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Tema i presentasjon:

• CO2 regnskap i VA-prosjekt

• Eksempel fra Trondheim kommune

• Hva kan vi gjøre for å velge mer klimavennlig

• Bærekraft som konkurransefortrinn
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Trondheim kommune
Haakon VIIs gate etterregning av klimaregnskap -
målsetning

• Beregne CO2 -utslipp for utførte løsninger

• Sammenligne åpen grøft  vs. no-dig – hva er mest klimavennlig

• Øke bevissthet rundt valg av løsninger inkl. produksjon, utførelse og transport

• Identifisere «verstinger» - for å unngå å prosjektere de

• Gi innspill om hvordan klimagassutslipp skal vektlegges i anbudskonkurranse 
(som evalueringskriterie)

• Mulige innspill til endringer av VA-norm
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Metode

• Mengdebeskrivelse som grunnlag – forarbeid med sortering og strukturering

• Innhente data fra entreprenører 

• Klimafaktorer hentet fra: 
• VegLCA

• Norsk vann (rør)

• EPD (Environmental Product Declaration)

Moduler Klimagassutslipp [kg CO2-ekv] 
Klimagassutslipp per løpemeter 

grøft/styrt boring [kg CO2-ekv/m] 

Material A1-A3 131 758 306 

Eksterne masser A1-A3 38 862 90 

Ekstern transport A4 71 046 165 

Drivstofforbruk A5 142 670 332 

Strømforbruk A5 4 496 10 

Totalt 388 832 904 
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Erfaring

• Krevende å samle data i etterkant. 

• Måtte gjøre noen antakelser bla drivstofforbruk og klimafaktorer.

• Bør stille krav om rapportering av CO2 i mengdebeskrivelse.
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Resultater «verstinger»

• Drivstofforbruk er en stor post

• Valg av materialer med tilhørende transport er viktig

• Betong og stål gir store utslag

• Gjenbruk av kantstein ga positiv effekt på CO2  (frakt fra Kina er ugunstig)

• Lokale leverandører er bør etterspørres for å redusere transportavstand
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Klimagassutslipp per løpemeter [kg CO2-ekv/m]
Åpen grøft og No-dig
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Resultat fra grøfta - CO2 per meter grøft
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No-dig:                                 Åpen grøft   

• Totalt 130 tonn CO2-ekv 

• Tilsvarer 724 kg CO2-ekv/lm no-dig
(inkl nødvendig graving)

• Totalt 260 tonn CO2-ekv

• Tilsvarer 1028 kg CO2-ekv/lm grøft
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NB! 
Ett eksempel!

Differansen vil bli større ved 
økende lengde på prosjektet
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Husk at bærekraft er mer enn CO2  
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Anbefalinger ved anbudskonkurranse 

• Stille krav om dokumentasjon på drivstofforbruk, knyttet til aktiviteter

• Få oversikt over hvilke poster som utgjør mye mht til transport

• Stille krav til valg av materialer

• Lokale/kortreise leveranser

• Utføre beregninger for flere prosjekter, for å få mer kunnskap

• Etablere rapporteringssystem som stiller krav til entreprenører og leverandører
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CO2 som tildelingskriterie

• Pris på 2000 kr/tonn CO2-ekv. utgjør 
ingen forskjell !

• Diff CO2 : NOK 270 000

• Diff totalsum: NOK 8.4 mill

Eksempel fra anbudskonkurranse
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Tildelingskriterier (eksempel tilbudsarbeid SVV)

• T1: Pris

• T2: Plan for gjennomføring og organisering av prosjektet (inntil 600 MNOK)

• T3: Anleggets kvalitet (inntil 400 MNOK)

• T4: Bærekraft, ytre miljø og SHA (inntil 900 MNOK)

Konkurransesum = T1-T2-T3-T4

• Hele skalaen må benyttes for kvalitets og bærekraftskrav!

• Økonomisk straff for ikke-innfridde krav gjør at entreprenører vegrer seg mot å 
forplikte seg til bærekraftskrav….
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Bærekraftige drivere

• Bærekraft som konkurransefortrinn

• EUs Taksonomi. Klassifiseringssystem for bærekraftig finans). Omfatter også 
byggebransjen og VA!

• Sertifiseringsordninger som BREEAM og CEEQUAL – både som krav og 
konkurranse

• Byggherrer og kommuner vil stille krav til leverandører



Takk for meg!


