
Bruk av EPD verktøy i kontrakter, 
erfaringer fra asfaltbransjen

1

Arne Aakre, EBA



Bransje- og arbeidsgiverforening for bygg- og 
anleggsentreprenørene

En del av et sterkt NHO-felleskap Regionforeninger og 
opplæringskontor over hele landet

Største aktør i BA-næringen

670
medlemsbedrifter

27 000
ansatte

125 mrd.
i omsetning



Medlemmene dekker hele bredden i 
bygg- og anleggsnæringen

Asfalt Bygg Anlegg Jernbane anlegg

Drift veg Vedlikehold veg Bolig Undervannsentreprenører Fjellsikring

Jernbane drift



97%

EBA representerer 
97% av bransjen

EBA representerer 
følgende firmaer:

Asfalt



EBA med ambisiøse klimamål i NTP

Hovedstyret i EBA hadde klimaambisjonene som hovedsak på 
strategisamlingen høsten 2021:

 EBAs medlemsbedrifter/norske entreprenører kan og bør gjøre 
ambisiøse klimamål til et konkurransefortrinn

 Det bør stilles krav til 50% reduksjon i klimagassutslipp i alle NTP-
prosjekter fra og med 2022

 Reduserte klimagassutslipp bør vektes sterkere enn forskriftskrav 
ved tildeling av større infrastrukturkontrakter
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Tildelingskriterier

Pris
• Laveste pris
• Laveste kostnad

Klima
• Vekting av klima

• Verktøy er på plass
• Påslagsmodell gir insentiv til alle klimatiltak

 Levetid
• Egenskapskrav
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Verktøy for klimavekting
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Kunnskapsbaserte tildelingskriterier (1)
Ska 11 med PmB 63.19 kg CO2eq / Tonn asfalt

 GWP-utslipp av CO2  

 A1=råstoff
 A2=transport til asfaltfabrikk
 A3=produksjon/oppvarming i fabrikk
 A4=transport fra fabrikk til utleggersted
 A5-utlegging av asfalt
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Kunnskapsbaserte tildelingskriterier (2)
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A1=råstoff 32,3 5

A2=transport 3,1 3,1

A3=oppvarming 19,9 7,0

A4=transport 6,73 6,7

A5=utlegging 1,16 1,16

63,19 22,96

64% reduksjon



Vekting av CO2 ved tildeling

● EPD som viser hvor mange kg CO2 som slippes ut i 
kontrakten

● 5 kroner pr. kg CO2
● Tilbyder med lavest CO2-utslipp får ikke påslag på 

tilbudssum
● Øvrige får et påslag på sin tilbudssum ut fra sitt CO2-

utslipp i forhold til den laveste. 

● Nye konkurransesum ut fra sine CO2 utslipp
● EN med lavest konkurransesum tildeles kontrakten

● Maks utslipp



Utvikling
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EPD
Kontraktene
Enkelt
Raskt
 Tåle å feile, korrigere
God dialog med 

bransjen

Mål: Redusere utslipp av CO2 med 50 % innen 2030
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Hva nå?

Ny målsetning for utslipp fra asfaltbransjen
Data fra EPD verktøy

• Energiforbruk
• Kostnad
• Nivå vekting

Bruk av påslagsmetoden i anleggsprosjekter
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Løsningene ligger i samarbeid

Inviter bransjen inn i arbeidet med å finne 
løsningen på utfordringene.

• Fokus på målet  
• Prioritere tiltak med størst effekt på 

overordnede mål
• «Godt nok» på områder som ikke er 

overordnede mål
• Åpning for at gamle spesifikasjoner ikke 

lenger passer
• Legge til rette for innovasjon

• Mer testing/pilotering



Oppsummering

Ønsket vei å gå.
 Kombinasjon av vekting og spesifikke krav er ikke bra
 Vekting løser alle utfordringer.
 Energiforbruk i A3
 EPD for A1 – Råvarer
 Byggherrekontroll
 Tidlig utlysning av kontrakter 
 EPD åpen informasjon
 Utskifting av maskiner 
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