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Miljø og klima-krav Svv sine kontrakter



Forpliktelser:

1. Parisavtalen

2. EU

3. Klimaloven

4. Lov om offentlig anskaffelse

5. Miljøinformasjonsloven

6. NTP

7. Vedtak i Ledermøte

Overordnede klimamål



Klimamål – reduksjon i CO2-utslipp i 2030

Utbygging

- 50% - 50%

Drift og vedlikehold



Alle transportetatene i Norge jobber mot 
målet om at landet skal bli et 
lavutslippssamfunn innen 2050. 
Anleggsplasser i transportsektoren er 
betydelige kilder til direkte 
klimagassutslipp.

Regjeringen prioriterer 75 millioner 
kroner årlig i første seksårsperiode i NTP 
til piloter på kort og mellomlang sikt for 
å drive frem en raskere innføring av 
løsninger for fossilfrie og utslippsfrie 
anleggsplasser. På denne bestillingen 
foreslår nå Vegvesenet fire veganlegg 
der ulike fossilfrie løsninger og 
teknologier skal piloteres.

Pilotprosjekter



E18/E39 Gartnerløkka–Kols-
dalen
Uttesting av nullutslippsmaskiner

4 Piloter
E39 Betna–Hestnes
Knusing av masser med bruk av strøm.
Maskiner som utslippsfritt laster stein og mater knuser.

E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, 
Harstad og Evenes
Anskaffelsesprosess

E8 Ramfjord
Satser på nullutslippsmaskiner, 
- høy prosentandel opp mot 80%



E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-
Langvassbukt

«OPS E10 Hålogalandsvegen-
Byggherrekrav miljø og klima»
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Lokalisering

Nord-Norge

Hinnøya, 
68°N

Hålogalandsvegen

Lofoten

Vesterålen



OPS-prosjektet

Plangrunnlag
- Statlig reguleringsplan m/KU vedtatt av KMD i 2017
- Kommunale reguleringsendringer vedtatt i 2018
- Kommunale reguleringsendringer vedtatt i 2019

Mål med prosjektet
-Innkorting av avstander
-Redusere reisetid
-Bedre regularitet og robusthet

TJELDSUND



82 km veg

35 km i eksisterende trasé

27 km tunneler (7 stk)

20 km i ny trasé

OPS-prosjektet

• 7 tunneler, hvorav 1 trearmet
• 72 mindre konstruksjoner (22 bruer i linja, kulverter, viltovergang, 

skredsikringskonstruksjoner)
• Flere kollektivknutepunkt
• Stor rasteplass
• Døgnhvileplass for tungtransporten
• Utfartsparkeringer
• G/S veger
• Nye kryssløsninger og tilkoblinger mellom ny og gammel veg
• Driftsunderganger
• Samleveger



Hva innebærer OPS?

OPS = Offentlig-privat samarbeid

En leverandør er ansvarlig for finansiering, prosjektering, bygging og 
sedan drift av anlegget.

E10/Rv. 85 «Hålogalandsveien» har en forventet byggestart i 2023, en 
byggetid på 6-7 år og en driftstid på 25 år.



Kontraktens miljøstrategi

1. Kontraktkrav/minimumskrav

2. Tildelingskriterium

3. Bonus og malus

… men også

• Kompetansekrav på klima og miljø

• Dedikerte møter for bærekraft og klima 

Vi står i et veiskille og vi har valgt veg!
Lofastkrysset- Porten til Lofoten er en del av prosjektet. 

Foto: Robin Lund



1. Kontraktskrav/Minimumskrav
Klimakraven –

er delt mellom kravene til byggefasen og driftsfasen

Byggefase

Bla…

• Konstruksjonsbetong og prefabrikkerte elementer 
skal i sum være lavkarbonklasse B. Noen unntak 
gis.

• Det skal benyttes 98% resirkulert stål i 
armeringsstålet.

• Sveise plateprofiler og valsede profiler skal bestå 
av minst 40% respektive 70% resirkulert stål

• Bestemte utslippskrav på asfalt og det skal brukes 
like mye  gjenbruksasfalt som den volum asfalt  
som fjernes som følge av prosjektet.

• Minimum 10 elektriske gravmaskiner over 24 tonn 
gjennom hele byggefasen

• Minimum 10% av de tyngre veigående kjøretøyene 
skal være elektrifisert

• Krav på drivstoffets utslipp (og andre 
bærekraftskrav)

• ……

Driftsfase

Bla…

• Minimum 80% av de lette kjøretøyene skal benytte 
nullutslippsteknologi

• Minimum 20% av de tyngre kjøretøyene skal 
benytte nullutslippsteknologi

• Minimum 50% av de maskiner som brukes skal 
benytte nullutslippsteknologi

• Krav på drivstoffets utslipp (og andre 
bærekraftskrav) de 5 første åren.

• …….



1. Kontraktskrav/Minimumskrav
Miljøkrav –
utenom klima

Bla……

• Utslippstillatelse for utslipp av tunneldrivevann i byggefasen og tunnelvaskevann i driftsfasen 

• Overvåking ved utslipp av tunneldrivevann

• Krav om CEEQUAL-sertifisering på nivå «Excellent» med opsjon på nivå «Outstanding»

• Reduksjon av avfallsmengder og en presisering av håndtering av bunnrenskmasser

• Revegetering og tydelige føringer på oppdragsgiverens estetiske ambisjonsnivå.

• Krav på at ivareta verdifull natur, matjord, myrmarker, vilt og beitedyr med krav om bla gjæreplaner m.m

• Forvalte avtal med reinnæringen og ha en løpende dialog  

• Ivareta nærmiljø og friluftsliv så som skiløyper, turstier, utfartsparkeringer m.m.

• Ivareta kulturminner med f.eks. sikringssoner og merket hensynssoner.



Pris: OPS innvesteringer inkl 
endringer eks. MVA

78 %

Tildelingskriterium 2: Plan for 
gjennomføring og organisering 

av prosjektet 
7 %

Tildelingskriterium 3: Anleggets 
kvalitet 

5 %

Klima i tildelingskriterium 4
7 %

Bærekraft, Arealbudsjett og SHA 
i tildelingskriterium 4

3 %

Tildelingskriterium 4: 
Bærekraft, ytre miljø og 

SHA -
10 %

6 600 mNOK

900 mNOK

300 mNOK

600 mNOK

2. Tildelingskriterier



2. Tildelingskriterium
Nr. 4- Bærekraft, ytre miljø og SHA

• 1. Bidra til FN bærekraftmål. 
• Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

• Mål 14: Liv i vatten

• Mål 15: Liv på land

• 2. Leverandørens klimagassutslipp
• Tilbud og forpliktende klimagassbudsjett

• Tilbudt enhetspris for kjøp av ytterligere reduksjon av CO2

• Andre forpliktende tiltak

• 3. Arealbeslag som følge av deponering av masser, inkl. antall og 
hvilke deponier som tas i bruk.



3. Bonus og straff (malus)

1. Trekkpoeng  for minimumskravene
• Hvert trekkpoeng er vært en viss summa penger som dras fra sluttbetalingen. Ved et visst antall trekkpoeng så 

kan kontrakten heves.

2. Bonus og straff  klimagassbudsjett byggefasen
• Klimaregnskap ved trafikkåpning sammenlignes med det forpliktende klimagassbudsjettet gitt ved tildelingen. 

Bonus  er 4000 kr per ton CO2 og totalt  maks 150 milj. ekls. mva. Straff er på 15. 000 kr per ton Co2.

3. Straff  klimagassbudsjett driftsfasen (5 første åren)
• Klimaregnskap etter de 5 første driftsårene  sammenlignes med det forpliktende klimagassbudsjettet gitt ved 

tildelingen. Straff er på 15. 000 kr per ton Co2.



Digitalisering i byggeprosjekter



Digitalisering i byggeprosjekter

FØR NÅ

- Plan, profil og snitt-tegninger
- Ulike fagtegninger
- Utsettingsdata

- 3D-modellering BIM
- Noen gjenværende fagtegninger



Digitalisering i byggeprosjekter

NÅ

- 3D-modellering BIM
- Noen gjenværende fagtegninger

Hva betyr dette for entreprenør:
- Trenger verktøy som håndterer 3d-modeller

- Pc/nettbrett
- Landmålingsutstyr
- maskinstyring

- Trenger kompetanse
- Redusert behov for oppbevaring av papir 



Digitalisering i byggeprosjekter

Hva krever byggherre av digitale data
- Dokumentasjon:

- Kvalitet (nøyaktighet på utførelse)
- Mengdedokumentasjon
- Geodata (kart/NVDB/FDV)
- Scanning av utsprengt fjell i tunneler

Samhandling med byggherre
- Bruk av web-hotel som database for 

tegninger/modeller/dokumentasjon/krav
- Bruk av Elrapp for adminstrative data (RUH, 

arbeidstimer, fravær mm)
- Elektronisk A-nota



Bypakke Bodø



Takk for oppmerksomheten!


