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Litt historikk

Asfaltprodusentene utarbeidet den første «generelle» EPD for asfalt i 2011

Et verktøy for utarbeidelse av EPD for et bestemt prosjekt ble 

laget av Østfoldforskning for EBA i 2017

Asfaltprodusentene deltok i «Klimaveien» 2008-2010
Klimaveien var en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslipp fra veitrafikken.

Asfaltprodusentene fokuserte på produksjon av asfalt (der de på kort sikt kunne

påvirke resultatet)

For å kunne måle resultat er det behov for:

1) å kjenne utgangsposisjonen som reduksjonen måles mot

2) ha regler for lik behandling av registreringer og presentasjon av resultat



NTP 2018 – 2029
Nasjonal TransportPlan

Regjeringserklæringen 2018

Transportetatene foreslår følgende mål i NTP:

- Utslippene fra bygging av infrastruktur skal reduseres med 40 prosent innen 2030

- Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med minst 50 prosent innen 2030





De største gevinstene i reduksjon av klimagassutslipp synes å ligge i å:

1. Øke andelen av gjenbruk i varme masser 

2. Gå over til brensel med mindre CO2e pr energienhet enn fyringsolje. 

3. Produsere mer asfalt med lavtemperaturteknikk (LTA) 

4. Holde nede fuktinnholdet i 0-fraksjonene 

5. Vurdere å bruke lokalt tilslag i stedet for tilslag med lang båttransport

dersom det lokale ikke gir redusert levetid som oppveier gevinsten.



Vedlegg til konkurransegrunnlaget «Kontrakter: Asfaltarbeider i Region øst 2018»

Forsøk med andre tildelingskriterier enn laveste pris

Byggherren vil i denne kontrakten ta hensyn til tilleggsytelser ut over det som er gitt i

konkurransegrunnlaget, i tillegg til pris. Dette vil være tilleggsytelser som forbedrer

asfaltdekkets kvalitet og/eller reduserer de miljømessige konsekvensene ved produksjon og

legging av asfalt.





Utfordringer - Videre arbeid:

PRODUKSJON AV ASFALT

Asfaltprodusentene må installere et bedre måleprogram for energiforbruk per massetype. Både 

for å få riktige verdier til EPD’er og for å kunne måle effekten av forbedringer / endringer (tak 

over råmaterialer, lavere produksjonstemperatur, gjenbruk)

Forbruk av energi varierer med fuktinnhold i steinmaterialer – fuktinnhold må registreres for å 

kunne vurdere variasjoner i energiforbruket

ASFALTDEKKE PÅ VEI

Asfaltdekkets levetid påvirker klimaregnskapet – sammenlikning krever lik eller kjent levetid

Utførelsen (installasjon) påvirker levetiden til et asfaltdekke

RÅVARER

Arbeid pågår med å få spesifikke EPD’er for det steinmaterialet som benyttes i produksjonen

EPD for bindemidler (Bitumen) er generell og utgjør en betydelig andel av CO2-utslippet



Behov for å kunne sammenlikne ulike produkter (asfaltdekker)

med hensyn på klimautslipp – EPD gjør det mulig.

EPD vil være et mulig verktøy for å bruke miljøparametere som

tildelingskriterium i kontrakter.


