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2Figur: Høine

Asker legger bærekraftsmålene til grunn: 
Bygg og anlegg problem og løsning
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Nylig vedtatt klimaplan i Asker

Handling mot klimaendringene med mål om

• Askersamfunnet handler umiddelbart for 
å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem

• Askersamfunnet skal være i front for 
lavutslippssamfunnet i tråd med 
nasjonale og internasjonale føringer

Planen har til hensikt å inkludere hele
Askersamfunnet, ikke bare kommunal drift selv 
om kommunen har størst påvirkning på egne 
anskaffelser, bygg og infrastruktur.



Innsatsområder i Askers klimaplan

KLIMASMART MAT

Mat er vår største kilde 
til utslipp. Vi kan bidra 

til smart innkjøp av mat.  

ENDRING, LEDELSE OG 
KOMMUNIKASJON

Omstillingen krever tydelig 
og modig ledelse.

GRØNN MOBILITET

Vi må tilrettelegge og
inspirere til økt grønn
mobilitet.

BÆREKRAFTIG FORBRUK

Forbruk og avfall må
reduseres, økt satsing
på ombruk.  

NATUREN SOM KARBONLAGER

Karbonlagring i naturen 
er et av de mest 

kostandseffektive 
klimatiltakene.  

FRAMTIDSRETTEDE
BYGG OG ANLEGG

Bygg- og anleggsektoren 
er en viktig drivkraft 

i omstillingen til 
lavutslippssamfunnet.



Fra lineær til sirkulær økonomi er tydelig forankret
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Dagens økonomiske system – lineær økonomi 
Etablert når det var få mennesker og rikelig med ressurser

Vi må hit – sirkulær økonomi
Trengs når det er mange mennesker og få ressurser igjen 

Vi må bruke ressursene 

effektivt for å redusere 

behovet for å ta ut nye 

ressurser 

Circularity Gap Report 

Norway viser at Norge 

er 2,4 % sirkulær (2020)

Kilde: Circular Norway



23 % av de globale CO2-utslippene kommer fra 

utvinning og produksjon av råstoff og materialer. 
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Kilde: Hertwich, E.G., Ali, S., Ciacci, L., Fishman, T., Heeren, N., Masanet, E., Asghari, F.N., Olivetti, E., Pauliuk, S., Tu, Q., Wolfram, P., (2019): 

«Material efficiency strategies to reducing greenhouse gas emissions associated with buildings, vehicles, and electronics—a review». Environ. Res. Lett. 14, 

043004. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab0fe3

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab0fe3


Asker har allerede sluttet seg til nettverket 

PLASTSMARTE BYER OG KOMMUNER

• Ingen plast skal havne på avveie i naturen.

• Plast skal bare brukes der den beviselig er det best 
egnede materialet.

• Plasten man bruker i produksjon, skal kunne samles 
inn og resirkuleres i størst mulig grad.

• Det skal være enkelt å skille brukt plast fra annet avfall 
og levere den til materialgjenvinning.

• Brukt plast skal kunne brukes til å lage nye, lignende 
plastprodukter uten at kvaliteten forringes i vesentlig 
grad.

• Samfunnet må stimuleres til gjenbruksløsninger, 
ikke bruk og kast. 
Dette gjelder både for plast og andre typer materialer.
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Torvbråten skole - årets skolebygg 2021

Foto: Hundven-Clements Photography

Foto: Hundven-Clements Photography



9

CO2-
krav til 

material
er

Sporbar 
leverense-

kjede

Avfalls-
minimering

Inneklima 
og 

emisjoner

Helse- og 
miljøfarlige

stoffer

Effektiv 
bruk av 

naturress
urser

Krav til EPD, 

miljømerking og 

klimagasskrav

+ Ytelseserklæring

+ Resirkuleringsandel

+ Avfallsminimering 

+ Materialgjenvinning





Kontraktskrav kan stilles som 

resirkuleringsandel eller CO2-fotavtrykk

Bilder: pixabay

I, H,U,L,T stålbjelker skal maksimalt 

ha 1,5 kg CO2e i utslipp ved 

produksjon for summen av 

livsløpsfasene A1 til A3.

Dokumentasjon skal være EPD for 

hver leveranse av  stålbjelker der det 

framgår at klimagassutslippene for A1 

til A3 er innenfor krav.

Armeringsstål til slakkarmering 

skal maksimalt ha 0,53 kg CO2e i 

utslipp ved produksjon for summen 

av livsløpsfasene A1 til A3.

Dokumentasjon skal være EPD for 

hver leveranse av armeringsstål der 

det framgår at klimagassutslippene 

for A1 til A3 er innenfor krav.

Innkjøpt konstruksjonsstål skal bestå 

av minimum 70 % resirkulert 

materiale, det vil si at 70 % av stålet 

må komme fra stål produsert fra 

skrapjern.

EPD med info om resirkuleringsgrad 

på "recycled material in". Ved flere 

leverandører må det lages en vektet 

beregning der mengde og 

resirkuleringsgraden fra hver 

leverandør inngår, slik at en kan se 

hvordan hver leveranse påvirker 

totalen.   



EPD gir konkurransefortrinn

– Miljødeklarasjonen (EPD) har gått fra 

å være noe man «måtte ha» til å være 

et verdipapir.

Anne Rønning, Østfoldforskning (Bygg.no 

23.10.17)


