1. Klimatiltakene må være 

kunnskapsbaserte

2. Miljøkrav i kontrakter og standarder

3. Økt klimafokus i kurs og 

opplæringstiltak



Klimatiltak kan ikke velges bort
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Parisavtalen
• kvotepliktige utslipp

• ikke-kvotepliktige utslipp

• opptak og utslipp fra arealbruk

FNs bærekraftmål

EU-kommisjonen - fokus 
• Sirkulærøkonomi

• Energieffektivitet

Stortingets klimaforlik (2008)
• Norges klimagassutslipp skal reduseres 

med 50 % innen 2030

Anskaffelsesforskriften (2017)
• Der miljø brukes som tildelingskriterium, 

som hovedregel vektes minimum 30 %

Klimakur 2030 (2020)
• Elektrifisering

• ikke rive bygg, gjenbruke materialer, bruke 

byggematerialer med lavere utslipp 

Klimaplan 2021- 2030 (2021)
• Utslippsfri teknologi

• Sirkulærøkonomi

• Energikrav

NTP 2022-2033 (2021)
• Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og 

miljømål

Internasjonale forhold Nasjonale rammebetingelser Kundekrav



Tre prinsipper for å sikre grønn omstilling 
i bygg og anlegg

Klimaarbeidet 
må være  

kunnskaps-
basert

Det må 
lønne seg 

å ta gode 
klimavalg

Krav og 
ambisjoner 

utvikles med ny 
kunnskap og 

teknologi



Hvordan fordeler utslippene seg? 
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Bygg- og 
anleggsaktivitet

Importerte 
innsatsfaktorer

Norske klimagassutslipp Klimagassutslipp i bygg og anlegg



Hvor oppstår utslippene i asfaltering?
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A1

A3

82,6% 
av totale utslipp 

kommer i A1 og 

A3

Unit Kg Co2

A1 Råstoff 32,30

A2
Transport til 

asfaltfabrikk
3,10

A3
Produksjon/

oppvarming
19,90

A4
Transport fra fabrikk 

til utleggersted
6,73

A5
Utlegging av asfalt

1,16

SUM 63,19



Krav og ambisjoner må utvikles i takt med 
ny kunnskap og teknologi

Materialbruk

▪ Biobaserte bindingsmidler

▪ Lavtemperaturasfalt

▪ Kortreiste masser

▪ Gjenbruk av materialer 

stål, asfalt, betong, masser

Alternativ 

energiforsyning

• Biodiesel

• Biogass

• Implenia og TECO 2030 med 

pilot på hydrogen.

• Skal være 

klar i 2023

De gode elektriske 

løsningene kommer

• Batteriteknologien er i utvikling

• Gravemaskiner i stadig større 

modeller

• Batterielektrisk borerigg i bruk

• Helelektrisk mobilkran

• Elektrifiserte betongbiler



Våre råd til utbyggerne

▪ Krav trumfer alt!

▪ Sørg for tid til å jobbe i utviklingsfasen

▪ Still krav til miljø og klima i kontrakt

▪ Vekte Co2-tiltak i tildeling av kontrakt

▪ Ta i bruk digitale verktøy for optimalisering og modellering

▪ Bruk EPD/klimagassregnskap
• Beslutningsstøtte
• Kontraktskrav
• Tildelingskriterie

▪ Still krav til bruk av Ceequal

▪ Se hele verdikjeden og livsløpet (LCA)

▪ Sørg for at det er nok strøm tilgjengelig

Eksisterende krav: 

• Fossilfri byggeplass

• Utslippsfri byggeplass

Nye krav under utvikling:

• Krav til materialtyper 
(eksisterer på bygg)

• Klimagassregnskap 
(eksisterer i Sverige og Danmark)

• Klimaverktøy: EPD Anlegg 
(eksisterer for asfalt, betong, pukk og grus)

• Optimalisere transportstyring



1. Invester i god planlegging i tidlig fase

2. Plassering. Se arealer og transport i sammenheng. Vurder 

transformasjon av områder framfor å bygge ned natur eller 

matjord. Kartlegg tidlig området og gjør kartlegging 

tilgjengelig for utførende.

3. Vurder tidlig BREEAM-NOR/CEEQUAL

4. Forlenget levetid gir klimagevinst og sparer ressurser. 

Rehabilitering og ombruk vurderes tidlig

5. Energieffektivitet 

6. Bruk et standardisert klimagassregnskap. Følg opp alle krav 

og bruk sanksjoner

7. Krav til avfallsreduksjon og høy sorteringsgrad 

8. Still krav til maks CO2 utslipp for større materialgrupper 

9. Still krav til fossilfri byggeplass. Gi insentiver til utslippsfritt.

10. Unngå miljøgifter og etterspør miljøvennlig emballasje 

10
effektive 

klimakrav i 
kommunale og 

fylkeskommunale  
anskaffelser

BYGG



EBA sine klimainnspill til myndighetene

• Stille krav til minst 50 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser for alle prosjekter i kommende Nasjonal Transportplan allerede 
fra 2022. 

• Store veiprosjekt skal ha egne klimagassbudsjett og tydelige krav til reduksjon i CO2-utslipp i kontraktene.

• Kommunene må få anledning til å stille krav til reduserte klimagassutslipp i alle utbyggingsprosjekter gjennom plan- og 
bygningsloven.

• Stille miljø-, klima- og utslippskrav til materialbruk og øvrige løsninger i alle offentlige prosjekter.

• Stille konkrete og reelle krav til CO2-reduksjon til byggteknisk forskrift på minimum, samt at det i veilederen tydelig beskrives en 
opptrappingsplan for ytterlige CO2-kutt mot 2030.

• Gjøre Norge til et foregangsland for ombruk av bygg. Regelverket skal gjennomgås med mål om å redusere avfall fra bygg og 
anlegg med 50 prosent innen 2030 og tilsvarende øke gjenbruk fra bygg og anlegg med 50 prosent. 

• Fremme et eget tillegg til byggteknisk forskrift for å gjøre det enklere å rehabilitere, slik at det rives mindre.

• Etablere en rådgivningstjeneste for offentlige bygg- og anleggsprosjekter som kan bistå offentlige byggherrer i anskaffelsesfasen i 
de enkelte prosjekter.
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