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Sammendrag
Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen beregnes å medføre miljøpåvirkning fra
bygging, drift, vedlikehold og avhending som følger:

Totalt
Per km og
år

Klima
(CO2ekv.)
24 600 t
1 610 kg

Forsuring
(kg SO2ekv)
147 t
9,6 kg

Ozonnedbryting
(kgCFCekv)
1,6 kg
0,1 g

Fotokj.
smog (kg
eten-ekv)
88 t
5,8 kg

Eutrofiering
(kg P-ekv)
30 t
1,9 kg

Partikler
(kg PM10ekv)
62 t
4,1 kg

Andelen klimagassutslipp som defineres som innenlands utslipp vil beregnes på et senere
tidspunkt. Menneskelig toksisitet i form av mengde 1,4-DB-ekvivalenter er utelatt grunnet
antatt feil i modellgrunnlaget.
Miljøpåvirkning stammer fra bygging og vedlikehold av elektroteknisk anlegg, herunder
omformerstasjoner, autotransformatorsystem og kontaktledningsanlegg.
De viktigste bidragsyterne er tilvirking av kobber og stål til transformatorer i omformerstasjoner
og autotransformatorer, samt stål i master for kontaktledningsanlegget
Tiltak for å redusere miljøpåvirkningen kan være:


Optimalisering av antall og plassering av autotransformatorer, samt å vurdere
transformatorer med liten mengde kobber



Optimalisere antall kontaktledningsmaster, vurdere master med lite stål, master av
andre materialer, eller master av resirkulert stål

Omfang av modifisering av infrastruktur så som tiltak i fjellskjæringer, tunneler, jernbanebruer
og overgangsbruer er ikke tilstrekkelig kvantifisert til å kunne vurdere påvirkning og tiltak på
nåværende tidspunkt. På generelt grunnlag kan det likevel pekes på tiltak som å begrense
omfanget av inngrep, bruke lite stål og betong, bruke lavkarbonbetong og resirkulert stål.
Det er ikke utført sensitivitetsanalyser eller kvantitative usikkerhetsvurderinger på nåværende
tidspunkt.
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1 Hensikt og tilnærming
Jernbaneverkets egen veileder /1/ definerer formålet for utarbeidelse av miljøbudsjett for
jernbaneinfrastruktur på detaljplannivå som følger:


Analysere alternative inngangsfaktorer og produksjonsmetoder av tiltaket med hensyn på
miljøpåvirkninger i et livsløpsperspektiv på grunnlag av produksjonsspesifikke material- og transportdata.



Dokumentere og kommunisere miljøpåvirkningene til de alternative inngangsfaktorene og
produksjonsmetodene.



Anbefale alternative inngangsfaktorer og produksjonsmetoder av tiltaket som gir lavest mulig
miljøpåvirkning gjennom livsløpet.



Danne grunnlag for miljøkrav for innkjøp av inngangsfaktorer og tjenester.



Danne grunnlag for dokumentasjonskrav (mengde og miljødata) for videre oppfølging og produksjon av
tiltaket

Denne rapporten omhandler miljøpåvirkning for etablering, drift og avhending av infrastrukturen for
elektrifisering av banen. Den omfatter ikke driften av elektrifiserte tog.
Rapporten hensyntar Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett for Jernbaneinfrastruktur /1/ i for gjeldende
planfase. Den hensyntar også Product Category Rules (PCR) for etablering og drift av jernbaneinfrastruktur
(Railway infrastructure) /2/ så langt denne er relevant tatt i betraktning at PCRen er grunnlag for utarbeidelse
av miljøvaredeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration)
Miljøbudsjettet tar utgangspunkt i mengder innsatsfaktorer (stål, betong, kobber, diesel til anleggsmaskiner,
transportarbeid etc) og regner dette om til utslipp av CO2, partikler, NOx, SOx osv. Deretter regnes
miljøpåvirkningen fra disse utslippene ut i en rekke påvirkningskategorier så som klimaeffekt, forsuring, human
toksisitet osv. Resultatene tolkes deretter for å vurdere miljøpåvirkning samt for å identifisere de viktigste
bidragsyterne til dette.
Miljøbudsjettet vil bidra til en kvalitativ og kvantitativ vurdering av forventet miljøpåvirkning fra den planlagte
baneinfrastrukturen, ut over det som tradisjonelt vurderes i miljøkonsekvensanalyser og miljøutredninger. Det
gir grunnlag for å vurdere hvilke løsninger, materialer og produkter som gir minst mulig negativ
miljøpåvirkning sett over anleggets levetid.
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2 Systembeskrivelse
2.1

KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Dette betyr etablering og endring av jernbanens infrastruktur:


Kjøreledning og andre ledninger, master, åk med fundamenter



Elektrisitetsforsyningsanlegg med omformerstasjoner, autotransformatorer og
ledningsanlegg



Profilutvidelser for å få plass til elektroanleggene



Nytt signalanlegg (ikke omfattet av denne studien)



Utvidelse av sporområder og stasjoner (ikke omfattet av denne studien)

Følgende banestrekninger og områder omfattes av prosjektet:


Stavne-Lerkendal-Leangen, 4,8 km



Trondheim S – Hell, 31,8 km



Hell-Steinkjer, 93,6 km



Hell-Storlien, 73,7 km



Eidum øst for Hell; lokalisering av omformerstasjon



Heggesenget på Steinkjer; Lokalisering av omformerstasjon

Total lengde på banestrekningene er 203,9 km.

2.2

RAMMEVERK OG MILJØBUDSJETT FOR JERNBANEINFRASTRUKTUR

Jernbaneverkets veileder /1/ er styrende for prosess, hensikt, omfang og systemgrenser ved utarbeidelse av
miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur.
Veilederen baserer seg på Product Category Rules (PCR) for Railways /2/ som dermed er ivaretatt. Videre gir
ISO14040-serien føringer på utførelse og bruk av livsløpsanalyser.

2.3

DEFINERT FUNKSJONELL ENHET

Ifølge PCR for jernbane /2/ skal funksjonell enhet være 1 km bane over 1 år av levetiden. Resultater skal derfor
presenteres fordelt per km fordelt over infrastrukturens levetid.
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LIVSLØPSFASER

Konstruksjon av infrastrukturen omfatter tilvirking, transport, bygging og evt testing av de fysiske anleggene.
Driftsfasen omfatter regulært vedlikehold og utskiftning av komponenter i anleggets levetid, herunder
avhending av utrangert materiell og avfall fra denne fasen.
Avhending omfatter arbeid og avfallsbehandling fra endelig riving av anleggene etter endt levetid. Dette
ivaretas ved at avhendingsprosesser for komponentene er inkludert i prosessene. Avhending som livsløpsfase
vises derfor ikke som egen fase i beregningene men miljøpåvirkningen er inkludert i henholdsvis byggefase og
vedlikeholdsfase for avhending av de enkelte komponentene.
Se for øvrig PCR /2/ for en detaljert beskrivelse av livsløpsfaser.

2.5

SYSTEMGRENSER OG BEGRENSNINGER

Arbeidet omhandler miljøpåvirkning for etablering, drift og avhending av infrastrukturen for elektrifisering av
banen, men ikke driften av elektrifiserte tog. I så måte må grunnarbeider, fundamenter, åk/master,
kjøreledning, øvrige ledninger, transformatorer, tilførselsledninger, styringssystem, og andre nødvendige
endringer som utløses av elektrifiseringsprosjektet inkluderes. Både materialer, produksjon av
enkeltelementer, transport og anleggs/montasjearbeid inkludert energibruk skal tas med. Nødvendige
utskiftninger i anleggets levetid samt avhending ved endt levetid av komponentene inkluderes også.
Miljøbudsjettet omfatter både direkte utslipp til anleggs- og montasjearbeid og indirekte utslipp fra
bakgrunnsprosesser så som tilvirking av materialer (stål, kobber, energi) og transport. Typiske miljøkategorier
er klimagassutslipp, ozonnedbryting, human toksisitet, fotokjemisk smog, partikler, forsuring og overgjødsling.
Grunnet varierende grad av detaljering på nåværende tidspunkt er prosesser knyttet til nødvendige
profilutvidelser på alle banestrekninger og breddeutvidelser på deler av strekningen Hell-Storlien ikke
beskrevet i detalj.
Oppgradering av over- og underbygning på strekningen Hell-Storlien, nytt signalanlegg med akseltellere
(ERTMS) og plattform- og sporendringer på stasjoner er ikke tatt med i analysen.
Datakvaliteten og begrensningene dette medfører, er delvis diskutert videre senere i rapporten.

2.6

"CUT-OFF" – GRENSEKRITERIER

"Cut-off" innebærer å utelate elementer med liten eller ingen miljøpåvirkning av hensyn til analysens
detaljeringsgrad. Prosesser, materialer og innsatsfaktorer som bidrar med mindre enn 5% av den totale
miljøbelastningen innen alle påvirkningskategorier kan utelates dersom det er uforholdsmessig
ressurskrevende å innhente detaljerte data. Det er imidlertid viktig å huske at en komponent kan ha en stor
miljøpåvirkning innen en påvirkningskategori selv om størrelsen eller massen er liten. Dette er spesielt viktig
der toksiske stoffer inngår i produktene.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER

Enkeltkomponenters levetid defineres i veileder for miljøbudsjett /1/ som følger:
Tabell 1 - Levetider for komponenter og komponentgrupper

Element

Levetid (år)

Antall utskiftninger (utover
nybygg) i anleggets levetid

Befestigelse

30

2

Hengemast i tunnel, aluminium

50

1

Utligger i tunnel, aluminium

50

1

Mast i dagen, stål

50

1

Kontaktledning

30

2

Returledning, aluminium

50

1

Transformatorer

30

2

Jordledning

50

1

Drivmaskiner til sporveksler*

20

3

Teleanlegg*

15

4

Modifiseringer, bredde- og
profilutvidelser, endringer i bruer,
tunneler mv**

75

0

Omformerstasjoner**:
Ledningsanlegg i grunnen,
transformatorer, gjerde, støyskjerm

50

1

Omformerstasjoner**: Bygg,
adkomstvei, tomteopparbeidelse,
manøvreringsareal

75

0

* Ikke inkludert i foreliggende analyse
** Ikke fra /1/
Levetid for komponentgrupper benyttes som grunnlag for vurdering av vedlikehold og utskifting av
komponentene. Jernbanetraseens levetid og dermed den totale levetiden for baneanlegget settes til 75 år i
henhold til Jernbaneverkets Veileder i Samfunnsøkonomiske analyser (JD 205) /7/. Utskiftning av komponenter
skal aggregeres og normaliseres over denne levetiden. Det regnes ikke med en restverdi av delvis forbrukt
materiell ved utløpet av baneanleggets levetid. Det tas heller ikke hensyn til faktiske vedlikeholdsintervaller og
praktisk tilnærming til utskiftning ved større togstopp-perioder før utgangen av teoretisk levetid.
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VALGTE MILJØPÅVIRKNINGSKATEGORIER

I henhold til veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett /1/ og PCR for jernbane /2/ skal følgende
miljøpåvirkningskategorier inkluderes:

2.9



Klimapåvirkning (kg CO2-ekvivalenter over 100 år). Utslipp til luft. Omfatter CO2, metan,
N2O og andre klimagasser.



Forsuring (kg SO2-ekvivalenter over 100 år). Utslipp til luft som resulterer i sur nedbør
samt endret surhetsgrad i jord og grunnvann, med endringer i jord- og vannkjemi som
resultat.



Ozonnedbryting (kg CFC-11-ekvivalenter)



Fotokjemisk smog (kg étenekvivalenter). Utslipp til luft. Dannelse av bakkenær ozon,
vurdering av fotokjemisk oksidasjonspotensiale.



Eutrofiering (kg P-ekvivalenter). Utslipp til ferskvann. Overgjødsling som kan føre til
algeoppblomstring.



Dannelse av partikler (kg PM10 –ekvivalenter). Partikler i luften hovedsakelig dannet ved
forbrenning av fossilt brensel. Forårsaker helseproblem for luftveier og lunger.



Menneskelig toksisitet (kg 1,4-DB –ekvivalenter). Utslipp av giftige stoffer, inkludert
tungmetaller, til byluft, med lokal effekt på menneskelig miljø. Her er det viktig å påpeke at
databasene i SimaPro antas å ha en kommafeil som gir et meget høyt tall i absolutte
verdier. De relative, normaliserte resultatene kan vi imidlertid benytte.

GEOGRAFISK AVGRENSNING AV UTSLIPP

I utgangspunktet beregnes klimagassutslipp og påvirkning fra dette uavhengig av om utslippene skjer i Norge
eller i andre land, for å få en korrekt fremstilling av et globalt miljøproblem. For å understøtte nasjonale krav til
utslippsberegning og –rapportering beregnes også nasjonale utslipp av , definert som følger /1/:


Energibruk fra maskiner i byggeperioden og fra vedlikeholdsoperasjoner, samt direkte
forbruk av elektrisitet for de samme fasene



Masseforflytning (av stein, jord osv.) ut av prosjektområde og intern transport av
materialer i prosjektet, da dette er antatt som lokal transport.

Utslipp fra produksjon av materialer er ikke inkludert i lokale utslipp, selv om det er sannsynlig at noe av
materialene blir produsert i Norge. Eventuelle utslipp i utlandet som er generert som følge av norsk
etterspørsel er heller ikke inkludert i de lokale utslippene.
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3 Datagrunnlag og prosess
3.1

LIVSLØPSANALYSEMODELLEN

Analysen utføres ved å sette opp en input/output-modell med LCA-verktøyet SimaPro /8/, der
utslippsdatabaser så som EcoInvent ligger i bunnen. Der det er mulig benyttes spesifikke utslippsfaktorer
hentet fra miljøvaredeklarasjoner (EPD) for utvalgte materialer og produkter. Det gjøres vurderinger for å
transformere anleggs- og transportarbeid til modellerbare prosesser der dette anses signifikant.

Figur 1 – Hovedelementer og inngangsfaktorer, fra /1/

3.2

LIVSLØPSANALYSEMODELL FOR ELEKTRIFISERING

Elementene i modellen tar utgangspunkt i strukturert etter JBVs hovedproseser for prosjektering, bygging og
vedlikehold av jernbaneanlegg /1/. Modellen er justert i henhold til hvordan data er strukturert og for å kunne
belyse problemstillinger strekningsvis og per element og elementgruppe.
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Følgende struktur er valgt for å beskrive det fysiske anlegget i bygge- og vedlikeholdsfasene. I denne
oppstillingen indikeres en kvalitativ vurdering av datakvaliteten på nåværende tidspunkt. Rød farge indikerer
at datakvaliteten ikke er tilstrekkelig til å kunne identifisere viktige bidragsytere til miljøpåvirkning. Grønn
farge indikerer at bidragsytere kan identifiseres, utslippsreduserende tiltak kan foreslås og datakvaliteten er
tilstrekkelig som grunnlag for et miljøbudsjett.
Strukturen er videre bygget for hver strekning:

Figur 2 – Oppbygning av elektrifiseringsprosjektet. Datakvalitet indikert ved farge.

Elektrifisering

Elektroteknisk
anlegg

KL-anlegg
(strekningsvis)

- KL-stolpe/
fundament
-Åk, stolpe,
fundament
- Lodd-avspenning
- Utligger
- Bæreline
- Hengetråd
- Kontakttråd
- Forbigangsledning
- Jordingsledning
- Brytermotor

AT-system
(strekningsvis)

- Autotransformator
- Positivleder
- Negativleder
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MATERIALER OG ENERGI- DATAKILDER

Generelle bakgrunnsdata er hentet fra databasen EcoInvent som er inkludert i modellverktøyet SimaPro /8/.
Spesifikke data for transformatorer, ledningsanlegg og annen jernbaneteknikk er i stor grad hentet fra
Miljøbudsjett Follobanen /6/
Videre er data hentet fra generiske leverandørrapporter /REF/
Mengdedata er hentet fra hovedplandokumenter og fra korrespondanse med oppdragsgiver /REF/

3.4

TRANSPORT OG MASKINBRUK – DATAKILDER

Generelle data for transport er basert på EcoInvent /8/. Antatte transportdistanser basert på standard
transportdistanser for jernbaneprosjekt på Østlandet, fra /1/:
Tabell 2 Antatte transportdistanser basert på standard transportdistanser for jernbaneprosjekt på Østlandet

Type transport

Distanse i km, en vei

Kjøretøy

Alt av masseflytting (jord, stein osv.) til og fra
anleggsområdet
Lokale varer (asfalt, betong, pukk, grus)

20

Transport, lorry 20-28, fleet average

20

Transport, lorry 20-28, fleet average

Varer/materiell/masser produsert generelt i
Norge
Varer/materiell/masser produsert generelt i
Norden
Varer/materiell/masser produsert generelt i
Europa
Armeringsjern (fra Mo i Rana)

100

Transport, lorry 20-28, fleet average

500

Transport, lorry 20-28, fleet average

1500

Transport, lorry 20-28, fleet average

1500 km
100 km

Transport, transoceanic freight ship
Transport, lorry 20-28, fleet average

Skinner

1700 km

Transport, freight, rail, RER

Transport til avfallshåndtering ved lokalt
avfallsmottak
Gravemaskin, pr m3 masser gravet

65

Transport, lorry 3,5-20, fleet average

Pr m3

Excavation, hydraulic digger

Siden Norge kun har to produksjonssteder av sement må transporten fra sementverket til betongfabrikken
behandles på en spesiell måte ved bruk av generiske miljødata (EcoInvent)
Betongprosessen modifiseres slik at Transport Lorry 20-28 fleet average delen i betongprosessen økes med å
multiplisere mengden av betong i tonn (0,3 tonn i Concrete Normal, at plant) med distansen i km fra enten
Brevik i Telemark eller Kjøpsvik i Nordland til betongfabrikken som det antas blir brukt i analysen. Ved å
modifisere modellen slik, unngår man at en del transportarbeid forsvinner hvis man velger en nærliggende
betongfabrikk da sementen uansett kommer fra samme verk.

3.5

"CUT-OFF" – UTELATTE ELEMENTER JERNBANETEKNIKK

Med referanse til /6/ "LCA of Railways Electrification", som omfatter en detaljert livsløpsanalyse av
banestrømsanlegg med spesiell fokus på kontaktledningsanlegget, viser at kobber og aluminium til
ledningsanlegg, stål til master, betong til mastfundamenter, transformatorolje og øvrig kabling inkludert
diverse plastkomponenter er viktige bidragsytere både med tanke på klimapåvirkning, ozonnedbryting,
forsuring og eutrofiering. Mindre mengder edle metaller, energi til tilvirking, transport og byggearbeid gir lite
bidrag og kan derfor utelates i dette arbeidet med mindre gode grunnlagstall foreligger eller er innbefattet i
underliggende prosesser.
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Effekten av å utelate spesielt energi og transport bør vurderes i sensitivitetsanalysen på et senere tidspunkt.
Energi, transport og byggeprosesser for modifikasjoner i infrastruktur var ikke vurdert i studien og kan antas å
ha stor påvirkning på totaliteten, og tas derfor med i denne analysen.
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4 Resultater
4.1

HOVEDRESULTATER

Miljøbudsjettet summerer en antatt klimapåvirkning for bygge- og vedlikeholdsarbeider for elektrifisering av
Trønder- og Meråkerbanen på ca. 25.000 tonn. Totalutslippet fordelt over en levetid på 75 år tilsvarer 328
tonn i året, tilsvarende årlig utslipp fra ca. 30 personer med dagens norske klimaintensitivitet på ca. 10 tonn
CO2-ekvivalenter per person per år.
Miljøpåvirkningen fra hver strekning og totalt i bygge- og vedlikeholdsfasen kan legges fram totalt, per år
gjennom levetiden og per km og år som definert i PCR /2/:
Tabell 3 – Samlet miljøpåvirkning totalt og fordelt per strekning

Strekning

Stavne-LerkendalLeangen

Klimapåvirkning
(kg CO2ekvivalenter)

Forsuring
(kg SO2-ekvivalenter / 100 år)

Ozonnedbryting
(kg CFC-11ekvivalenter)

Fotokjemisk
smog (kg etenekvivalenter

939 896

5 433

0,036

3 374

Trondheim-Hell

3 425 140

18 954

0,168

11 012

Hell-Steinkjer

9 220 517

51 077

0,476

31 439

Hell-Storlien

7 463 080

40 655

0,378

24 745

Omformerstasjon
Eidum

2 013 743

17 970

0,280

9 865

Omformerstasjon
Steinkjer

1 564 139

12 791

0,262

7 662

24 626 515

146 881

1,599

88 097

328 353

1 958

0,021

1 175

1 610

9,6

0,0001

5,8

Totalt
Fordelt over 75 år
Per km og år
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Partikler
(kg PM10-ekvivalenter

Menneskelig toksisitet
(kg 1,4-DB-ekviva-lenter)*

861

2 132

-

Trondheim-Hell

3 641

7 752

Hell-Steinkjer

9 398

20 524

-

Hell-Storlien

7 502

16 379

-

Omformerstasjon
Eidum

5 031

9 030

-

Omformerstasjon
Steinkjer

3 359

6 300

-

29 791

62 118

-

Fordelt over 75 år

397

828

-

Per km og år

1,9

4,1

-

Stavne-LerkendalLeangen

Totalt

* Absolutte tall for kg 1,4-DB-ekvivalenter presenteres ikke grunnet en antatt kommafeil i databasens
omregning. Relative verdier presenteres senere i rapporten.

4.2

LIVSLØPSFASER

Under presenteres et utvalg av figurer som belyser miljøpåvirkning i de ulike livsløpsfasene, detaljert ned mot
enkeltkomponenter der dette er mulig.
4.2.1
ELEKTRIFISERING – BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSFASER SAMLET
Tilvirking og bygging av elektroteknisk anlegg og vedlikehold av dette har omtrent samme bidrag i alle
miljøpåvirkningskategorier, mens profilutvidelsene bidrar lite. Dette er sannsynligvis grunnet manglende
datagrunnlag og vil antakeligvis øke relativt mot de andre bidragsyterne når mer detaljerte mengder
foreligger.

Figur 3 - Overordnet sammenstilling av bygge- og vedlikeholdsfaser
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ELEKTROTEKNISKE ANLEGG - BYGGEFASE

Figur 4 - Elektroteknisk anlegg i byggefase

Autotransformatoranlegget bidrar mest til miljøpåvirkning i alle kategorier. Kontaktledningsanlegg har en
betydelig påvirkning for klimagassutslipp, fotokjemisk smog, partikler og forsuring. Omformerstasjonene
bidrar til ozonnedbryting men er også signifikante i øvrige kategorier.

4.2.2.1

KONTAKTSLEDNINGSANLEGG – BYGGFASE

Figur 5 - Kontaktledningsanlegg, byggefase, eksempel for strekning Hell-Steinkjer

Innenfor kontaktledningsanlegget bidrar stolpe/mast og fundament til betydelig påvirkning i mange kategorier.
Utligger, bæreline og kontakttråd har en viss betydning.
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AUTOTRANSFORMATORSYSTEM – BYGGEFASE

Figur 6 - Autotransformatoranlegg, byggefase, eksempel for strekning Hell-Steinkjer

Innenfor autotransformatorsystemet er selve transformatoren viktigst i alle kategorier, men positiv- og
negativledere er også viktige spesielt for klimaendringer og ozonnedbryting.
4.2.2.3

OMFORMERSTASJON - BYGGFASE

Figur 7 - Omformerstasjon i byggefase, eksempel for Steinkjer som har adkomstvei

For omformerstasjonene er selve transformatoren dominerende i alle miljøpåvirkningskategorier.
Grunnarbeider for utearealer har også en stor påvirkning spesielt for ozonnedbryting.
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PROFILUTVIDELSE - BYGGEFASE

Figur 8 - Modifiseringer av infrastruktur, mangelfullt datagrunnlag
Grunnet manglende datagrunnlag er det vanskelig å trekke konklusjoner om de viktigste bidragsyterne for
miljøpåvirkning fra modifisering av infrastruktur på dette tidspunkt.

4.2.4

ELEKTROTEKNISKE ANLEGG - VEDLIKEHOLDSFASE

Figur 9 - Elektroteknisk anlegg i vedlikeholdsfasen

Autotransformatorer er viktigste bidragsyter. Kontaktledningsanlegg og omformerstasjoner har bidrag i flere
miljøpåvirkningskategorier.
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KONTAKTLEDNINGSANLEGG – VEDLIKEHOLDSFASE

Figur 10 - Kontaktledningsanlegget i vedlikeholdsfasen, per strekning

Strekningsvis dominerer naturligvis de lengre strekningene Hell-Steinkjer og Hell-Storlien innen alle
miljøpåvirkningskategorier.

Figur 11 Vedlikehold av kontaktledningsanlegget, eksempel fra Hell-Steinkjer

Nærmere analyse for vedlikehold av kontaktledningsanlegget viser at kontaktledningsstolpe med fundament
dominerer påvirkning for klimagasser, fotokjemisk smog, partikler og forsuring. Kontakttråd, bæreline,
utliggere og brytermotorer har også noe påvirkning i enkelte kategorier.
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AUTOTRANSFORMATORSYSTEM - VEDLIKEHOLDSFASE

Figur 12 Vedlikehold av autotransformatorsystem per strekning

Grunnet lengre banestrekninger dominerer Hell-Steinkjer og Hell-Storlien påvirkningen også her.

Figur 13 Vedlikehold av autotransformatoranleget, eksempel fra Hell-Steinkjer

Nærmere analyse for vedlikehold av AT-anlegget viser at selve autotransformatoren dominerer påvirkningen i
mange kategorier, men både positiv- og negativleder har en betydelig påvirkning.
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Figurene i dette kapitlet viser det relative bidraget til miljøpåvirkningskategorien fra foregående forgrunns- og
bakgrunnssystemer. Tykkelsen på strekene angir relativ viktighet for bidrag til neste nivå i modellen. Blå bokser
er produktnivåer som beskriver sammensetning av et delprodukt, mens grønne bokser er underliggende
prosesser som inneholder miljøinformasjon.
Nettverksmodellene identifiserer dermed de viktigste bidragsyterne til en miljøpåvirkning. Bidragsytere med
mindre enn 5 % påvirkning er utelatt for å kunne presentere nettverket visuelt.

4.3.2

KLIMAPÅVIRKNING

Figur 14 – Klimapåvirkning (CO2-ekvivalenter). Bidragsytere over 5% vises.

En rekke komponenter og prosesser bidrar til klimapåvirkning. Stål til transformatorer, stål til
kontaktledningsmaster og armert betong til fundamenter for master samt tilvirking av positiv- og negativleder
kan pekes ut som de viktigste del-elementene.
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FORSURING

Figur 15 – Forsuring (SO2-ekvivalenter over 100 år). Bidragsytere over 5% vises.

Forsuring domineres av kobber til viklinger i autotransformatorer og omformerstasjoner, både gjennom
etablering av anlegget og gjennom vedlikehold. Stål i transformatorer og kontaktledningsstolper, samt
tilvirking av positiv- og negativledere samt stål i master i kontaktledningsanlegget har også en betydning.
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OZONNEDBRYTNING

Figur 16 – Ozonnedbrytning (CFC-11-ekvivalenter) Bidragsytere over 5% vises.

Det er mange bidragsytere til ozonnedbryting. Stål i transformatorer, transformatorolje, positiv/negativledere,
og asfalt til utearealer ved omformerstasjoner tegner som de mest interessante.
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FOTOKJEMISK SMOG

Figur 17 - Fotokjemisk smog (etenekvivalenter). Bidragsytere over 5% vises.

Stål og kobber til transformatorer bidrar mest til fotokjemisk smog. Stål i master i kontaktledningsanlegget har
også en viss påvirkning.
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EUTROFIERING

Figur 18 – Eutrofiering (fosfor (P)-ekvivalenter). Bidragsytere over 5% vises.

Eutrofiering domineres av tilvirking av kobber til transformatorer i omformerstasjoner og autotransformatorer.
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PARTIKLER

Figur 19 – Partikler (PM10-ekvivalenter). Bidragsytere over 5% vises.

Partikler genereres i størst grad ved tilvirking av stål og kobber i transformatorer til omformerstasjoner og
autotransformatorer.
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MENNESKELIG TOKSISITET

Figur 20 – Menneskelig toksisitet (1,4-DB-ekvivalenter). Bidragsytere over 5% vises.

Menneskelig toksisitet domineres av tilvirking av kobber til transformatorer i omformerstasjoner og
autotransformatoranlegg.
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SENSITIVITETSANALYSE

Ikke utført i denne versjonen. Her vil de viktigste forutsetningene angående opprinnelse av materialer,
elektrisitetsmiks og andre dimensjoner som er usikre, uavklarte, diskutable eller har stor innvirkning på
resultatet justeres senere.]

4.5

DISKUSJON OM USIKKERHETER

Den største usikkerheten ligger i omfanget av arbeid og materialer som inngår i profilutvidelser. I denne
modellen er hvert av produktnivåene "oppjekking og skjøting av understøtting av bru", "senking av spor" og
"ny bru" lagt inn med generelle antakelser om omfang. Det antas at bidraget fra disse elementene vil øke når
detaljeringsgraden for hvert enkelt tiltak blir bedre. Eksempelvis er ikke behovet for betong, stål, asfalt,
gravearbeid og transportarbeid for endringer i tilkomstveier til nye bruer eller hevede bruer med, og dette kan
i enkelte tilfeller bli omfattende.
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5 Diskusjon og anbefalinger
5.1

VURDERING AV RESULTATER

Tilvirking kobber og stål til transformatorer i omformerstasjoner og autotransformatorer, samt stål i master for
kontaktledningsanlegget, tegner seg som den viktigste bidragsyteren til miljøpåvirkning innen de fleste
miljøpåvirkningskategoriene. Positiv/negativledere og kontaktledning er også signifikant. For klimagassutslipp
er bildet noe mer nyansert, og her tegner også modifikasjoner seg.
Både byggefase og vedlikeholdsfase er viktige i og med at mange av komponentene må skiftes opp til flere
ganger i løpet av anleggets levetid. Det er ikke vurdert hvilken effekt ny og mer miljøvennlig teknologi vil ha på
resultatet.
For omformerstasjonene er det selve transformatoren med kobber og stål som er viktigst, men tilvirkning av
utearealer er også signifikant.
Innen autotransformatoranlegget er både transformatoren og positiv/negativledere viktige. For
transformatorene er det som for omformerstasjonene transformatoren med kobber og stål som bidrar mest.
Innen kontaktledningsanlegget er kontaktledningsstolpe med fundament viktig. Dersom mengden
åk/tverrgående bærekonstruksjoner økes på stasjonsområder kan dette forventes å ha en større påvirkning.
Kontakttråd og utligger er også viktig.
For profilutvidelser viser tiltak på overgangsbruer størst påvirkning basert på dagens datagrunnlag, men dette
kan endre seg og den totale påvirkningen vil mest sannsynlig øke når mer nøyaktige prosjekteringsdata
foreligger.
Banestrekningene Hell-Steinkjer og Hell-Storlien har naturligvis størst påvirkning grunnet størst banelengde.
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OPTIMALISERING AV ANLEGGET MED TANKE PÅ MILJØ

Tiltak på transformatorer i omformerstasjoner og autotransformatoranlegget tegner seg som viktig for å
begrense miljøpåvirkningen fra anlegget i de fleste kategorier. Tiltak kan omfatte:


Optimalisering antall og plassering av autotransformatorer



Vurdere transformatorer som har mindre mengde kobber enn standard utførelse

Stål til master i kontaktledningsanlegget og fundamentene med armert betong er også viktig. Her kan tiltak
omfatte:


Maksimal tillatt avstand mellom master



Vurdere master med så lite stål som mulig



Master av andre materialer enn stål



Master av resirkulert stål

For profilutvidelser er det ikke kvantitativt grunnlag i denne studien for å peke på tiltak for å begrense
miljøpåvirkningen, men ut fra erfaring /6/ kan det generelt påpekes tiltak som:


Om mulig tilpasse de elektrotekniske elementene og dermed begrense omfanget av
profilutvidelser



Begrense behovet for stål og betong



Bruk av resirkulert stål i armering



Bruk av lavkarbonbetong ved anleggsarbeider om sommeren der det ikke behøves tilførsel
av varme



Antakeligvis kan arbeid ved overgangsbruene bli omfattende dersom nye bruer med mye
armert betong må bygges, og hvis inngrep i tilkomstveier og annet grunnarbeid blir
omfattende
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Begrep / Ordliste
Følgende sentrale begreper og definisjoner er hentet fra Jernbaneverkets veileder for utarbeidelse av
jernbaneinfrastruktur /1/:

Begrep

Definisjon

Allokering

Fordeling av inngangsstrømmer til eller utgangsstrømmer fra en prosess eller
et
produktsystem mellom det produktsystemet som undersøkes, og ett eller flere
andre produktsystemer.
Egenskap ved data som angår deres evne til å tilfredsstille gitte krav.

Datakvalitet
Enhetsprosess

Minste del av kvantifiserte inngangs- og utgangsdata som vurderes i et
livsløpsregnskap.

Grensekriterier

Spesifikasjon av mengden av materialer eller energistrøm eller nivået av
miljømessig betydning som er tilknyttet enhetsprosesser eller produktsystem
for å bli utelukket fra studien
Produkt, materiale eller energistrøm som går inn i en enhetsprosess

Inngangsfaktorer
Livsløp

Stadier i et produktsystem som følger etter hverandre og er sammenkjedet,
fra
anskaffelse av råmateriale eller framskaffelse av naturressurser til den
endelige
avhendingen

Livsløpsregnskap
(LCI - Life Cycle Inventory)

Fase i livsløpsvurderingen som omfatter sammenstillingen og kvantifiseringen
av inngangsfaktorer og utgangsfaktorer for et bestemt produktsystem
gjennom dets livsløp.

Livsløpsvurdering
(LCA – Life Cycle
Assessment/ Analysis)
Miljøaspekt

Sammenstilling og evaluering av inngangsfaktorer, utgangsfaktorer og de
potensielle miljøpåvirkningene til et produktsystem gjennom dets livsløp

Miljøpåvirkning

Enhver endring i miljøet, enten det er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller
delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter

Sensitivitetsanalyse

Systematiske prosedyrer for å beregne virkningene som de valgte metodene
og
dataene har på resultatet av en undersøkelse
Sett av kriterier som angir hvilke enhetsprosesser som er deler av et
produktsystem

Systemgrense

Del av organisasjonenes aktiviteter produkter eller tjenester som kan innvirke
på miljøet.
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