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Hvorfor og hvordan kan Statens Vegvesen sikre 
miljøhensyn  gjennom funksjons kontrakter



Lignosulfonat/Lignin
Ett grønt og bærekraftig kjemikalium

Borregaard – Verdens største bioraffineri



Klima er i sterk fokus !!!

• Norge får lederrolle !
• Klimaforhandlingene i gang igjen
• Støre og Gore slår klimalarm
• Ingen fare for at Operaen vil stå under vann om hundre år, 
mener professor. 



Biomasse; Muligheter foruten som mat
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Biomasse; Muligheter utover som mat

• Brukes som det er etter kun mekanisk 
bearbeiding, som for eksempel 
byggningsmaterialer

• Forbrenne til energiproduksjon

• Ekstrahere ut komponentene i 
biomassen og bruke, cellulose, 
hemicellulose, lignin, stivelse, 
proteiner og ekstraktiver som 
kjemikalier, materialer og mat

• Bryte ned biomassen til 
basiskjemikalier og deretter bygge 
opp nye kjemikalier, materialer, 
drivstoff og mat



Statens vegvesen



Statens vegvesen- Borregaard ? 

• Kontakt 
• Kunnskap
• Relasjoner
• Funksjoner 
• Avtaler
• Leveranser og anvendelse 
• Resultater og lønnsomhet



Statens vegvesen Miljøansvar

• Statens vegvesens miljøansvar

• Statens vegvesen har et sektoransvar for miljøet ved 
planlegging, bygging og drift av alle europa- og riksveger.

• Vi har ansvaret for å bidra til at de delene av Regjeringens 
miljøpolitikk som berører vår sektor blir fulgt. 

• De nasjonale føringene for miljøarbeidet beskrives i 
stortingsmeldinger, og rammene for transportpolitikken trekkes 
opp gjennom Nasjonal transportplan. 

• De økonomiske rammene for etatens virksomhet er nedfelt i de 
årlige statsbudsjettene. 

• Statens vegvesens miljøarbeid følges opp i 4-årige 
handlingsprogrammer. 

• Statens vegvesen har utarbeidet egne retningslinjer og veiledere
som beskriver hvordan vi skal ta hensyn til miljøet ved planlegging, 
utbygging og daglig drift av vegnettet. 

• Det har blitt utarbeidet regionsvise miljøstrategier i region sør, midt 
og nord. Lenkene finner du under.



Statens vegvesen sektoransvar.

• Statens vegvesens sektoransvar

• Statens vegvesen har et sektoransvar for miljøet ved planlegging, 
bygging og drift av alle europa- og riksveger.

• Regjeringens miljøvernpolitikk bygger på at:
• Alle samfunnssektorer har et selvstendig ansvar for å legge 
miljøhensyn til grunn for sin virksomhet.

• Sektormyndighetene skal ha oversikt over miljøvirkningene av 
virksomheten i sektoren og har selv ansvaret for å gjennomføre 
tiltak innenfor eget ansvarsområde.

• Sektormyndighetene har også ansvar for rapportering om miljøutviklingen i 
sektoren og om effekter og kostnader av gjennomførte tiltak.

•
• Regjeringens miljøvernpolitikker omtalt i stortingsmeldingene om Regjeringens 

miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.
• Sist oppdatert: 19. november 2008
• Mer om samme emne
• Bilister på veg til sentrum stoppes for informasjon
• Seminar om tunneloppgradering
• Hvordan motvirke tunnelangst?
• Bedre veger gir økte klimagassutslipp
• Trygt utan salt?



Softwood trees
• Cedar, Cypress, Fir, Hemlock, Larch, Pine, 
Redwood, Spruce, Thuja

Hardwood trees
• Ash, Aspen, Beech, Birch, Elm, Eucalyptus, 
Hickory, Maple, Oak, Poplar, Walnut

Annual plants
• Straw (Reed, Wheat etc.)
• Sugar cane bagasse

Hvor dannes lignin ?



Wood cells

Hvor dannes lignin ?
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Hvor dannes lignin ?

•Photosynthetic processes using 

chlorophyll in green leaves to produce 

sugars:
222 OsugarsenergyOHCO solar +→++

polyosesoshemicellulcelluloseOHsugars ++→− 2

Sugars condense with dehydration to 

polymers:

Lignin

from the air to the air
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Borregaard ChemCell og Borregaard LignoTech

Produkter

Cellulose 400 
kg

1000 kg1000 kg

Ethanol 50 kg
+ CO² 45 kg

2.5 fm2.5 fm³³ woodwood

Vanillin 3 kgLignin 400 kg

Bio-fuel   



Lignosulfonate og klima effekt
fra vugge til grav

CO2

CO2 �

Cellulose + lignin

1.5 kg CO21 kg LS Photosynthesis

CO2



Klima effekt fra flytende lignin produkt

• 1 tonn flytende lignin gir 704 kg CO2 ekvivalenter

– 8 kg fra transport til kunder (100km)

– 20 kg fra andre prosesser i  Borregaard

– 298 kg fra olje som brensel

– 37 kg fra bruk av avfall som brensel

– 6 kg fra Borregaard infrastruktur

– 106 kg fra produksjon og transport of tømmer. flis og
kjemikalier

– 237 kg fra produksjon og transport of energi som råvare
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Lignosulfonat klima effekt
fra vugge til grav

CO2

CO2 �

Cellulose + lignin

1.5 kg CO21 kg LS

8 kg CO2

696 kgCO2



Klimagass evaluering
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DUSTEX - Salt

DUSTEX Salt

Binder  grus - Binder vann

Hard overflate - Følsom for vann errosjon

Mindre rust - Sommersalt fororsaker mer rust enn
vintersalt

Bedre miljø - Klorider påvirker spesielt plantenes grønne
bestanddeler

Biologiskt - Klorider anrikes i jorden og er ikke

nedbrytbart og nedbrytbart

er endel av kretsløpet Kalcium er en naturlig bestandsdel i jorda.



Ope
n



Dustex.no

• Flagstad. AS . Borregaard distributør for Dustex i 
Norge.

• Ref ; Nettsiden :www.Dustex.no
• Lokale representanter
• Lager og distribusjons kanaler
• Brukerstøtte



Takk for oppmerksomheten


