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Nordisk arbejdsgruppe

Klimakrav i kontrakter



Vejsektoren bliver i disse år mødt med ambitiøse miljø- og klimakrav. Det bliver 
derfor et vigtigt spørgsmål, hvordan man sikrer den bedst mulige konkurrence  
på et marked, hvor der stilles ambitiøse klimakrav. 

Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som over en periode af i alt to år, skal 
arbejde med, hvordan man via sine udbud kan arbejde med at reducere sekto-
rens CO2-aftryk og samtidig sikre den bedst mulige konkurrence. 

Arbejdsgruppen bør være i kontakt med arbejdsgruppen ”Vejteknologi”, der også 
har fokus på at nedbringe vejsektorens CO2-aftryk, og som bl.a. vil arbejde med 
metodikker inden for bæredygtigt materialevalg og -brug

Gruppen kan arbejde med flere emner, herunder følgende emner:

Tidsperiode

Juli 2020-juni 2022

Relevante kompetenceprofiler

Medarbejdere, der arbejder med 
klima i kontrakter, markedsdialog, 
udbudskoordinatorer  

Videndeling og spredning 
af best practices

Webinarer, møder og seminarer
Gruppen kan med fordel sparre 
med arbejdsgruppen ”Vejteknologi”

Relevante verdensmål

Mål 13: Klimaindsats

Opfølgning på verdensmål

Gruppen kommer selv med bud på, 
hvordan der kan følges op på de 
relevante verdensmål. I den forbin-
delse kan gruppen også drøfte, om 
aktiviteterne dækker andre verdens-
mål, og om gruppen ønsker at rap-
portere op mod disse

Konkurrence i et marked med ambitiøse klimakrav 
Gruppen kan med fordel dele viden og indhente erfaringer om landenes arbejde 
med at sikre et velfungerende, konkurrencepræget marked for anlægs- og drifts-
opgaver under nye, skærpede klimakrav. Her tænkes på landenes helt konkrete 
erfaringer med involvering af sektoren, herunder markedsdialog om anvendelse  
af LCA-beregningsværktøjer, miljøvaredeklarationer (EPD’er), baselines og  
implementering af klimakrav.

Erfaringer med EPD’er i transportsektoren 
Der stilles i stadigt stigende grad krav om, at indkøb af både anlæg og driftsop-
gaver skal have fokus på klima, hvilket har medført stigende dokumentationskrav 
til produkters og services CO2-aftryk. Miljøvaredeklarationer (EPD) dokumen-
terer byggevarers miljømæssige egenskaber, og de spiller en vigtig rolle i denne 
sammenhæng. 

Gruppen bør derfor dele viden og indhente erfaringer om vejsektorens erfaringer 
med at arbejde med EPD’er. Gruppen kan eventuelt også indhente erfaringer fra 
andre sektorers arbejde med EPD’er, hvis det viser sig at være relevant i forhold 
til at styrke vejsektorens arbejde med EPD’er. 

Klimakrav i kontrakter


