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Klimagass og veioppmerking



Klimakrav i kontrakter – mydighetenes 
forpliktelser

Nordisk Vejforum har utarbeidet en "katalog" 
med inspirasjon til klimakrav i bygge- og/eller 
vedlikeholdskontrakter hvor fokuset er på 
metoder for å redusere sektorens CO2-avtrykk 
og samtidig sikre optimal konkurranse 

Statens vegvesen har en ambisjon om å  
redusere klimagassutslippene med 50% innen 
drift og anlegg før 2030



Eksempel på oppnådd reduksjon av CO2 i 
asfaltkontrakter

 I Norge er det allerede innført CO2-vekting ved tildeling av asfaltkontrakter hos Statens vegvesen, 
her er det også hensyntatt biogent CO2. Allerede i 2017 ble det etablert et europeisk 
regelverk/system for beregning av klimagassutslipp i asfaltkontrakter.



• I Konkurransegrunnlaget for veioppmerking i Norge er det beskrevet krav til 
dokumentasjon som viser materialenes miljøprofil basert på gjennomført 
livsløpsanalyse

• Pr. dd. gis det ikke bonus for slik dokumentasjon, men det foretas trekk dersom 
dokumentasjonen ikke leveres

Dokumentasjon av klimagasser i materialer



Kilder til CO2 -ekv. i veioppmerking

 Kravet til miljødeklarasjon gjelder for materialer og modul A1 – A3 
 Modul A4 – A5 er pr. dd. ikke omfattet kravet til miljødeklarasjon

 I modul B (bruksfasen) vil veioppmerkingens levetid, og behovet for reparasjon og vedlikehold 
grunnet slitasje, være av vesentlig betydning for klimagassutslippene, heller ikke dette er pr. dd
omfattet av dagens krav til miljø-deklarasjon



Kilder til klimagassutlipp i veioppmerking

 Dersom man skal 
må målet om 50% 
reduksjon av 
klimagasser i vei-
oppmerking må 
fokuset i modul A 
ligge på de del-
moduler som bidrar 
mest;

 Produksjon av 
råvarer

 Linjeutlegging



Kilder til klimagassutlipp i veioppmerking

 Av råvarer til 
termoplast er det 
bindemiddel, 
glassperler og 
pigment (TiO2) som 
bidrar mest i 
modul A1

 Et stikkord for å 
redusere CO2-
bidraget vil være 
øket anvendelse av 
biobaserte råvarer



CO2 fra biobaserte råvarer

 I dag er det allerede utstrakt bruk av biobaserte råvarer til produksjon av termoplastiske 
veioppmerkings-materialer. Så mye som 80% av bindemidlene kan ha et biobasert utgangspunkt

 CO2 med utgangspunkt i slike råvarer vil komme til fradrag i materialets livsløp, i slike tilfeller må 
miljødeklarasjon også inkludere de øvrige modulene

 Det betyr at man ikke uten videre kan sammenligne materialer på CO2 kun basert på modul A



Reduksjon av CO2 i modul B – Bruksfasen

 Dersom det i anbud (i framtiden) skal gjøres en vekting eller gis 
merverdi i kontraktene basert på klimagass-utslipp, må det gjøres en 
fullverdig LCA-analyse hvor alle moduler inngår slik at fradraget ved 
bruk av biobaserte bindemidler eller energikilder blir vektlagt

 Modul B (Bruksfasen) og levetiden på veioppmerkingen vil ha størst 
innvirkning på klimagassutslipp i veioppmerkingsbransjen

 Øket levetid på veioppmerkingen vil utvilsomt være det beste 
tiltaket for å redusere klimagassutslipp i bransjen

 Ved å motivere til bruk av de til enhver tid mest holdbare 
materialer (med høyeste P-klasse fra NordicCert) så kan 
klimagassutslippene reduseres vesentlig ved at behovet for 
remerking økes

 I tillegg vil det genereres mindre mikroplast fra slitasje

Det er ikke antall kg 
veioppmerking som bidrar 
til trafikksikkerhet, det er 
antall m² og kvaliteten på 
denne oppmerkingen



• Dersom man velger et materiale i klasse P5 framfor et materiale i klasse P4 vil levetiden, uttrykt 
som antall hjulpasseringer, dobles. Dette betyr at innenfor LCA analysen vil klimagassutslippene 
teoretisk kunne halveres

• I dag finnes det også spraymaterialer sertifisert med 1,5 mm i klasse P4 (500 000 hjulpasseringer), 
ved å aktivt velge denne løsning framfor 3,0 mm ekstrudert så kan klimagassutslippene teoretisk 
også kunne halveres

Øket levetid på veioppmerking



• I tillegg til bruk av materialer med høyere slitestyrke kan mikroplast og CO2-bidraget 
fra materialer også reduseres ved å frese ned veioppmerkingen, dette beskytter 
linjene mot skader fra vintervedlikehold, fordelen er bl.a. beskrevet i rapport fra SVV 
v/Terje Giæver

• Kombinasjonen av å foreskrive bruk av materialer med lenger levetid dokumentert 
med sertifikat fra NordicCert (høyere P-klasse) og nedfreste linjer kan gi store 
besparelser på CO2 utslipp og potensialet for mikroplast fra veioppmerking

Reduksjon av CO2 og mikroplast



• Med referanse til aktuell rapport fra SVV v/Terje Giæver:

• Objekter med nedfrest midtlinje, som er fulgt opp i 6 år, har så langt 
samlet hatt et samlet reparasjonsbehov som er under halvparten av 
referanseobjekter uten nedfrest midtlinje

• Dersom det i tillegg også var benyttet mer slitesterke materialer (med 
høyere P-klasse) ville besparelsen kunne bli enda større

• Utvilsomt kan også mer skånsomt vintervedlikehold generelt bidra til 
redusert miljøbelastning fra veioppmerking – en utfordring til den 
bransjen !

Reduksjon av CO2 og mikroplast



Veien videre for reduksjon av CO2 i veimerking

 Skal bransjen komme videre i arbeidet med reduksjon av klimagassutslippene så mener jeg disse 
punktene vil være motiverende for bransjen;

 Krav/bonus/merverdi ved bruk av materialer med øket slitasjestyrke, det må motiveres til å benytte de material-
kvaliteter med den til enhver tid høyeste P-klasse. 
Basert på den merverdi dette gir Byggherre bør "gulroten" være vesentlig større enn dagens 0,75% evt. samlet 2,0% 
som merverdi i anbudet, kanskje så mye som 5% på kontraktsverdien

 Krav/bonus/merverdi ved bruk av biobaserte materialer. Sammensetningen må kunne dokumenteres via f.eks. 
NordicCert og FPC (Factory Production Control) samt 3. parts validerte LCA analyser på materialene

 Lenger fram i tid, dersom entreprenørens egne tiltak skal vektlegges (elektrifisering av utstyr etc.), så må det først 
etableres et regelverk for hvordan man skal beregne CO2 bidraget i modul A4 - A5

Med dette ønsker jeg myndighetene lykke til i det videre i arbeidet med å redusere 
klimagassutslippene – verktøyene finnes

Takk for oppmerksomheten!



Materialvalg – konsekvenser 
for kontraktenes klimaavtrykk
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