
Hvordan effektivisering av transporten i byggenæringen 
kan gi redusert CO2-fotavtrykk og økt produktivitet

EFFEKTIV TRANSPORT TIL 
OG FRA BYGGEPLASS KAN
KUTTE 565 000 TONN CO2



DENNE RAPPORTEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MELLOM
BELLONA OG SOLAR NORGE AS 

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens 
klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige 
klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og 
helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i 
verden i dag. Bellona har gjennom mange år jobbet med bygg- og anleggsnæringen 
med sikte på å kutte klima- og miljøpåvirkningen til både materialer, maskiner og 
tilknyttede aktiviteter. 

Solar Norge AS har som totalleverandør av elektromateriell til byggebransjen, verdifull 
innsikt i logistikkjeder og prosjektstyring, og har over tid hatt fokus på byggeplas-
stransport. Gjennomførte observasjonsstudier i forbindelse med en masteroppgave i 
2018/20191  identifiserte en mulig produktivitetsforbedring for hele verdikjeden, ved 
å redusere transporten til, og antall varemottak på, byggeplassen. Studiene ble gjen-
nomført på tre større byggeplasser i Østlandsområdet i 2018, alle uten definerte tiltak 
for å redusere transporten. I tillegg ble det gjennomført en kontrollstudie i Bergen i 
2020 hvor det var lagt begrensninger på transporten inn til byggeplassen. 

1 Lyngstad, K. (2019). Prosjektlogistikk – Hvordan kan digitalisering bidra til å øke produktiviteten i bygg- og
   anleggsbransjen, gjennom etablering av en digital styringsmodell i sanntid som inkluderer materialbehov og
   materialleveranser? (Masteroppgave). NTNU.



SAMMENDRAG 

Mer effektiv varetransport er bra for klima og miljø, byliv og økonomi. I denne rapporten peker Bel-
lona og Solar Norge på muligheter til hvordan bygg- og anleggsrelatert varetransport kan effektivi- 
seres og reduseres.
 
Rapporten estimerer for første gang nasjonale klimagassutslipp fra transport i bygge- og anleggs-
bransjen. Basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå og Transportøkonomisk Institutt anslår Bellona 
disse utslippene til ca. 565 000 tonn per år. Dette tilsvarer over 1% av norske utslipp, eller årlige 
utslipp fra 340 000 bensin- eller dieseldrevne personbiler.
 
Varetransport innen bygg og anlegg er preget av lite planlegging, leveranser just in time, og lav 
utnyttelsesgrad av kjøretøy. Antall leveranser kan vesentlig reduseres gjennom enkle og kostnad-
seffektive grep. Solar Norge og Bellona foreslår konkrete tiltak rettet mot både byggherrer, myndig- 
heter, entreprenører og leverandører, for eksempel restriksjoner på leveringstidspunkter, hyppigere 
anvendelse av samlasting og varehotell, etablering av felles transportavtaler i byggeprosjekter og 
premiering av god logistikkstyring i anbudskonkurranser. Disse tiltakene vil potensielt kunne kutte 
klimagassutslippene fra bygge- og anleggsrelatert transport med over 50 prosent. Videre kan elek-
trifisering av kjøretøyene kutte utslippene fra disse transportene til null på sikt.
 
Bedre logistikkstyring vil redusere CO2-utslipp, trafikk og miljøbelastning, redusere administrasjon, 
øke produktivitet, gi mer effektiv håndtering av leveranser og bidra positivt til prosjektøkonomi.



INNLEDNING 

1,5-gradersmålet vedtatt i Paris-avtalen betyr store endringer i alle næringer. Halvering av globale 
utslipp innen 2030 og negative utslipp fra midten av århundret krever omstilling, blant annet gjen-
nom effektivisering og elektrifisering. 

Bygg- og anleggsrelatert virksomhet står globalt for omtrent 13% av brutto nasjonalprodukt (BNP) 2 
og 23% av CO2-utslippene 3. Den mest utslippsintensive materialproduksjonen – sement og stål – 
bidrar hver med omtrent 8% 4,5 av globale utslipp. 

I norsk kontekst har byggenæringens bidrag til globale utslipp blitt viet mer oppmerksomhet over 
de siste fem årene, gjennom arbeidet med utslippsfrie byggeplasser. Problematikken ble tydelig-
gjort gjennom Oslos klimastrategi 6 i 2016, som viste at anleggsmaskiner står for 18% av byens 
direkte utslipp. Når kommunen skal kutte 95% av sine utslipp innen 2030, må også transport og 
transportstyring adresseres som del av dette bildet.

Problemstillingen er særlig aktuell i de større byene. Transportøkonomisk Institutt anslår at tran-
sport til byggeplasser i 2017 sto for 51% av den totale tonnasjen transportert og 15% av kilometer 
kjørt med lastebil i Oslo 7. 19% av all trafikk i Oslo er bygg- og anleggsrelatert trafikk.

Denne rapporten setter tall på utslippene fra transporter til og fra bygge- og anleggsplasser, for 
enkelhets skyld her omtalt som byggeplassrelatert transport eller bare byggeplasstransport 8. 
Videre skisserer den tiltak særlig rettet mot å kutte utslipp fra varetransporten til og fra byggeplas-
sene. Denne avgrensningen er gjort fordi transport av eksempelvis masser og betong har andre 
forutsetninger enn varetransporter av elektromateriell, VVS-utstyr, glass, trevarer osv. 

Klimagassutslipp kan reduseres gjennom bedre planlegging og koordinering av varetransport inn til 
byggeplassen – uten at dette trenger å ha negativ innvirkning på produktiviteten. Tvert imot er det 
avdekket et potensiale for forbedret produktivitet og kostnadsbesparelser som følge av redusert 
antall leveranser. 

Bellona anslår at byggeplasstransport totalt sett i Norge bidrar med minst 565 000 tonn CO2-ut-
slipp per år, tilsvarende utslippene fra 340 000 personbiler. Vi anslår at man ved hjelp av effektivi- 
seringstiltak i transporten, uten å ta høyde for økt elektrifisering, kan redusere dette utslippet med 
minst halvparten. Med elektrifisering vil direkte utslipp til luft fra byggeplasstransporten på sikt 
kunne reduseres helt til null.

Som bieffekt av effektiviseringstiltak får vi mindre kø og trengsel og mer effektiv ressursbruk.
Optimalisering av transport bør derfor være en prioritet i bygg- og anleggsvirksomhet uavhengig 
av elektrifiseringen.

2 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Operations/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20
through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-Construction-In-Brief.pdf

3 https://www.c40.org/networks/clean-construction-forum 

4 https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-06-13-making-concrete-change-cement-lehne-preston.pdf 

5 https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:7ec64bc1-c51c-439b-84b8-94496686b8c6/Position_paper_climate_2020_vfinal.pdf 

6 https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2017/03/Klima-og-energistrategi-for-Oslo-NO.pdf 

7 https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/09/TOI_Utslipp-fra-massetransport.pdf 

8 Byggeplassrelatert transport defineres her som alle typer av transportlogistikk med alle typer kjøretøy (fra lette varebiler til tunge lastebiler) 
   og alle typer last (alt fra stein og masser, stål og betong til elektromateriell, VVS-utstyr, glass, trevarer med videre) inn til eller ut fra en
   bygge- eller anleggsplass. Interntransport innenfor byggegjerdet er ikke medregnet.

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Operations/Our%20Insights/Reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/MGI-Reinventing-Construction-In-Brief.pdf


INEFFEKTIV TRANSPORT FORÅRSAKER UNØDIGE UTSLIPP
Utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet er fragmentert: Produksjon av materialer og utstyr, tran-
sport, utslipp fra maskineri inne på bygg- og anleggsplassene samt rivning og sanering bidrar alle 
til sektorens karbonfotavtrykk. Ofte er det utslipp fra tilvirkning av materialer og utslipp fra selve 
byggeplassen som blir adressert. 

Våre beregninger viser at også transporten knyttet til byggenæringen står for betydelige utslipp. 
Disse skriver seg fra en rekke ulike kjøretøy:

• Tunge kjøretøy: Varetransporter, massetransporter, kranbiler, mobilkraner, betongbiler, etc.
• Lette kjøretøy (varebiler): All varetransport på grønne skilter, blant annet distribusjonsbiler,
   linjetransportbiler, egentransport ved montører, etc.

Mens massetransport gjerne går med fulle biler, er det desto større utslippskuttpotensial i å effek-
tivisere og optimalisere andre typer transport. Ineffektiv transport genererer flere kjøreoppdrag og 
lengre kjørelengde enn hvis leveransene var planlagt bedre og kapasiteten i bilene var bedre ut-
nyttet. Det betyr i sin tur økt trafikkbelastning generelt, og trengsel og kødannelse i tettbygde strøk 
spesielt. Dårlig samordning, hyppige leveranser med tilhørende trengsel og forsinkelser i varemot-
tak, i tillegg til bortkastet arbeidstid i form av venting, fører til merkostnader i byggeprosjekter og 
har en negativ samfunnsøkonomisk effekt. I tillegg kommer betydelige og helt unødige utslipp av 
klimagasser og lokal forurensing i form av CO2, NOX og partikler (PM10, PM2,5 ).

Ineffektiv transport er hverken bra for klima eller økonomi.

Basert på statistiske data, egne undersøkelser og beregninger referert til i denne rapporten, erfa-
ringer fra Bellonas samarbeid med aktører i bygge- og anleggsbransjen gjennom mange år, samt 
Solars erfaringer og observasjonsstudier fra ulike større byggeprosjekter, kan vi peke på noen 
vesentlige utfordringer med hvordan byggeplassrelatert transport ofte gjennomføres i dag:

Bellona har forelagt disse funnene for flere store aktører i transportmarkedet, som bekrefter
hovedtrekkene. Funnene underbygges også av Bellona og Solar Norges mangeårige kjennskap til 
bygge- og anleggsbransjen, og anses typiske selv for store, prestisjefylte byggeprosjekter. 

Små leveranser: En stor del av leveransene til byggeplassene med både vare- og laste-
biler består ofte av små godsmengder. Ned til 1-2 kolli eller en enkelt pall er ikke uvanlig. 
Generelt er det ofte lav nyttelast- og plassutnyttelsesgrad på bilene som leverer varer. I 
våre observasjonsdata fra typiske byggeprosjekter er snittleveransen på 2,8 kolli, og 70% 
av transportene blir utført med varebil. Solar Norge oppgir at de i 2020 kjørte ut over
11 000 leveranser til byggeprosjekter der vareverdien var 1 500 kr eller lavere.

Liten grad av kommunikasjon: Samordning mellom leverandør, transportør og byg-
geplass er i mange tilfeller svak. Fellesløsninger for deling av informasjon og håndtering av 
bestillinger/leveranser blir etablert, men brukes i liten grad. Leveranser kan komme før eller 
etter avtalt tid uten at endringen blir meldt fra om på forhånd, eller det kan komme leve-
ranser som ikke er forhåndsvarslet i det hele tatt. Flere biler kan også komme samtidig, og 
det kan oppstå kø i mottaket og trafikale situasjoner utenfor byggeplassen.

Manglende planlegging: Leveranser er i stor grad behovsstyrt. Bestillinger gjøres 
spontant; de planlegges i liten grad i forveien. Mye arbeidstid går med på venting i vare-
mottaket, både for de som skal hente eller levere og for de som skal motta leveranse. På 
grunn av trengsel i varemottaket skjer det også at biler ikke får hentet eller levert det de 
skal. Det forekommer også feilleveranser, og at varer som blir levert ikke blir hentet av de 
som har bestilt. Det har skjedd at uavhentede varer har blitt kastet.

Skjulte kostnader: I dag konkurrerer transportører om å tilby rask og enkel levering til 
lave kostnader. Kostnader for samfunnet, som mer trafikk og høyere utslipp, er faktorer 
som ikke inngår i dette regnestykket.



565 000 TONN CO2 KAN KUTTES 
Bellona beregner at transporter til og fra byggeplass står for minst 565 000 tonn CO2-utslipp per 
år. Det tilsvarer omtrent utslippene fra 340 000 bensin-/dieseldrevne personbiler; flere enn alle 
personbiler registrert i Oslo.

Lastebiler står for omtrent 80% av disse utslippene. Det finnes i dag ingen gode beregninger for 
totale transportutslipp knyttet til bygge- og anleggsnæringen. Tall fra TØI 9  for byggeplassrelatert 
varetransport i Oslo-området konkluderer med at snaut 17% av tungtransporten kan knyttes til 
bygg og anlegg. Ut fra SSB-data estimerer vi at byggenæringens andel av totalt transportvolum 
og totale tonnkilometer 10 er omtrent den samme på landsbasis. Vi har derfor lagt dette til grunn i 
beregningen av transportutslipp fra næringen også for Norge som helhet. 

Varebiler står for 20% av utslippene. Estimatet for varebiler er direkte knyttet til SSB-tall for kjørte 
kilometer innenfor varekategorier knyttet til bygg og anlegg.

Bellonas forutsetninger for beregningen regnes som konservative, blant annet fordi kjøring kate-
gorisert som «tomturer» ikke er inkludert, og en del av dette vil kunne tilskrives bygg og anlegg. 
Dette kan være snakk om massetransportbiler som kommer tomme for å hente masser, og vare-
transporter der bilen tømmes helt og forlater stedet tom. Vi mener derfor at vi har et solid funda-
ment for vårt anslåtte minimumskuttpotensial. For mer informasjon, se flere detaljer inkludert til 
slutt i rapporten.

UTSLIPPSKUTT GJENNOM EFFEKTIVISERING
Optimalisering av byggeplasstransport vil føre til redusert antall tonnkilometer ved at total kjøre-
lengde reduseres, mens transportert godsmengde er den samme 11. Det betyr igjen mindre treng-
sel og kø i byene, og redusert behov for biler. Effektivisering er derfor av stor betydning for å kutte 
klimagassutslipp og lokal forurensing, samt redusere trafikkbelastningen.

Effektivisering innebærer blant annet å bruke mest mulig av tilgjengelig plass og/eller nyttelast i 
hvert eneste kjøretøy. Samlasting vil også kunne gjøre at man oftere kan kjøre større kjøretøy – der 
en liten varebil kan frakte varer tilsvarende en til to paller, kan en semitrailer lastet i to nivåer og 
ta opptil 66 paller – men man må avveie størrelsen på kjøretøy etter hva som er hensiktsmessig 
og hvor mye som kan samlastes i hvert enkelt tilfelle. Bedre plassutnyttelse betyr uansett mindre 
drivstofforbruk, og det er mulig å samlaste store mengder varer som skal til samme byggeplass.

9   https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/09/TOI_Utslipp-fra-massetransport.pdf

10 https://www.ssb.no/statbank/table/08552/ 

11 Tonnkilometer er produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: En lastebil som transporterer 20 tonn gods i 100 kilometer 
     har utført et godstransportarbeid på 20 x 100 = 2 000 tonnkilometer.



Mer effektiv transport vil videre bidra til reduserte kostnader for underleverandører, og dermed 
også byggherrene, ved bedre kommunikasjon og planlegging, bedre tidsbruk og reduserte kost-
nader forbundet med transport, spedisjon og varemottak.

Høyere utnyttelsesgrad betyr også at det vil være behov for færre kjøretøy 12. Effektivisering vil der-
for kunne spare store kostnader i omstillingen av transportsektoren til nullutslippsløsninger. Færre 
kjøretøy med bedre utnyttelse nødvendiggjør lavere investeringskostnader og potensielt raskere 
omstilling.

Reduksjon og optimalisering

Elektrifisering (batterier, hydrogen)

Bærekraftig biodrivstoff

Fossilt drivstoff

Ikke-bærekraftig
biodrivstoff

«Vi avtalte tre faste leveringsdager i uken med Solar. Vi fikk dermed levert flere varer 
per bil, vi gjorde færre varemottak og produktiviteten hos montørene våre ble bedre. 
Arbeidsdagen ble mer forutsigbar og montørene slapp å løpe opp og ned til vare-
mottaket, for de visste alltid når varene ble levert. I tillegg fikk vi en positiv miljøgevinst 
gjennom mindre CO2-utslipp. Det var heller ikke store utfordringer med planlegging 
og bestilling av varer.»

Eirik Helgøy i R2S Elektro på Campus Ås

DRIVSTOFFPYRAMIDEN:
RANGERING AV TILTAK/DRIVSTOFF FRA BEST TIL DÅRLIGST MÅLT I KLIMAPÅVIRKNING.

12 Utslippskutt knyttet til redusert behov for kjøretøy vil komme i tillegg til det denne rapporten estimerer som kuttpotensial for
    byggeplassrelatert transport. På grunn av usikkerhet om faktisk behovsendring er det ikke gjort spesifikke beregninger for dette
    utslippskuttpotensialet.



Hvordan kan effektivisering gjøres i praksis? Både leverandører, entreprenører, byggherrer, kom-
mune og stat har sentrale roller å spille her.

Vi har identifisert fem hovedpunkter som må adresseres.

1. Oppmerksomhet, måling og data
Muligheten til å skape endring krever oppmerksomhet om problemstillingen. Her kan alle deler av 
verdikjeden bidra. Sørg for at reduksjon og effektivisering av transport er et tema og skap bevisst-
het om behovet for konsolidering av forsendelser. Måledata kan tydeliggjøre problemstillingen.

2. Digital informasjonsdeling 
Kommunikasjon og informasjonsdeling mellom aktører i hele verdikjeden er nøkkelen til bedre 
planlegging og gjennomføring. Det finnes i dag en rekke digitale løsninger som sikrer kommunika-
sjon av endringer og fremdrift helt ned på oppgavenivå på byggeplassen, som gir store muligheter 
for entreprenør til å justere leveranser ved forsinkelser, og for leverandører til å konsolidere forsen-
delser.

3. Et spekter av virkemidler
Nye løsninger kan fremmes gjennom politikk og regulering, for eksempel med minimumskrav til 
måling av og rapportering på transport. Både kommune og byggherre (offentlig eller privat) kan 
stille krav om begrensede tidsrom for leveranser, for eksempel faste leveringsdager – som er 
observert å ha god effekt (se faktaboks om utbyggingen av Haukeland sykehus). Entreprenører 
og leverandører kan stille krav til at byggherre sørger for godt koordinert og effektiv transport, for 
eksempel ved å etablere et varehotell/transport-hub for prosjektet.

4. Konkurransemuligheter
Klima- og miljøløsninger er egnet som konkurransegrunnlag innenfor et minimumsnivå som alle 
leverandører må tilfredsstille. Her kan konkurranse i anbud drive frem nye og bedre løsninger, gjen-
nom minimumskrav, bonus-/malus-ordninger, med mer.

5. Testing, vurdering, standardisering
Gjennom dialog med byggebransjen erfarer Bellona at en rekke løsninger for konsolidering av frakt 
allerede er testet ut og viser å ha god effekt, både på transportmengde og på økonomi. Likevel 
gjøres ikke slike løsninger til standard. Her kan flere ledd i verdikjeden bidra til at løsningene ikke 
forblir piloter, men tas i bruk i større skala. 

Disse problemområdene er utgangspunkt for en liste med tiltak, som blir presentert senere
i rapporten. 



UTSLIPPSKUTT GJENNOM ELEKTRIFISERING
Transportnæringen kan kutte store utslipp gjennom effektivisering. Resterende utslipp må tas gjen-
nom innfasing av nullutslippsløsninger i transportflåten. 

Nullutslippsvarebiler har så vidt begynt å få fotfeste i det norske markedet. I 2020 13 hadde elek-
triske varebiler en markedsandel på 8%. Her er det stort potensial for rask utvikling.

I kategorien tyngre kjøretøy er det foreløpig et lite antall kommersielt tilgjengelige nullutslipps-
alternativer på markedet. Felles for disse er høye investeringskostnader sammenlignet med fossile 
alternativer. Det vil komme stadig flere serieproduserte modeller innen tyngre kjøretøy på markedet 
de neste årene. Volvo har for eksempel annonsert at hele deres produktportefølje innen lastebiler 
skal tilbys med elektrisk drivlinje fra 2021, med storskala serieproduksjon fra 2022 14.

For å øke innfasingen av slike biler trengs det insentiver og trygge rammevilkår som gjør at tran-
sportaktørene våger å satse på nye drivlinjer. Det trengs blant annet kjøpsfordeler/tilskudd til kjøp 
av tunge nullutslippskjøretøy som reduserer finansiell risiko, samt dedikert lade-/fylleinfrastruktur 
for batteri-/hydrogenelektrisk nyttetransport.

Vi trenger imidlertid ikke vente på at kjøretøyene blir elektriske for å få til store utslippskutt; opti-
malisering og reduksjon av transport er et selvstendig mål som gir både klima- og miljøgevinst, 
økonomisk besparelse og bedre utnyttelse av andre ressurser. Det reduserer behovet for kjøretøy, 
og dermed utslipp og penger brukt til transport. Færre biler per time betyr mer effektiv drift i vare-
mottaket og færre timer brukt på venting og administrasjon. Spart tid vil bidra til økt produktivitet, 
og som bonus oppnås bedre kontroll på vareleveransene.

Hovedvekten i denne rapporten er på effektivisering av byggeplasstransport gjennom bedre 
planlegging og ressursutnyttelse. Dette vil potensielt kunne endre noe på behovet for antall vare - 
og lastebiler av ulike størrelser, og kunne gjøre at vi får brukt insentiver til elektrifiserte kjøretøy og 
infrastruktur til disse på en best mulig måte. 

13 https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-november-2020 (data per 30.11.2020)

14 https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2020/nov/volvo-trucks-launches-a-complete-range-of-electric-trucks- 
    starting-in-europe-in-2021.html 



Effekten av leveringsrestriksjoner

OBSERVASJONSSTUDIE: UTBYGGING AV HAUKELAND SYKEHUS
Byggeprosjektet ble pålagt leveringsrestriksjoner for å sikre fremkommelighet for utryknings-
kjøretøyer. Observasjonene viste en 42% reduksjon i antall biler, og 79% økning i 
antall kolli per bil sammenliknet med referanseprosjekter.

Slik ble leveranser styrt:

• To leveringsdager per uke 
• Differensierte leveringstidspunkter for ulike varekategorier; elektrovarer f.eks. hver fredag
   formiddag
• Mulig å bestille lossing med kran på andre dager enn torsdager og fredager; dette for å sikre
   flyt i varemottaket og effektiv utnyttelse av byggekran

Resultater:

Sammenlignet med tidligere observasjonsstudier*** hvor det ikke har vært restriksjoner på 
leveringsdager og/eller tidspunkter, indikerer dette studiet at:

• Andelen fulle biler*** har økt fra 16% til 35% generelt, og over 40% dersom vi kun medregner 
   leveransene som skjedde i varemottaket
• Snitt antall kolli levert med kranbil har økt fra cirka 0,9 til 1,7
• Antall kolli/paller per bil har økt fra 2,8 til 5
• Antall biler per time er redusert fra 8,5 til ca. 4,9

Leveranser per biltype

Betongbil 1 10

19 190

15 150

7 70

3

24

4

24

1

0

13

41%

23

35%

10

0%

58 6911

Lastebil

Kranbil

>3,5 tonn

<3,5 tonn

Semitrailer

Skapbiler**

Fulle biler

Varebiler

Andel fulle biler

I varemottaket Utenfor varemottaket* Totalt



Om observasjonene: 
Dataene fra Haukeland er samlet inn over to observasjonsdager med gjennomsnittlig byggeplass-
trafikk på stedet.

* Ca. 15% av leveringene skjedde utenfor varemottaket. Dette kan ha vært pga. plutselig oppstått 
behov for materiell levert og/eller at varemottaket er fullt og/eller man har glemt å booke tid i vare-
mottaket. Her kan det ligge forbedringspotensial gjennom bedre prosjektstyring og/eller strengere 
overholdelse av leveringsrestriksjonene.

** Kategorien omfatter både vare- og lastebilregistrerte kjøretøy. 

*** Observasjonsstudier er utført av Solar Norge på Haukeland, samt tre større byggeprosjekter i 
Oslo-området. Alle observasjoner er gjennomført i en fase av byggingen etter at taket har kommet 
på plass.

**** Det er overveiende transporter av stein, grus, betong og murstein som kjøres fullastet, men 
fyllingsgraden av alle kjøretøy øker med faste leveringstider. 



UTDRAG FRA OSLO KOMMUNES STANDARD KLIMA- OG MILJØKRAV TIL 
BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER 
«Bygge-/anleggsprosjekter som gjennomføres på oppdrag for Oslo kommune skal gjennomføres 
med lavest mulig miljøbelastning. Utslipp av klimagasser i bygge- og anleggsfasen skal mini-
meres.»

Tildelingskriteriet for miljø skal minimum vektes 20% i bygge- og anleggskonkurranser, som
hovedregel 30%. Av dette skal minimum 50% tillegges anleggsmaskiner og transport til og fra 
bygge-/anleggsplassen, og her igjen 20% på «Øvrig transport», der det heter:

«Leverandøren får uttelling for sin evne til å redusere bruken av fossile kjøretøy til transport av
materialer, avfall, utstyr, personell og lignende på eller til/fra bygge-/anleggsplassen. Leveran-
døren skal beskrive hvilke andre tiltak som skal iverksettes for å redusere lokal foru-
rensing og klimagassutslipp for gjennomføring av denne kontrakten. Det gis uttelling etter 
estimert utslippsreduksjon.»

Vår erfaring er at transport sjelden tillegges vekt i rangeringen av tilbud. Dette hindrer innovasjon 
på feltet. Eksempelet Oslo er ikke unikt; ofte finnes det rom for tolkning innenfor gjeldende anskaf-
felsesregelverk. Offentlige byggherrer bør benytte seg av muligheten til å vekte optimalisering av 
transport i nye anskaffelser.

Kilde: Oslo kommune, hentet oktober 2020.

Pris 30%

Kvalitet 40%

Miljø

Øvrig miljø

Anleggsmaskiner

Massetransport

Øvrig transport



TOLV KONKRETE TILTAK FOR MER EFFEKTIV TRANSPORT
For å utløse potensialet ønsker vi å peke på en rekke tiltak for effektivisering av transport, rettet 
mot leverandører, entreprenører, total byggherrer og offentlige aktører.

FOR ENTREPRENØRER OG TOTALENTREPRENØRER:

1. Analyser transport i egne prosjekter, sammen med leverandører og byggherre
Dødtid og ineffektiv ressursbruk kan minimeres hvis styring av transport og leveranser behandles 
som en helintegrert del av prosjektplanleggingen.

2. Samarbeid med leverandører om informasjonsdeling
Leverandørene kan spille en nøkkelrolle i å få transportkabalen til å gå opp. Etabler rutiner for å 
inkludere leverandører i informasjonsflyten rundt materialbehov, endringer og fremdrift gjennom 
aktiv deltakelse i prosjektorganisasjonen og ved å bruke felles digitale løsninger.

FOR TOTALENTREPRENØRER SPESIELT:

3. Vurder felles transportavtale
Totalentreprenøren inngår transportavtale med fast kjørerute med en eller flere transportører som 
alle aktører på bygge-/anleggsplassen må benytte seg av. Entreprenøren bør også ha en ansvarlig 
logistikk-koordinator som skal ha oversikt over alle transporter inn og ut.

4. Ta i bruk samlastingsterminal
I de tilfellene der det ikke finnes tilstrekkelig lagringsplass på byggeplass, kan etablering av et felles 
varehotell/logistikk-hub utenfor byggeplassen fungere som en buffer. Leveranser kan samlastes og 
fraktes det siste stykket til byggeplassen akkurat når det er behov for dem. En hub må ikke være 
i umiddelbar nærhet til byggeplassen – ved bygging i bykjerner kan samlasting gjerne skje utenfor 
byen. Den store ressursbesparelsen ligger i selve samlokaliseringen av transportene, og ikke
kortest mulig avstand mellom hub og byggeplass.

FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE BYGGHERRER:

5. Gå i dialog med markedet om transportløsninger
I planleggingen av et byggeprosjekt bør man i en tidlig fase undersøke potensialet for optimaliser-
ing av transport og leveranser. Ulike prosjekter vil ha ulike løsninger, og markedsdialog og for-
prosjekter kan avdekke hvilke krav som kan og bør stilles i det enkelte prosjekt.

6. Still konkrete krav til redusert transport
Krav om at entreprenører bruker varehotell/logistikk-hub, samlasting og/eller felles transportavtale 
som beskrevet overfor kan ha stor effekt. Offentlige byggherrer kan utenom å stille minimumskrav 
også bruke tildelingskriteriene til å premiere god transportstyring.

7. Innfør tidsbegrensning på leveranser
Både offentlige og private byggherrer kan spesifisere at leveranser må skje i gitte tidsrom. Ved å 
avgrense leveransetidspunktene vil entreprenøren måtte planlegge transport og leveranser bedre. 
Erfaring tilsier at dette ikke vil være en ulempe for entreprenørene; tvert imot vil produktiviteten øke 
om det gjøres riktig. Selv større byggeprosjekter kan klare seg med to leveringsdager i uken. 



FOR KOMMUNE OG STAT:

8. Standardiser rapportering
Det er rom for å kreve at totalentreprenører og byggherrer skal føre oversikt over transporten til-
knyttet byggeprosjekter i et standardisert format. Det kan for eksempel dreie seg om rapporter-
ing av eventuelle avvik fra faste leveringstidspunkter, hvorvidt det er brukt varehotell/logistikk-hub, 
hvorvidt det er brukt felles transportavtaler og hvilke andre tiltak man eventuelt har gjennomført for 
å sikre god utnyttelse av transport. Rapporten bør være offentlig 15, som et tiltak for å sikre at krav 
blir fulgt.

9. Still krav til faste tidspunkter for leveranser 
Offentlig myndighet kan begrense leveranser til faste tidspunkter og/eller faste dager. Dette gjelder 
både der det offentlige er byggherre og for kommersielle prosjekter. Leveranserestriksjoner for 
ikke-offentlige prosjekter kan for eksempel være en del av byggesaksbehandlingen, og/eller være 
sonebestemt/områdeinndelt. 

10. Gjør redusert transport til en prioritet i klimaarbeidet
Gjennom tydelige føringer kan man stimulere til god transportstyring også på prosjekter der det
offentlige ikke er byggherre. I Oslo stiller man for eksempel allerede utslippskrav til private bygg-
herrer, og her kan også transport inngå som en del av det som reguleres.

FOR LEVERANDØRER (IMPORTØRER, GROSSISTER OG ANDRE PROFFBUTIKKER):

11. Kommuniser med oppdragsgiver hvordan transporten kan effektiviseres
Vær aktiv i å utarbeide og fremme løsninger for bedre kommunikasjon overfor kunder. 
Identifiser et felles effektiviserings- og innsparingspotensial som vil bedre produktiviteten og spare 
verdifulle ressurser.

FOR MILJØSERTIFISERINGSORDNINGER:

12. Inkluder transportkrav i sertifikatene
Miljøsertifiseringsordninger, slik som for eksempel BREEAM-NOR, bør også stille krav til transport i 
byggeprosjekter. Kravene bør stegvis skjerpes for de høyere sertifiseringsnivåene.

 

15 Man kan også vurdere krav om offentliggjøring av jevnlig førte fremdriftsrapporter for byggeprosjekter, da korrekt bruk av dette er en 
    nøkkel til å unngå for tidlige/sene leveranser, hasteleveranser og mangelfull planlegging. Slike rapporter vil også hjelpe med å identifisere 
    potensielle flaskehalser før de oppstår og utgjør grunnlag for forbedring til neste prosjekt.



FORUTSETNINGER
Beregning av CO2-utslipp
Vi beregner at transport med vare- og lastebiler til og fra bygge- og anleggsplasser i Norge står for 
utslipp av minst 565 000 tonn CO2 per år.

Lastebiler
Totalt slapp tunge kjøretøy i Norge ut 2,72 millioner tonn CO2 

16 i 2019. Transportøkonomisk Insti-
tutt har anslått at transporter med lastebiler knyttet til bygg og anlegg i Oslo-området (transporter 
som startet og/eller slutter i Oslo) i 2017 sto for 16,8% av totale utslipp fra lastebiler 17 i samme 
område. Hvis vi antar at denne prosentandelen er representativ for resten av landet betyr det at 
lastebilene tilknyttet bygg og anlegg slapp ut 457 000 tonn CO2 i 2019. 

En alternativ måte å regne ut lastebilenes karbonfotavtrykk på er via transportytelsesstatistikken. 
Transportytelser med tunge kjøretøy sto for 603 millioner kjørte kilometer i 2019 18. Samme år 
slapp altså lastebilene totalt sett ut 2,72 millioner tonn CO2. Hvis vi regner utslipp per kilometer 
som konstant og beregner antall tonn CO2 som da faller innenfor kategorien “Malm, stein, grus, 
sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall” får vi 150 000 tonn. 
I TØIs rapport er massetransporten like under 1/3 av det totale utslippet tilknyttet tungtransport 
innenfor bygg og anlegg. Antar vi at samme fordeling gjelder for hele landet og skalerer opp 
utslippstallet fra massetransport for å favne hele bygg- og anleggssektorens transporter, lander vi 
på 460 000 tonn CO2. Massetransportkategorien brukt i TØI-rapporten er ikke identisk med den 
i SSBs transportytelsesstatistikk, derfor knytter det seg noe usikkerhet til sammenliknbarheten 
mellom disse.

Den første beregningen ovenfor baserer seg i stor grad på en antakelse om at andelen av tung-
transporten som kan knyttes til bygg og anlegg er relativt lik i resten av landet som i og rundt Oslo. 
Den andre beregningen baserer seg i stedet på at fordelingen mellom massetransport og andre 
bygg- og anleggsrelaterte transporter i Oslo-området likner resten av landet. Som man ser gir 
disse to relativt ulike tilnærmingene nesten identisk resultat.

En tredje måte å stipulere utslipp på er å skalere opp med en annen variabel enn kilometer. Vi kan 
anta at transportmengden er proporsjonal med omsetningen innenfor bygg- og anleggsnæringen. 
Oslo har ca. 19,5% av den nasjonale omsetningen i næringen 19. Vi antar videre at transporter
innen bygg og anlegg som starter og/eller slutter i Oslo, som definert i TØIs rapport, bidrar til 
denne omsetningen. TØI estimerer som nevnt CO2-utslippet fra disse transportene til 45 700 tonn, 
og oppskalert med omsetning beregner vi da at utslipp på landsbasis fra lastebiler tilknyttet bygg 
og anlegg er ca. 234 000 tonn CO2. Dette utgjør altså kun omtrent halvparten av resultatet i de 
andre beregningene. En utfordring er at TØIs utslippstall er fra 2017, og omsetningstallene er fra 
2018. Selv om aktiviteten i næringen varierer fra år til år kan nok ikke det forklare differansen. Da 
ser vi heller til TØIs egen redegjørelse i rapporten: «Totalen av utslippstallene presentert i denne 
rapporten er antakelig noe underestimert sammenlignet med reelle utslipp da hverken tomgang, 
stigning, utetemperatur, kø og andre parametere som generelt øker utslippene er inkludert. (...) 
Vårt estimat gir ca. halvparten av tallene rapportert fra Miljødirektoratet.» 

16 https://www.ssb.no/statbank/table/08940 

17 https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/09/TOI_Utslipp-fra-massetransport.pdf 

18 https://www.ssb.no/statbank/table/08552/

19 https://www.ssb.no/statbank/table/12937/



Ved at de har ekskludert en del parametere fra analysen har TØI altså kun redegjort for omtrent 
halvparten av lastebilutslippene. Ved å doble vår TØI-baserte utregning kommer vi opp på nivå 
med de to foregående beregningene. 

Totalt sett mener vi derfor at våre beregninger er realistiske, og at lastebilenes bidrag til utslipp fra 
byggeplasstransporten kan anslås til minst 457 000 tonn CO2. Samtidig er nok dette noe kon-
servativt fordi tomturer ikke er redegjort for i disse utregningene. En del av kjøringen som kate-
goriseres som «tomturer» i statistikken vil i praksis relatere seg til bygg og anlegg. Det er logisk da 
noen biler kommer tomme og henter last, mens andre biler leverer all last og drar tomme. Ifølge 
TØIs rapport kan tomturer kanskje kvantifisere seg til et bidrag tilsvarende en 25% økning av det 
totale utslippstallet for byggeplasstransporten. Samtidig konkluderer de med at de ikke har nok 
informasjon til å si dette sikkert, og har valgt å ikke ta det med i beregningen. Vi har følgelig valgt å 
ikke forsøke å kvantifisere tomturenes utslippsbidrag i denne rapporten.

Varebiler
Varebiler i Norge slipper ut 1,349 millioner tonn CO2 årlig 20. Vi forutsetter at utslipp per kilometer 
er konstant. Byggeprodukter står for 1 620 av 7 342,2 millioner kilometer kjørt med varebiler per 
år, det vil si drøyt 22% 21. Andelen av kilometer godstransport som utføres av distribusjons- eller 
linjetransportbil er drøyt 36% 22, resten er håndverker- og servicebiler med last som vi utelukker 
fordi vi regner med at sjåføren uansett skal til byggeplassen slik at transporten i denne forstand 
ikke kunne vært unngått. Håndverkerbiler med last favner også om byggeprosjekter i private hjem 
o.l., noe denne rapporten ikke tar for seg. Da står vi igjen med cirka 108 000 tonn CO2 knyttet til 
varebiler innenfor bygge- og anleggstransport.

20 https://www.ssb.no/statbank/table/08940/ - «andre lette kjøretøy» er i all hovedsak varebiler.

21 https://www.ssb.no/statbank/table/07296/

22 https://www.ssb.no/statbank/table/07293/ 
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