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Forord
Miljøbudsjettet for detaljplanfasen av Follobanen er en del av Jernbaneverkets prosjekt for å utvikle
metodikk og rammeverk for budsjettering og rapportering av klima- og miljøpåvirkninger fra
utbyggingsprosjekter.
Rapporten Nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Follobanen. Tunnelstrekning. Detaljplan Jernbaneteknikk.
Miljøbudsjett er utført av COWI AS på oppdrag fra Jernbaneverket. Den bygger på rapporten OUS-00-A36100-00A Miljøbudsjett for Follobanen – Infrastruktur /1/, og går videre i detalj på materialmengder og –
typer.
Prosjektleder fra Jernbaneverket har vært Håvard Kjerkol. Andreas Ovedal har vært ansvarlig fra COWI,
Andreas Brekke fra Østfoldforskning har vært kvalitetssikrer, og prosjektmedarbeidere har vært Lisa Marie
Erlandsen og Martin Sveinssønn Melvær.
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Sammendrag
Jernbaneverket (JBV) bygger ut et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, en høyhastighetsbane utformet som
et tunnelanlegg. JBV har høye miljøambisjoner og har fått utarbeidet et miljøbudsjett for infrastrukturen på
Follobanen, som tar for seg utslippene fra de ulike traséene (OUS-00-A-36100-00A Miljøbudsjett for
Follobanen – Infrastruktur /1/). Miljøbudsjettet er laget ved hjelp av en livsløpsanalyse (LCA) og inkluderer
hele livsløpet til Follobanen: utbygging, drift/vedlikehold og avfall/avhending i løpet av 60 år.
COWI lager detaljplanen for jernbaneteknikk (JBT) og tekniske installasjoner på tunnelstrekningen, og har
laget miljøbudsjettet for denne delen av Follobanen-prosjektet. Det lages tilsvarende miljøbudsjett for
dagsonene og Ski stasjon, og underbygning på tunnelstrekningen er også et separat budsjett. Til slutt skal alle
miljøbudsjettene sammenstilles til et felles budsjett for hele strekningen mellom Oslo og Ski. Miljøbudsjettet
skal være en støtte til de prosjekterende i beslutninger om løsninger og materialvalg.
Miljøbudsjett er forholdsvis nytt i infrastruktur-sammenheng i Norge, og Jernbaneverket har vært aktive i
prosessen med å utvikle en veileder for dette. Miljøbudsjettet skal identifisere hvor de største utslippene vil
oppstå, og tiltak som kan redusere miljøbelastningen. Resultatene fra dette arbeidet viser at JBV, i arbeidet
med entreprenørkontrakter, bør søke å:
•
•
•
•
•
•

Øke andel resirkulert aluminium i AT-kabel
Kreve lavkarbonsement i betongen både til plasstøpte og prefabrikerte elementer
Øke andelen resirkulert stål i skinner
Se på løsninger som kan øke levetiden på skinner
Vurdere miljøvennlige batterier til bruk i UPS

De totale utslippene fra utbygging for Jernbaneteknikk og elektriske installasjoner på tunnelstrekningen
Oslo-Langhus har minket i Detaljplanen sammenlignet med Hovedplan grunnet økt detaljeringsgrad som
reduserte mengden pukk til ballastspor betraktelig. Vedlikeholdsdata fra Hovedplan er på et såpass
overordnet nivå at det ikke har vært mulig å gjøre en sammenligning av hele livsløpet. Det er likevel ikke
grunn til å tro at vedlikeholdsfasen i Hovedplan har høyere miljøutslipp enn i Detaljplan, og det er derfor
naturlig å gå ut i fra at totale utslipp har minket også i et livsløpsperspektiv.
Alle andre fagområder enn spor har økt sine utslipp fra beregningene i Hovedplan, grunnet nye komponenter
og økt detaljeringsgrad.
Det ble utført en sporsammenligning hvor fastsporet LVT kom best ut av på grunn av mindre utslipp i
forbindelse med vedlikehold enn for ballastspor, mens alternativet med fastsporet Rheda 2000 krever større
mengder betong. Dette medførte at Rheda 2000 kom dårligere ut enn ballastspor for enkelte
utslippskategorier.
Miljøbudsjettet for Detaljplan faller litt mellom to stoler når det gjelder å påvirke beslutninger i mer
miljøvennlig retning. I Hovedplan kan trasèvalg, tunnellengde og andre konseptuelle valg påvirkes. I
Byggeplan kan spesifikke materialer evalueres og det mest miljøvennlige alternativet velges. I Detaljplanen,
derimot, er trasèen allerede valgt, men prosjektet er ikke på et så detaljert nivå at alle løsninger er på plass
ennå. Da er det en utfordring å finne konkrete alternativer å sammenligne for å finne beste miljømessige
løsning.
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1 Introduksjon og bakgrunn for prosjektet
Jernbaneverket (JBV) skal bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, en høyhastighetsbane
utformet som et tunnelanlegg. JBV har høye miljøambisjoner og har fått utarbeidet et miljøbudsjett
for infrastrukturen på Follobanen, som tar for seg utslippene fra de ulike traséene (OUS-00-A36100-00A Miljøbudsjett for Follobanen – Infrastruktur /1/). Miljøbudsjettet er laget ved hjelp av en
livsløpsanalyse (LCA) og inkluderer hele livsløpet til Follobanen: utbygging, drift/vedlikehold og
avfall/avhending for en levetid på 60 år.
COWI lager detaljplanen for jernbaneteknikk (JBT) og tekniske installasjoner på tunnelstrekningen, og har
utarbeidet miljøbudsjettet for denne delen av Follobanen-prosjektet. Det lages tilsvarende miljøbudsjett for
dagsonene og Ski stasjon, og underbygning på tunnelstrekningen er også et separat budsjett. Til slutt skal alle
miljøbudsjettene sammenstilles til et felles budsjett for hele strekningen mellom Oslo og Ski. Miljøbudsjettet
skal være en støtte til de prosjekterende i beslutninger om løsninger og materialvalg.
Miljøbudsjett er forholdsvis nytt i infrastruktursammenheng i Norge, og Jernbaneverket har vært
aktive i prosessen med å utvikle en veileder for dette. Miljøbudsjettet skal identifisere hvor de
største utslippene vil oppstå, og reduksjoner kan hovedsakelig oppnås ved å
 redusere mengden av et materiale
 stille krav til produsenter om miljøvennlig produksjon
 bruke andre materialer
 endre design av traseen eller enkeltkomponenter, slik at antall komponenter og hyppighet
av vedlikehold reduseres, en kan bruke andre materialer osv
 velge produsenter i nærheten for å redusere transportbehovet
 velge produkter med lang levetid som kan ha høyere utslipp i produksjonsfasen, men
lavere utslipp i forbindelse med vedlikehold
I Hovedplan ble miljøbudsjettet modellert med ballastspor, mens det i Detaljplan har kommet til
fastspor som et alternativ. Det er derfor gjort sammenligninger av et ballastspor mot to ulike typer
fastspor.
Ettersom Follobanen-prosjektet er det første jernbaneutbyggingsprosjektet i Norge som utvikler et
slikt produktfokusert miljøbudsjett, skal dette benyttes også til å lære hvordan prosessen knyttet til
utvikling av miljøbudsjettet kan gjennomføres hensiktsmessig og hvordan det kan integreres med
den mer teknisk fokuserte prosjekteringen. Selv om det ville være ønskelig å oppnå reelle
forbedringer av miljøprestasjonen til Follobanen på bakgrunn av miljøbudsjettet, er det altså vel så
viktig å få dokumentert hvilke materialer det er viktig å fokusere på, hvilke antakelser som spiller en
stor rolle, hvilken detaljeringsgrad som er ønskelig og mulig og hvordan man kan integrere
miljøbudsjettet i reelle beslutninger.
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2 Systembeskrivelse
2.1 Prosjektbeskrivelse
Strekningen som omfattes av dette miljøbudsjettet er tunnelstrekningen mellom Gamlebyen og
Langhus. Underbygning er ikke med i dette budsjettet, kun JBT og elektriske installasjoner. Det
skal bygges to enkeltsporede tunneler som hver er 20 km lang. Det lages tilsvarende miljøbudsjett
for innføring Oslo S, dagstrekning Langhus-Ski, og Ski stasjon, samt at underbygning på
tunnelstrekningen også er et separat budsjett. Til slutt skal alle miljøbudsjettene sammenstilles til
et felles budsjett for hele strekningen mellom Oslo og Ski.
COWI har i LCC-analysen /6/ vurdert og sammenlignet flere alternativer for overbygning, inkludert
ballastspor med og uten svillematter, samt følgende fastspor-løsninger:
 System uten punktvis befestigelse av skinnen: Embedded Rail System (ERS)
 System med punktvis befestigelse av skinnen og der det er ingen forbindelse mellom
skinnene: Direct Fixation Fastening (DFF) og Low Vibration Track (LVT)
 System med punktvis befestigelse av skinnen på sviller satt sammen i en konstruksjon med
ifyllt betong: Compact Sleeper System (CSS).
 System med punktvis befestigelse av skinnen på prefabrikerte betongplater: betongplater
som produseres på fabrikk
Miljøbudsjettet har sammenlignet ballastspor mot de to fastsporløsningene LVT (fra produsenten Sonneville)
og Rheda 2000 (CSS), som pekte seg ut som de mest aktuelle. Disse alternativene er blitt vurdert som mest
hensiktsmessige når det gjelder øvrige faktorer som livsløpskostnader og erfaringer fra andre prosjekter.
Prinsippskisser for de to fastsporløsningene vises under. Merk at enkelte detaljer på den gjeldende
strekningen skiller seg fra prinsippskissene. Dette beskrives nærmere i kapittel 3.

Figur 1 Prinsippskisse for LVT

Figur 2 Prinsippskisse for Rheda 2000

2.2 Rammeverk og standarder
Analysen og rapporten er utarbeidet etter metoden i OUS-00-A-90020 Veileder for utarbeidelse av
miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur /2/. Miljøbudsjettet fra Hovedplan /1/ har vært retningsgivende for
arbeidet på detaljplannivå. De samme dokumentene som lå til grunn for /1/ er også grunnlaget for denne
rapporten:
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Product Category Rules (PCR) for preparing an Environmental Product Declaration (EPD)
for Interurban railway transport services of passengers, Railway transport service of freight
and Railways (PCR 2009:03) /3/
Det overordnede rammeverket gitt av standardene
o NS‐ISO 14020:2000‐ ”Miljømerker og deklarasjoner ‐ generelle prinsipper”
o NS‐ISO 14025:2006‐ ”Miljødeklarasjoner type III‐ prinsipper og prosedyrer”
o NS‐ ISO 14040:2006‐ ”Miljøstyring – Livsløpsvurderinger ‐ Prinsipper og
rammeverk”
o NS‐ ISO 14044:2006 ”Miljøstyring – Livsløpsvurderinger ‐ Krav og retningslinjer”.

Miljøbudsjettet er altså laget ved hjelp av livsløpsvurdering (LCA). LCA inneholder en kartlegging
av inn- og utstrømmer for alle prosesser knyttet til et produktsystems livsløp. Kartleggingen brukes
til å identifisere og tallfeste spesifikke potensielle miljøbelastninger som kan oppstå som følge av
produktsystemet, så som klimaendringer, forsuring eller toksiske effekter. Metoden kan brukes til å
identifisere to mulige problemskifter. Det ene er at man forbedrer ett trinn i livsløpet for bare å
forverre et annet. For eksempel kan man velge et material som har lave klimagassutslipp i
produksjonsfasen, men som gir relativt høyere utslipp i bruks- og avhendingsfasen. Hvis man bare
ser på produksjonsfasen kan man derfor komme til å velge feil material. Det andre problemskiftet
handler om at man bytter ut en type miljøbelastning med en annen. For eksempel kan man finne
en komponent som har lav klimabelastning gjennom livsløpet, men som gir større bidrag til for
eksempel toksisitet og forsuring. Da vil man være tvunget til å ta stilling til hvilke miljøbelastninger
som skal veie tyngst.
Nærmere beskrivelse av LCA-teori og Jernbaneverkets metodikk for miljøbudsjett kan leses i
Veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur /2/.
Som i /1/ er livsløpsinventar og livsløpstolkning modellert og analysert ved hjelp av SimaPro, som
er en egen software utviklet spesielt for livsløpsvurderinger. Det er benyttet siste versjon, SimaPro
7.3.3. Den bakenforliggende databasen er ecoinvent, en kommersielt tilgjengelig database som er
utviklet og oppdateres av Swiss Centre for Life Cycle Inventories. Vi har brukt siste versjon; 2.2 –
sist oppdatert 2010.

2.3 Funksjonell enhet
Det er valgt å avvike fra den funksjonelle enheten definert i PCR for jernbane /3/. Dette
dokumentet definerer 1 km hovedlinje som FU, men det er valgt å fravike fra dette i Hovedplan
fordi strekningen er så heterogen. Den funksjonelle enheten i dette budsjettet er derfor
"jernbaneteknikk og elektriske installasjoner på tunnelstrekningen på Follobanen over 60 år". På
sikt er det imidlertid ønskelig å bruke 1 km jernbaneinfrastruktur som funksjonell enhet, noe som vil
gjøre det enklere å sammenligne med andre jernbanelinjer.

2.4 Systemgrenser
For kapitlene 2.4, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 og 2.5 gjelder samme forutsetninger som for /1/, teksten
er derfor hentet direkte derfra med noen mindre endringer og tilpasninger.
Denne rapporten omhandler LCA av jernbaneinfrastruktur. Transportfasen med togdrift og trafikk på
Follobanen er ikke inkludert i denne rapporten. LCA av Transportfasen på Follobanen er behandlet i egen
rapport (UOS‐00‐A‐36103 – Nytt dobbeltspor Oslo‐Ski, Miljøbudsjett for Follobanen ‐ Transport). Signal
holdes utenfor og vil få et separat miljøbudsjett.
Behandling av avfall ved vedlikehold og avhending er ikke inkludert, ihht CEN/TC 350 N391 2010 /4/ settes
systemgrensen der avfallet får en verdi. For komponenter av metall vil det si at de utrangerte materialene
transporteres til første avfallsmottak, som betaler for dem, og dermed trekkes grensen mot neste system.
Inerte masser (pukk og betong) antas å bli kjørt til nærmeste lager hvor det blir knust og gjenbrukt. Her er
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bare transporten av avfallet inkludert og ingen videre prosessering. Avfallshåndtering av gummi og
ledningsplast er ikke inkludert, da disse regnes som ubetydelige både etter et massebasert og et miljømessig
grensekriterium.
Anleggsmaskinbruk og transport av avfall fra vedlikehold er inkludert. Overbygningens komponenter antas
imidlertid å bli liggende ved slutten av tunnelstrekningens levetid, derfor er det ikke inkludert transport og
anleggsmaskinbruk til avhending ved utgangen av beregningsperioden på 60 år. For produksjonsprosesser
hentet fra ecoinvent er det benyttet systemgrenser som beskrevet for databasen.
2.4.1 Livsløpsfaser for produktsystemet
Miljøbudsjettet inkluderer alle livsløpsfaser for Follobanen, fordelt på de tre hovedfasene; utbygging,
drift/vedlikehold og avfall/avhending.




Utbyggingsfasen ‐ bygging av infrastruktur og andre elementer som inngår i
jernbaneanlegget
Drifts‐ og vedlikeholdsfasen ‐ drift og vedlikehold av infrastruktur, og utskifting av utrangert
jernbanemateriell, samt transport av avfallet.
Avfall/avhendingsfasen ‐ transport av avfallet fra avhending

2.4.2 Tidsperspektiv og levetidsbetraktninger
I henhold til PCR /3/ er beregningsperioden for Follobanen 60 år, og for JBT og elektriske installasjoner er
den lengste levetiden 50 år. Levetider er hentet fra OUS-00-A-10100 Detaljplan. Miljøbudsjett. Vurdering av
levetider for materiell /5/ og /1/. For komponenter utover dette er det gjort kvalifiserte antakelser.
Det er valgt en økonomisk regnemåte av levetider, ihht Sensitivitet på vedlikeholdsintervall av Asplan Viak
/8/ (foreligger som utkast):
prosjektets levetid delt på komponentens levetid, minus 1. Dersom en komponent har levetid 25 år, regnes
det 60 år/25 år-1=1,4 ganger. Det vil si at når den første utskiftingen fra år 25 er utslitt i år 50, oppgraderes
anlegget kun med 0,4 ganger. Da er anlegget utrangert i år 60. Dette kan underestimere mengdene noe i
forhold til de reelle mengdene, men er valgt av hensyn til samkjøring med økonomiske analyser.
Prosjektet har søkt å finne spesifikke data på alle prosesser der dette har vært mulig, og også så nye data
som mulig. For mange prosesser er det bare databasedata som er tilgjengelige og der har prosjektet vært
prisgitt hvor nye og hvor representative disse er. For en del prosesser knyttet til vedlikehold og avhending
skulle man ideelt sett hatt data fra fremtiden, men som en tilnærming er det også her brukt data basert på
dagens produktsystemer”

2.4.3 Geografisk avgrensning
Miljøbudsjettet omfatter de jernbanetekniske installasjonene i tunnelen, inkludert tekniske anlegg.
Grensesnittet går ved dagsonene i begge ender av tunnelen, og mot underbygning. Når det gjelder
komponenter i ecoinvent, forutsettes det at det meste er produsert i Europa.
2.4.4 Avgrensning mot naturkonsekvenser
De følgende avgrensningene gjelder for Follobanen i sin helhet.
Miljøkonsekvenser av jord og steinmasser (håndtering av forurensende masser, lokalisering og håndtering av
massedeponi ol) behandles i KU og er ikke inkludert i miljøbudsjettet. Dette gjelder også konsekvenser for
landskap og naturmiljø. Endringer i CO₂-balansen som følge av permanent avskoging eller nedbygging av
mark er ikke inkludert i miljøbudsjettet. Store deler av traseen vil gå i tunnel og for disse områdene vil
avskogingen være svært begrenset. Daganleggene; rigg- og anleggsområder med adkomstveier og
dagstrekningen inn til Ski stasjon vil i noen grad berøre fulldyrket mark, totalt ca 47 dekar, samt noen
skogområder. I UICs rapport ”High Speed Rail and Sustainability – Methology and results of carbon
footprint analysis” er avskoging som resultat av utbygging av jernbaneinfrastruktur heller ikke inkludert i
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klimaregnskapet på grunn av at det er metodisk vanskelig å kvantifisere potensielle utslipp som følge av
inngrepet.
Klimagassutslipp som følge av avskoging eller endring av dyrket mark er forøvrig ikke omfattet av
Kyotoprotokollen, og er heller ikke kvantifisert i nasjonale klimaregnskap. Endring i CO₂-balansen som
følge av avskoging eller nedbygging av mark er ikke representert ved prosesser i SimaPro og vurdering av
disse forholdene vil kreve en detaljert studie av lokale forhold som ikke er planlagt for dette Miljøbudsjettet.
Klimaeffekt av avskoging/dyrket mark kan senere vurderes implementert i metoden.
2.4.5 Avgrensning mot andre tekniske installasjoner
El‐kraft kabler og lignende utstyr er inkludert frem til hovednettet. Alle beregninger er basert på gjeldende
teknologistandard. Det er ikke brukt elektrisk energi i forgrunnsprosessene til JBT og til elektriske
komponenter, derfor er europeisk elektrisitetsmiks fra ecoinvent brukt uten endringer. Transport av skinner
gjøres imidlertid med tog fra Østerrike, og her er europeisk elmiks lagt til grunn. Dette er en såpass liten
andel av prosjektet at vi ikke har gjort sensitivitetsanalyser av elektrisitetsmiksen, dette bør heller gjøres av
de som lager miljøbudsjettet for underbygning.
Bakgrunnsprosesser fra ecoinvent inkluderer infrastruktur for produksjonsprosesser og det er derfor ikke er
satt avgrensninger for disse prosessene
2.4.6 Detaljeringsnivå og grensekriterier
Miljøbudsjettet for Follobanen beskriver et stort og komplekst system, og det er helt nødvendig å sette
grenser for detaljeringsnivået. Materialer til utbyggingen er basert på prosjektets detaljplan. Tilsvarende data
for vedlikehold og avfall/avhending er innhentet fra generiske arbeidsrutiner for vedlikehold og fra UFB-30A-38058 Fagrapport fastspor vs Ballastspor /6/ og /5/. Mengden for de ulike innsatsfaktorene kobles med
detaljerte, generiske databasetall som beskriver produksjon og bearbeiding til ferdige
materialer/komponenter, samt transport av disse.
Videre anbefaler de generelle retningslinjene fra PCR (/3/) bruk av miljørelevans som grensekriterium, noe
som ligger til grunn for den inndelingen som ligger i PCR‐dokumentet for hvilke komponenter i
infrastrukturen som skal telles med, og som er brukt som retningslinje også i dette arbeidet. Det er brukt 3%
cut off i presentasjonen av resultatene. Det betyr at utslipp som utgjør mindre enn 3% av totalen for
presenterte resultater er utelatt.

2.5 Effektkategorier
Miljøbudsjett for Follobanen – infrastruktur /1/ brukte PCR for jernbaneinfrastruktur og studien og
miljødeklarasjonen (EPD) for Botniabanan som retningsgivende for valg av miljøindikatorer for Follobanen;
global oppvarming, forsuring av jordmiljø, nedbryting av ozonlaget, fotokjemisk oksidasjon (smog) og
eutrofiering (lokal overgjødsling av ferskvannsmiljø). I detaljplanfasen er det valgt å også inkludere human
toksisitet og partikler. Miljøeffektene er modellert ved bruk av ReCipe(H)‐metoden, se Vedlegg 1 i /1/ for
mer detaljer.
Miljøkonsekvens
Global oppvarming
(GWP 100 år)
Forsuring

Engelsk uttrykk
Climate change

Forurensningsfaktor
kg CO2‐ekvivalenter
kg SO2‐ekvivalenter

Fotokjemisk smog
(bakkenær ozon)

Terrestrial
acidification
Photochemical
oxidant formation

Eutrofiering av
ferskvann

Freshwater
eutrophication

kg P‐ekvivalenter

kg NMVOC‐
ekvivalenter

Beskrivelse
Utslipp som bidrar til
drivhuseffekten
Utslipp som gjør vassdrag og
jordsmonn sure (lav PH-verdi)
Kjemisk reaksjon som skaper
giftige og irriterende forbindelser
for mennesker, planter og dyr
Utslipp som bidrar til
overgjødsling i ferskvann (og
f.eks algevekst)
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Ozone depletion

kg CFC-11 ekvivalenter

Utslipp som skader ozonlaget

Particulate matter
formation
Human toxicity

kg PM10 - ekvivalenter

Partikler i luften

kg 1,4-DB ekvivalenter

Risiko for menneskers helse

Tabell 1 Effektkategorier som beregnes som følge av utbygging av Follobanen
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3 Datagrunnlag, datainnhenting og dokumentasjon
Grunnlagsdataene for JBT og elektriske installasjoner er videreført fra Hovedplan og videreutviklet.
Innsamling av (nye) data er gjort i samarbeid med de ulike fagansvarlige i COWI. Estimering av
mengder er gjort basert på løsningene som vurderes som mest sannsynlige ut fra dagens
situasjon.
I Hovedplan ble miljøbudsjettet modellert med ballastspor, mens det i Detaljplan har kommet til
fastspor som et alternativ. Det er derfor innhentet ny informasjon om fastspor og gjort
sammenligninger mot ballastspor.
Analysematerialet kategoriseres i livsfaser, fagområder og komponenter. Livsfasene inkluderer
utbygging, vedlikehold og avhending; fagområdene inkluderer elkraft, spor, nødbelysning og tele;
komponenter inkluderer elementene som utgjør hvert fagområde. Fagområder og deres
komponenter er nærmere beskrevet i kapittel 3.

3.1 Generelle forutsetninger
Det følgende antas om ikke annet er beskrevet:
 Transport til avfallshåndtering er 65 km til lokalt avfallsmottak
 Standarddistanse på transport er 50 km + 10 km. 10 km er lagt til for å dekke
interntransport/tipp av materialet, og er nytt sammenlignet med Hovedplan.
Anleggsmaskinbruk er inkludert under betegnelsen "maskinbruk"
 Kabler er produsert av Nexans i Namsos, transportavstand 700 km
 Det er brukt samme mengde maskintimer på byggingen av anlegget som i /1/
 Det er brukt lastebil til transport (Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH U) for alle
komponenter unntatt skinner, som fraktes med tog
 Levetidene på materialene er gitt i /5/ og /6/ om ikke annet spesifiseres
 Komponenter/materialer med levetid lengre enn beregningsperioden er ikke inkludert i
tabellene for vedlikehold. Det antas at disse komponentene ikke krever annet vedlikehold
utover utskifting
 Avhendingsprosessene inneholder bare transport, jf. kap.2.4
 Maskinslitasjen er satt lik den i forprosjektet, men tilpasset de endrede forutsetningene.
 Vi har tatt utgangspunkt i prosessene fra Hovedplan der ikke annet er spesifisert under de
respektive fagområdene. Endringer som er gjort spesifiseres under hvert fagområde
 For elkraft, tele og nødlys er kablingen detaljert ned til de ulike materialene; kobber,
glassfiber, aluminium og isolasjon (plast).

3.2 Elkraft
Elkraft inkluderer kontaktledningsanlegg, jording, transformatorer, høyspent- og lavspentkabler,
tekniske rom i form av metallcontainere og viftekabel. Sistnevnte er inkludert under elkraft fordi det
ikke egnet seg for kategorisering under noe annet fagområde.
3.2.1



Forutsetninger
Transformatorer antas transportert 1700 km fra sentral-Europa
Utliggerne er modellert med 100% aluminium, som i Hovedplan, men dette er ikke helt
korrekt, da en del av vekten er glassfiberisolatorer. Data for dette kom ikke tidsnok fra
produsent

Det følgende er ikke inkludert:
 Lekkasje fra SF6- bryterne, da systemene for avhending regnes som meget sikre. En
vurdering av potensielle utslipp gjøres i sensitivitetsanalysen i denne rapporten.
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Oljeoppsamlingstrau under AT-transformatorene. Det antas at dette har relativt lite å si for
totalresultatet, men kan gjerne inkluderes i neste fase når bedre data er tilgjengelige.
Trinser til loddavspenning. Data for dette kom ikke tidsnok fra produsent. Det antas at dette
har lite å si for resultatet.

Dette er endret/lagt til sammenlignet med Hovedplan:
 Høyspent- og lavspentledninger er lagt til for bygge- og vedlikeholdsfasen, med 40 års
levetid
 Hovedplan opererte med 22 sugetransformatorer på ca.5 tonn/stk, nå er det 6 AT-trafoer på
18,8 tonn/stk og 23 kraft-trafoer på 1,3 tonn/stk. Dette er en økning i materialmengder på
omtrent 30%
 AT-kabel erstatter returledning, og modelleres med 40 års levetid
 Tekniske rom i form av metallcontainere er lagt til

3.2.2

Utbygging

Tabell 2 Utbygging elkraft. Forutsetninger og mengder
Materiale

Prosess

Beskrivelse

Prosesser i Simapro

Merknad til mengdebasis

Kobber
Kobber
Kobber
Kobber

Jording
Jording
Jording
Jording

Langsgående jordledning
Tverrforbinder gjennom hver tverrforbindelse
Tilkoblinger til langsgående jording
Jording i tekniske rom i tverrforbindelser

Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan

95 mm² =>850 g/m ledning
95 mm² =>850 g/m ledning
70 mm² => 627 g/m ledning
50 mm²=> 450 g/m ledning

PEX

Jording

PEX til jordledning

Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Extrusion, plastic pipes/RER U

Kobber
Kobber
Kobber

Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegg

Hengetråd
Kontakttråd
Bæreline

Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan

Aluminium
Aluminium
Stål

Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegg
Kontaktledningsanlegg

Utliggere, aluminiumsrør
Hengemaster
Loddavspenning

Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Cast iron, at plant/RER U

Stål

Kontaktledningsanlegg

ekspansjonsbolter til hengemast

Brukt "stål, lavkvalitet" fra Hovedplan

Aluminium

Viftekabel

Aluminium til viftekabel

Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Extrusion, plastic pipes/RER U
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan

Anslått til 30% av kabelvekten
16 mm², 0,143 kg/m, 1 m lang, 15 meter
mellom bæretrådene. 40000/15=2666m
120 mm², 1,075 kg/m, 40 000 meter lang
70 mm, 0,627 kg/m, 40 000 meter lang
12 kg/stk, 40m mellom hver=1000
utliggere.
1 stk a 20kg pr 40m
2x500 kg per 1500 m
4 per hengemast, ca 22 mm, 0,5 kg pr
stk=2 kg per mast. 1000 master
100m per vifte, a 850 g/m, 55% av
vekten

30% av kabelvekten
PEX til viftekabel
15% av kabelvekten
Kobber til viftekabel
Containere (tekniske rom) til andre installasjoner
Stål
Transformatorer
enn kraft-trafo
Brukt "stål, høykvalitet" fra Hovedplan
192 stk*
Kobber
Transformatorer
Kobberviklinger
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Stål
Transformatorer
Stål (kapsling)
Brukt "stål, lavkvalitet" fra Hovedplan
* Antallet containere er siden dette økt med 43%. Miljøbelastningen fra disse er derfor underestimert i busjettet. Effekten av dette kommenteres i kapittel 4.3.1.
PEX
Kobber

Viftekabel
Viftekabel

Mengd
Enhet
e
34,0
tonn
2,0
tonn
7,5
tonn
8,5
tonn
15,6

tonn

0,4
43,0
25,1

tonn
tonn
tonn

12,0
20,0
26,7

tonn
tonn
tonn

2,0

tonn

0,05

tonn

0,03
0,01

tonn
tonn

152,06
10,63
2,53

tonn
tonn
tonn
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Stål
Epoxy
Stål
Jern
Rustfritt stål
Kobber
Aluminium
Sink

Transformatorer
Transformatorer
Transformatorer
Koblingsanlegg
Koblingsanlegg
Koblingsanlegg
Koblingsanlegg
Koblingsanlegg

Stål/jern (kjerneblikk) i transformator
Epoxy
Containere (tekniske rom) til kraft-trafo
Jern 43,5%
Rustfritt stål 25%
Kobber 14,1%
Aluminium 2,7%
Sinc: 1,25 %

HDPE
Epoxy

Koblingsanlegg
Koblingsanlegg

Thermoplast 1,63 %
Epoxy: 8,35 %

SF6-gass

Koblingsanlegg

SF6 gass: 3,24 kg

Aluminium

Høyspentkabel

Aluminium (leder) (55%)

PEX
Kobber
Kobber
Aluminium

Høyspentkabel
Høyspentkabel
Lavspentkabel
Lavspentkabel

PEX
Olje
Kobber
Stål

Lavspentkabel
AT-trafo
AT-trafo
AT-trafo
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Brukt "stål, lavkvalitet" fra Hovedplan
Epoxy resin insulator (Al2O3), at plant/RER U
Brukt "stål, høykvalitet" fra Hovedplan
Brukt "stål, lavkvalitet" fra Hovedplan
Brukt "stål, høykvalitet" fra Hovedplan
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Zinc, primary, at regional storage/RER U
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Calendering, rigid sheets/RER U
Epoxy resin insulator (Al2O3), at plant/RER U
Sulphur hexafluoride, liquid, at plant/RER U

Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
PEX (30%) cross-linked high-density polyethylene
Extrusion, plastic pipes/RER U
Kobber (15%)
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Kobber: 645 kg / km
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Aluminium: 2592 kg / km
Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Skjerm/kappe (i hovedsak PEX): 1273 kg / km
Extrusion, plastic pipes/RER U
Transformatorlje 17%
Brukt "transformatorolje" fra Hovedplan
Kobber 30%
Brukt "Kabling (kobber)" fra Hovedplan
Stål 53%
Brukt "stål, lavkvalitet" fra Hovedplan

Aluminium

AT-trafo

Aluminium 70%

PEX

AT-trafo

Pex 30%

Brukt "Aluminium" fra Hovedplan
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Extrusion, plastic pipes/RER U

15,18
4,55
18,22
4,50
2,59
1,46
0,28
0,13

tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn

0,17
0,86

tonn
tonn

0,07

tonn

57,90

tonn

31,43
15,51
13,64
54,82

tonn
tonn
tonn
tonn

26,92
19,18
33,84
59,78

tonn
tonn
tonn
tonn

160.000 meter, 3,4 kg/m, 70% av vekten=
2,38 kg/m
380,80

tonn

En brytercelle med 3 SF6-brytere i hvert
koblingsanlegg
Høyspentkabel: 4,9 kg/m. 23 HK*50
m+20.000 meter= 21 150 m

23 HK*50 m+20.000 meter= 21 150 m

30% av vekten= 1,02

163,20

tonn
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Drift og vedlikehold

Tabell 3 Vedlikehold elkraft. Forutsetninger og mengder

Prosess

Beskrivelse

Elektrisk utstyr, generelt Generiske kontroller elektro
Hovedrevisjon elektro
Vask av elektrisk utstyr, skilt og
stolper

Prosesser i Simapro
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan,
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan i
KL (hengeline, bæreline,
tillegg til 1 utskifting av materialmengdene (se tabell for
kontakttråd)
Fornyelse (utskifting)
utbygging for mengder)
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan i
tillegg til 0,2 utskifting av materialmengdene (se tabell for
AT-kabel
Fornyelse (utskifting)
utbygging for mengder)
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan i
Fornyelse (utskifting) Dekker også tillegg til 0,2 utskifting av materialmengdene (se tabell for
Jordledning
rep./vedllikehold
utbygging for mengder)
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan i
tillegg til 0,2 utskifting av materialmengdene (se tabell for
Hengemast i tunnel
Fornyelse (utskifting)
utbygging for mengder)
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan i
tillegg til 0,2 utskifting av materialmengdene (se tabell for
Utligger i tunnel
Fornyelse (utskifting)
utbygging for mengder)
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan i
tillegg til 1 utskifting av materialmengdene (se tabell for
Transformator
Fornyelse (utskifting)
utbygging for mengder)
Skiftet ut 3 ganger i perioden. Maskinslitasje og diesel er
ikke inkludert (selve viftene tilhører underbygning, og
Ledning til vifter
Fornyelse (utskifting)
maskinslitasjen tas med her)

Merknad til
mengdebasis
200 t/tiltak fra lcc
450 t/tiltak fra lcc
antar 20 t for
tunnelstr

Antall
Maskintiltak i
bruk Diesel (l) Intervall
analyse(timer)
perioden
12000 240000
1
59
2700
54000
10
5
1200

24000

1

59

405

8107

30

1

162

3243

50

0,2

81

1621

50

0,2

51

1013

50

0,2

51

1013

50

0,2

177

3538

30

1

1416

28320

15

3

3.2.4 Transport til avhending
Som tidligere nevnt er kun transporten med her: 1267 tonn elkraftkomponenter fraktes 65km og resulterer i
82 355 tkm avfallstransport

3.3 Spor
I Hovedplan ble miljøbudsjettet kun modellert med ballastspor. Fastspor er nå et sannsynlig
alternativ på tunnelstrekningen, og som tidligere nevnt har vi derfor sammenliknet ballastspor med
to typer fastspor. Siden fastspor ikke var med i Hovedplan, er levetider og bakgrunnsdata for
mengdeberegninger innhentet fra fagpersonell i COWI. Det er kun kort erfaring med fastspor (inntil
30 år), og erfaringsgrunnlaget er derfor ikke like robust som for ballastspor.
Fastsporene som ble sammenlignet med ballastspor er Rheda 2000 og LVT. Andre sportyper som
de fagansvarlige vurderte ble utelukket grunnet meget høye kostnader (Bögl) eller manglende
referanser (DFF). Sistnevnte vil innebære tilnærmet like materialmengder og -typer som LVT, så
det er rimelig å anta at miljøpåvirkningene ikke avviker nevneverdig.
3.3.1








Forutsetninger
Skinner transporteres 1690+10 km fra Østerrike
Pukk transporteres 20+10 km fra et pukkverk i nærheten, for eksempel Franzefoss (som
JBV har rammeavtale med) sin avdeling i Groruddalen eller på Vinterbro,
Betongelementer (sviller) transporteres 70+10 km fra Spenncon Hønefoss, som JBV har
rammeavtale med
Armering fraktes 969+10 km fra Mo i Rana, Norges eneste produsent av armeringsjern
Maskintimene for anleggsarbeid er tilpasset fastspor (dvs fjernet ballastrensing og
sporjustering).
Betongstøp for fastspor legges direkte på tunnelgulvet, uten hydraulisk avgrensende lag
(HBL) i mellom
For fastspor er det stor sannsynlighet for at det ikke er nødvendig med påfyll av
nevneverdige mengder betong i løpet av beregningsperioden på 60 år. Som et konservativt
anslag er det likevel antatt 50 % påfyll etter 50 år. Prosessen anses som påfyll i sprekker
og skadede områder, og det vil derfor ikke være nødvendig å bryte opp gammel betong
eller transportere denne bort.

Det følgende er ikke inkludert:
 Spunt. Dette er unødvendig i tunnelen.
Dette er endret/lagt til sammenlignet med Hovedplan:
 Beregninger for fastspor er lagt til
 Befestigelser for skinner er lagt til
 Armeringsmengde i sviller nedjustert fra 2 % til 1 % volum (beregnet basert på data for
NSB95/JBV60 sviller)
 Ballastmatter for ballastspor er nå inkludert i jernbaneteknikk, samt at materialet er endret
fra polystyren til steinull
Nedenfor presenteres forutsetninger og mengder for de ulike sportypene og deres livsfaser.

3.3.2

Utbygging

Tabell 4 Utbygging ballastspor. Forutsetninger og mengder
Materiale

Prosess

Beskrivelse
Robelbruk ved
skinnefornyelse
Robelbruk ved kontroll av
sporets beliggenhet
Skinne- sporvidde- og KLkontroll

Prosesser i Simapro

Merknad til mengdebasis

Mengde

Enhet

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Sporjustering

Brukt "Maskinslitasje, Lokomotiv" fra Hovedplan

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Sliping av skinner

Brukt "Maskinslitasje, Lokomotiv" fra Hovedplan

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Sporjustering

Brukt "Diesel" fra Hovedplan

0,05 timer/sville x 1 sville per 0,6
meter x 40 km x 30 liter/time

100000 liter

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Brukt "Diesel" fra Hovedplan

243 timer/kontroll x 20 liter/time

4860 liter

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Brukt "Diesel" fra Hovedplan

203 timer x 20 l/time

4060 liter

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Brukt "Diesel" fra Hovedplan

0.1 timer/km x 40 km x 75 l/time

300 liter

Diesel
Stein/Pukk

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner
Overbygning
Overbygning

Stål

Overbygning

Befestigelser

40,5 timer x 187 l/time
120182 m3. 2,2 tonn/m3
285 kg/stk x 1 sville per 0,6 m x
40 km spor
1 kg/stk x 1 stk/blokk x 2 blokker
per 0,6 m x 40 km spor

7574 liter
264400 tonn

Betong

Brukt "Diesel" fra Hovedplan
Brukt "Stein/Pukk" fra Hovedplan
Sviller NSB95. Produseres av Spenncon i Hønefoss.
Transportavstand 80 km

Stål

Overbygning

Armering i betongsviller

Stål

Overbygning

Stål i skinner

Robelbruk ved kontroll av
sporets beliggenhet
Robelbruk ved
skinnefornyelse
Skinne- sporvidde- og KLkontroll
Sliping av skinner
Underlag for sviller
Betongsviller for montering
av spor

Brukt "Maskinslitasje, Robel" fra Hovedplan

203 timer/fornyelse

203 timer

Brukt "Maskinslitasje, Robel" fra Hovedplan

243 timer/kontroll

243 timer

Brukt "Maskinslitasje, Lokomotiv" fra Hovedplan

0,1 timer/km x 40 km spor

Brukt "Stål (høykvalitet)" fra Hovedplan
Brukt "Stål (lavkvalitet)" fra Hovedplan, men fjernet hot
rolling siden dette inngår i en av underprosessene til "Stål
(lavkvalitet)".
Annen prosess enn i Hovedplan; Steel, converter, unalloyed,
at plant/RER U. Modifisering: 25% av jernet i prosessen er
erstattet med jernskrap.

0,05 timer/sville x 1 sville per 0,6
meter x 40 km
40,5 timer per sliping

1% volum av betongstøp
60 kg/m per skinne x 2 skinner x
40 km

4 timer
3333 timer
40,5 timer

7235 m3
133 tonn
585 tonn

4800 tonn
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Tabell 5 Utbygging fastspor LVT. Forutsetninger og mengder
Materiale

Prosess

Beskrivelse
Robelbruk ved
skinnefornyelse
Skinne- sporvidde- og KLkontroll
Sliping av skinner
Robelbruk ved
skinnefornyelse
Skinne- sporvidde- og KLkontroll
Sliping av skinner
Betongblokker for
montering av spor

Prosesser i Simapro

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Timer

Maskinslitasje, anleggsmaskiner

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Diesel

Drivstofforbruk, anleggsmaskiner

Betong

Overbygning

Gummi

Overbygning

"Støvler" for betongblokker Beregnet støvel-volum basert på tegninger fra produsent

Stål

Overbygning

Befestigelser

Merknad til mengdebasis

Mengde

Enhet

Brukt "Maskinslitasje, Robel" fra Hovedplan

203 timer/fornyelse

203 timer

Brukt "Maskinslitasje, Lokomotiv" fra Hovedplan

0,1 timer/km x 40 km spor

Brukt "Maskinslitasje, Lokomotiv" fra Hovedplan

40,5 timer per sliping

40,5 timer

Brukt "Diesel" fra Hovedplan

203 timer x 20 l/time

4060 liter

Brukt "Diesel" fra Hovedplan

0.1 timer/km x 40 km x 75 l/time

300 liter

Brukt "Diesel" fra Hovedplan
Beregnet blokk-volum basert på tegninger fra produsent.
Produseres av Spenncon i Hønefoss. Transportavstand 80 km

40,5 timer x 187 l/time
0,04157 m3/blokk x 2 blokker per
0,6 m x 40 km spor
2,536E-5 m3/støvel x 2 støvler
per 0,6 m x 40 km spor x 0,93
tonn/m3

7574 liter

4 timer

5543 m3
336 tonn

Brukt "Stål (høykvalitet)" fra Hovedplan, men modifisert ved å
1 kg/stk x 1 stk/blokk x 2 blokker
legge til "produksjon av metallprodukt", for å inkludere
per 0,6 m x 40 km spor
prosesseringen fra halvferdig til ferdig produkt

133 tonn

27918 tonn

4800 tonn

Betong

Overbygning

Betongstøp i fastspor

Fraktes fra Vinterbro. Transportavstand 30 km

Tverrsnitt: 0,240 m x 3,34 m.
Fratrukket hull for
betongblokker: 0,03103 m3 (ikke
lik betongblokk-volum fordi
deler av blokkene stikker opp av
betongstøpet). Fratrukket 2 stk
armeringsstenger ø12

Stål

Overbygning

Stål i skinner

Annen prosess enn i Hovedplan; Steel, converter, unalloyed,
at plant/RER U. Modifisering: 25% av jernet i prosessen er
erstattet med jernskrap.

60 kg/m per skinne x 2 skinner x
40 km
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Tabell 6 Utbygging fastspor Rheda 2000. Forutsetninger og mengder. Identisk som LVT, kun unntakene er beskrevet nedenfor
Materiale
Betong

Prosess
Overbygning

Beskrivelse

Prosesser i Simapro

Mengde

Enhet

Betongsviller for montering Hentet svillevolum fra produsentens brosjyre. Produseres av
av spor
Spenncon i Hønefoss. Transportavstand 80 km.

0,077 m3/sville x 1 sville per 0,6
m x 40 km spor

5133 m3

Tverrsnitt: 0,240 m x 2,80 m.
Fratrukket hull for betongsviller:
0,0759 m3 (ikke lik sville-volum
fordi deler av svillene stikker
opp av betongstøpet) og 1%
volum armering

21599 tonn

Tverrsnitt: 0,236 m x 3,34 m

31129 tonn

Betong

Overbygning

Betongstøp i fastspor øvre
lag (armert)

Betong

Overbygning

Betongstøp i fastspor nedre
Fraktes fra Vinterbro. Transportavstand 30 km
lag (uarmert)

Ikke inkluderte prosesser
Gummi

Merknad til mengdebasis

Brukes ikke til Rheda 2000

Fraktes fra Vinterbro. Transportavstand 30 km

3.3.3

Drift og vedlikehold

Tabell 7 Vedlikehold ballastspor. Forutsetninger og mengder
Prosesser i Simapro

Merknad til mengdebasis

Maskinbruk
(timer)

Diesel (l)

Intervall

Antall tiltak i
analyseperioden

Sporjustering,
regelmessig

Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan. i tillegg til 19 utskiftinger
av 5% av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

1200 m/time, hele strekningen
gås over ved hver justering

633

19000

3

19

Ballastrens/fornyelse

Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan, i tillegg til 1,4 utskiftinger
av 50% av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

60 m/time, hele strekningen gås
over ved hver justering

933

233333

25

1,4

Generiske
arbeidsrutiner, ballast

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan

Bruk av robel+utstyr, 1 time/km

2360

47200

1

59

Svillefornyelse

0,2 utskiftinger av materialmengdene for betong og armering (se tabell for
utbygging for mengder)

50

0,2

Prosess

Beskrivelse

Ballast

Sviller

Sporjusteringsvognsett
ved sville-fornyelse

Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan

Sporjustering ved feil,
sviller

Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan

Generiske
arbeidsrutiner, sviller,
årlig
Generiske
arbeidsrutiner, sviller 3årig
Fornyelse av
Befestigelser
befestigelser
Generiske
arbeidsrutiner,
befestigelser
Utbedring ved feil,
befestigelser
Generisk kontroll,
Skinner
skinner
Sliping
Kapping/skifting
Skinnefornyelse
Generelt

Skinne- sporvidde- og KLkontroll
Kontroll, sporets
beliggenhet

0,05 timer/sville, hele
strekningen gås over ved hver
justering
0,25 timer per utskiftet sville,
regner 1 promille utskiftet hver
gang

667

20000

50

0,2

317

9500

3

19

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan

Bruk av robel+utstyr, 0,5 timer/km

1180

23600

1

59

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan

Bruk av robel+utstyr, 1 time/km

760

15200

3

19

30

1

1 utskifting av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan, i tillegg til 1
utskifting av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan

Bruk av robel+utstyr, 0,5 timer/km
Bruk av robel+utstyr, 16 timer per
år
Bruk av målevogn+robel, 0,1
timer/km for begge
40,5 timer per sliping
Bruk av robel+utstyr, 10 timer per
år
Bruk av robel+utstyr, 203 timer
per fornyelse
Måling med Roger 1000, 0,1
timer/km
Bruk av robel+utstyr, 243
timer/kontroll

1180

23600

1

59

944

18880

1

59

236

22420

1

59

770

143897

3

19

590

11800

1

59

203

4060

30

1

956

71700

0,25

239

4617

92340

3

19
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Tabell 8 Vedlikehold fastspor LVT. Forutsetninger og mengder

Prosess

Beskrivelse

Betongstøp

Påfyll av fersk betong

Sviller/blokker

Blokkfornyelse
Fornyelse av "støvler"

Befestigelser

Skinner

Generelt

Prosesser i Simapro

Merknad til mengdebasis

Maskinbruk
(timer)

Diesel (l)

0,2 utskiftinger av materialmengdene for betong og
armering (se tabell for utbygging for mengder)
0,2 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for
utbygging for mengder)
0,2 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for
utbygging for mengder)

Generiske arbeidsrutiner, sviller,
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
årlig
Generiske arbeidsrutiner, sviller 3Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
årig
1 utskifting av materialmengdene (se tabell for
Fornyelse av befestigelser
utbygging for mengder)
Generiske arbeidsrutiner,
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
befestigelser

Bruk av robel+utstyr, 0,5
timer/km
Bruk av robel+utstyr, 1
time/km

Bruk av robel+utstyr, 0,5
timer/km
Bruk av robel+utstyr, 16
Utbedring ved feil, befestigelser Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
timer per år
Bruk av målevogn+robel, 0,1
Generisk kontroll, skinner
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
timer/km for begge
Sliping
Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan
40,5 timer per sliping
Bruk av robel+utstyr, 10
Kapping/skifting
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
timer per år

Intervall

Antall tiltak i
analyseperioden

50

0,2

50

0,2

50

0,2

1180

23600

1

59

760

15200

3

19

30

1

1180

23600

1

59

944

18880

1

59

236

22420

1

59

770

143897

3

19

590

11800

1

59

Skinnefornyelse

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan,
i tillegg til 1 utskifting av materialmengdene (se tabell
for utbygging for mengder)

Bruk av robel+utstyr, 203
timer per fornyelse

203

4060

30

1

Skinne- sporvidde- og KL-kontroll

Brukt "Maskinslitasje, lokomotiv" fra Hovedplan

Måling med Roger 1000, 0,1
timer/km

236

17700

0,25

239

Vedlikehold fastspor Rheda 2000
Identisk som for LVT, med unntak av at det er to lag betongstøp, som beskrevet for utbygging.
Fornyelse av "støvler" er heller ikke relevant for denne sportypen.
3.3.4 Transport til avhending
Det antas at alle sporkomponenter blir liggende ved endt beregningsperiode, derfor er det ikke tatt
med avfallstransport i avhendingsfasen.

3.4 Tele
Tele inkluderer fibernett, sikkerhet, ITV, tekniske rom med teleutstyr, tekniske rom med UPS,
kabling, repeater og el-tavler. Sistnevnte hører egentlig inn under elkraft, men av hensyn til
sammenligning med Hovedplan er den beholdt under tele.
3.4.1




Forutsetninger
Batteritype og-mengde til UPS er usikker. Se tabell for beregning av batterimengder
Levetid for racks er estimert til 10 år
Levetid for elektronikk (servere, routere og kabling) og UPS-batterier estimert til 8 år

Det følgende er ikke inkludert:
 Basestasjoner. Relativt bidrag til fagområdet antas å være svært lavt
 PA-anlegg for nødmeldinger. Relativt bidrag til fagområdet antas å være svært lavt.
Dette er endret/lagt til sammenlignet med Hovedplan:
 Fiberkabel i Hovedplan ble modellert med ecoinvent-prosessen "Cable, data cable in
infrastructure, at plant/m/GLO". Prosessen er modifisert som beskrevet i tabellen under.
 UPS er lagt til fra Hovedplan, og inkluderer blybatterier, containere og racks av stål
 Deteksjonsutstyr for dørkontroll for dører i tverrforbindelse er lagt til
 Adgangskontrollstasjon for tekniske rom er lagt til

3.4.2

Utbygging

Tabell 9 Utbygging tele. Forutsetninger og mengder

Materiale

Fiberkabel

Prosess

Fibernett

AdgangskontrollSikkerhet
stasjon

Beskrivelse

Prosesser i Simapro

Merknad til mengdebasis

Langsgående
fiberkabel

Modifisert EcoInvent-prosess "Cable, data cable in
infrastructure, at plant/m/GLO" ved å fjerne
kobberinnhold og doble glassfiberinnhold, samt
korrigere fra kabelvekt på 0,079 kg/m (EcoInvent) til
0,26 kg/m (Datablad)

8 stk x 20 000 m + 20% for krumninger/svinn.
0,26 kg/m

Adgangskontroll
for tekniske rom

Brukt NEPD 117E fra epd-norge.no

1 stk x 138 tekniske rom. 3,038 kg/stk

Grov tilnærming ved bruk av "Mouse device, optical,
with cable, at plant/GLO U". Har antatt at en del av
Deteksjonsutstyr Sikkerhet
1 stk x 2 dører x 46 tverrforbindelser. 1 kg/stk
komponentene vil være de samme som i en optisk
mus.
2 stk x 46 tverrforbindelser. Dimensjoner:
Teknisk rom for tele- Teknisk rom i form
Stål
Brukt "Stål (høykvalitet)" fra Hovedplan
3x3x4 m, tykkelse 0,0015 m. Ståldensitet: 8
utstyr
av stålcontainer
t/m3
Teknisk rom for tele- Racks i tekniske
3 stk x 2 containere x 46 tverrforbindelser.
Stål
Brukt "Stål (høykvalitet)" fra Hovedplan
utstyr
rom
58,3 kg/stk
Grov tilnærming ved bruk av "Desktop computer,
Teknisk rom for tele1 stk x 3 racks x 2 containere x 46
Server
Servere i racks
without screen, at plant/GLO U". En server har mye
utstyr
tverrforbindelser. 11,3 kg/stk
av de samme komponentene som en PC
Teknisk rom for tele1 stk x 3 racks x 2 containere x 46
Router
Routere i racks
Router, IP network, at server/CH/I U
utstyr
tverrforbindelser. 3,6 kg/stk
Teknisk rom for tele10 m x 3 racks x 2 containere x 46
Datakabel
Datakabler i racks Cable, data cable in infrastructure, at plant/GLO U
utstyr
tverrforbindelser. 0,22 kg/m
Deteksjonsutstyr
for dørkontroll

Mengd
Enhet
e

50 tonn

0,419 tonn

0,092 tonn

73 tonn
16 tonn
3 tonn
1 tonn
1 tonn
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Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Foaming, expanding/RER U

1 stk x 46 tverrforbindelser. Dimensjoner:
3x3x4 m, tykkelse 0,0015 m. Ståldensitet: 8
t/m3
2 stk x 1 container x 46 tverrforbindelser. 58,3
kg/stk
160 stk x 1 container x 46 tverrforbindelser. 45
kg/stk
66% av 1,10 kg/m. 20 000 m + 20% for
krumninger/svinn
34% av 1,10 kg/m. 20 000 m + 20% for
krumninger/svinn
51% av 0,43 kg/m. 300 stk x 20 m + 20% for
krumninger/svinn
49% av 0,43 kg/m. 300 stk x 20 m + 20% for
krumninger/svinn
40% av 0,22 kg/m. 1000 stk x 3 m + 20% for
krumninger/svinn
20% av 0,22 kg/m. 1000 stk x 3 m + 20% for
krumninger/svinn
40% av 0,22 kg/m. 1000 stk x 3 m + 20% for
krumninger/svinn

Brukt "Repeater" fra Hovedplan

152 stk x 30 kg

Brukt "El-tavle" fra Hovedplan

El-tavler (hører egentlig til i Elkraft, men
Hovedplan har det i Tele, legger det derfor
her)

Teknisk rom i form
Brukt "Stål (høykvalitet)" fra Hovedplan
av stålcontainer

Racks i tekniske
rom
Batterier i UPSTeknisk rom for UPS
rom
Trådløs
Langsgående
kommunikasjon
strålekabel
Trådløs
Isolasjon i
kommunikasjon
strålekabel
Trådløs
Matekabel 7/8"
kommunikasjon
Trådløs
Isolasjon i
kommunikasjon
Matekabel
Trådløs
Matekabel 1/2"
kommunikasjon
Trådløs
Matekabel 1/2"
kommunikasjon
Trådløs
Isolasjon i
kommunikasjon
Matekabel
Trådløs
Repeater i tunnel
kommunikasjon
Annet

Follobanen. Tunnelstrekning
Detaljplan Jernbaneteknikk
Miljøbudsjett

Brukt "Stål (høykvalitet)" fra Hovedplan
Brukt Sullivan and Gaines /7/: LCA av batterityper
Brukt "Kabling (Kobber)" fra Hovedplan
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Foaming, expanding/RER U
Brukt "Kabling (Kobber)" fra Hovedplan
Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U +
Foaming, expanding/RER U
Brukt "Kabling (Kobber)" fra Hovedplan
Brukt "Aluminium" fra Hovedplan

36 tonn
5 tonn
331 tonn
17 tonn
9 tonn
1,6 tonn
1,5 tonn
0,317 tonn
0,158 tonn
0,317 tonn
4,6 tonn
0,12 tonn
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Drift og vedlikehold

Tabell 10 Vedlikehold tele. Forutsetninger og mengder

Prosess

Maskinbruk
Maskinbruk
Kabler
Kabler
Kabler
Kabler
Datamaskiner
Datamaskiner
Datamaskiner
Tele-Containere med
innhold
Tele-Containere med
innhold
Tele-Containere med
innhold
Tele-Containere med
innhold
UPS
UPS
Annet

Beskrivelse
Robelbruk, generisk
vedlikehold

Prosesser i Simapro

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan

Merknad til
mengdebasis

10 timer/tiltak
100 m/time->400
timer per tiltak

Antall
MaskinDiesel Interval tiltak i
bruk
(l)
l
analyse(timer)
perioden
590

11800

1

59

1200

24000

15
15
15
15
15
15
15

3
3
3
3
3
3
3

Robelbruk, fornyelse
Lysleder/fiberkabel
Strålekabel
Matekabel 7/8
Matekabel 1/2
Repeater
Adgangskontroll-stasjoner
Deteksjonsutstyr for
dørkontroller

Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra Hovedplan
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 3 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

15

3

Racks av stål

Brukt 5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

10

5

PC-er i racks

Brukt 6,5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

8

6,5

Router

Brukt 6,5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

8

6,5

Kabling
UPS-batterier
Racks av stål UPS
El-tavle

Brukt 6,5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)
Brukt 5 utskiftinger av materialmengdene (se tabell for utbygging for mengder)

8
8
10
15

6,5
6,5
5
3

3.4.4

Transport til avhending

Som tidligere nevnt er kun transporten knyttet til avhending med her: 552,1 tonn elkraftkomponenter fraktes
65km og resulterer i 35 885 tkm avfallstransport

3.5 Nødlys
3.5.1 Forutsetninger
Løsningen for nødlys er ikke satt, men vi har brukt materialer og mengder fra et av alternativene.
Dette er endret/lagt til sammenlignet med Hovedplan:
 Nødbelysningen er delt opp i tre ulike typer armaturer
 Antall dioder (LED) er redusert fra ca 200 000 til 35 000, men med en egenvekt på 0,35
gram slår ikke dette nevneverdig ut på miljøutslippene fra nødbelysning.

3.5.2

Utbygging

Tabell 11 Utbygging nødlys. Forutsetninger og mengder

Materiale
Glassfiber
Lysdioder
Glassfiber
Lysdioder

Prosess
Håndrekke med innfelt
LED-lys
Håndrekke med innfelt
LED-lys
Armaturer til å lyse opp
skilter
Armaturer til å lyse opp
skilter

Aluminium Markeringslys

Beskrivelse

Prosesser i Simapro

Merknad til mengdebasis

Håndløper i glassfiber

Glass fibre, at plant/RER U

20 000 stk x 24 kg/stk

LED-lys i håndrekke

Brukt "Lysdioder (LED)" fra
forprosjekt

1,5 stk/håndløper

Glassfiber i armaturer

Glass fibre, at plant/RER U

1 kg/stk x 2000 armaturer

Brukt "Lysdioder (LED)" fra
forprosjekt
Aluminiumskapsling, 90% Aluminium, production mix, at
(masse)
plant/RER U
Polyvinylidenchloride,
PVC-folie
granulate, at plant/RER U
Brukt "Lysdioder (LED)" fra
LED-markeringslys
forprosjekt
LED-lys i armaturer

PVC

Markeringslys

Lysdioder

Markeringslys

Kobber

Kabling

Felles for nødlys

PEX

Kabling

Felles for nødlys

Glassfiber

Beskyttelsesboks

2 stk/armatur x 2000 armaturer

1,8 kg/markeringslys x 200
markeringslys
0,2 kg/markeringslys x 200
markeringslys
5 LED-dioder/markeringslys x 200
markeringslys
2,5 mm²=>0,0224 kg/m, 80 000 m til
Copper, at regional storage/RER kabling av armaturet+100 000 m
U
tilførsel=180 000 m. Kobberinnhold=
70% masse
2,5 mm²=>0,0224 kg/m, 80 000 m til
Polyethylene, HDPE, granulate, kabling av armaturet+100 000 m
at plant/RER U
tilførsel=180 000 m. PEX-innhold= 30%
masse
1,2 kg/stk, 1 for hver 50ende meter=800
stk

Mengd
e

Enhet

480 tonn
30000 stk
2 tonn
4000 stk
0,360 tonn
0,040 tonn
1000 stk

2,822 tonn

1,210 tonn

0,960 tonn
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Drift og vedlikehold

Tabell 12 Vedlikehold nødlys. Forutsetninger og mengder

Prosess

Nødlys

3.5.4

Beskrivelse

Fornyelse (utskifting)

Prosesser i Simapro
Brukt "maskinslitasje Robel" og "diesel" fra
Hovedplan i tillegg til 1 utskifting av
materialmengdene (se tabell for utbygging for
mengder)

Merknad til
mengdebasis

Antall
Robel +
tiltak i
utstyr Diesel (l) Intervall
analysep
(timer)
erioden
1689

Transport til avhending

Som tidligere nevnt er kun transporten med her: 487,4 tonn elkraftkomponenter fraktes 65km og resulterer i 31 680 tkm avfallstransport

33 781

30

1

4 Resultater
Dette kapitlet presenterer resultatene fra analysen av jernbaneteknikk og elektriske installasjoner
på tunnelstrekningen på Follobanen. Kapittel 4.1 presenterer hovedresultater fordelt på livsfaser og
fagområder, 4.2 presenterer en oversikt over de viktigste innsatsfaktorenes bidrag til totale utslipp,
4.3 presenterer de ulike komponentenes bidrag til hvert fagområde, og 4.4 presenterer de ulike
fagområdenes bidrag til hver livsfase.

4.1 Hovedresultater – livsløp
Analysen av Follobanen inkluderer fire fagområder, og tre av dem er uavhengig av valgt sportype. Derfor
har vi først valgt å sammenligne de ulike sporløsningene, vist i Figur 3.

Figur 3 Sammenligning av ulike sportyper

Det fremgår av grafen at fastsporløsningen LVT kommer best ut i alle miljøkategorier. LVT er også
sporløsningen som kommer best ut når det gjelder kostnader, og referanser fra andre prosjekter. Resultatene
som presenteres videre gjelder derfor LVT dersom ikke annet spesifiseres.
Hovedresultatene for den funksjonelle enheten fordelt på bygging, vedlikehold og avhending vises i Figur 4.
Avhendingen utgjør en ubetydelig andel av totalutslippene, dette er som nevnt fordi den kun inkluderer
transport.
Spor dominerer i de fleste utslippskategorier med unntak av human toxicity og freshwater
eutrophication. Elkraft bidrar også til store utslipp, mens nødbelysning bidrar relativt lite. Dette
henger selvfølgelig tett sammen med materialmengder. Vedlikehold av tele bidrar vesentlig mer
enn byggingen, dette er på grunn av hyppig utskifting av batterier til UPS. Dette diskuteres
nærmere i påfølgende kapittel.
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Figur 4 Totalresultat for JBT og elektriske installasjoner med LVT spor, fordelt på livsfaser og fag

De innenlandske utslippene kommer fra lastebiltransport på vei og anleggsmaskinbruk under
utbygging, vedlikehold og avhending, og utgjør 3 780 tonn CO₂- ekvivalenter. Dette er 7 % av
totalutslippene for jernbaneteknikk og elektriske komponenter på Follobanen, som til sammen er
57 800 tonn CO₂- ekvivalenter, eller 1445 tonn CO₂- ekvivalenter per km bane.
Miljøbelastningskategoriene som presenteres kan være vanskelige å begripe intuitivt, og også om tallene er
store eller små. For å forstå resultatene bedre kan det derfor være nyttig å sammenligne disse med andre
utslippstall. I forbindelse med utvikling av metoden for beregning av miljøbelastninger benyttet i dette
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prosjektet, ReCiPe, ble det også utviklet et sett med normaliseringsfaktorer, i dette tilfelle gjennomsnittlige
årlige miljøbelastninger innen hver kategori for EU 25 + 3 (hvor de tre landene som er innregnet er Island,
Norge og Sveits) og for verden (Wegener Sleeswijk et al 2007). Vi har delt miljøbelastningene i hver
kategori på befolkningstallet for EU 25 + 3 i år 2000 (464 036 294 innbyggere i følge Gooedkoop et al
(2010)) og multiplisert dette med befolkningstallet for Norge i 2011 (4 985 870 innbyggere i følge SSB
(2012a)). Slik har vi kommet frem til gjennomsnittlige årlige miljøbelastninger innen hver av kategoriene for
Norge. Resultatet for klimaendringer ble sammenlignet med Norges klimagassutslipp for 2011 (SSB 2012b)
og dette ga sammenlignbare verdier. Totalresultatene er sammenlignet med disse referanseverdiene i Tabell
13 nedenfor.
Miljøbelastningskategori

Enhet

Climate change
Ozone depletion
Human toxicity

Kg CO2-ekv
kg CFC-11-ekv.
Kg 1,4-DCBekv.
Kg NMVOCekv.
Kg PM10-ekv.
Kg SO2-ekv.
Kg P-ekv.

Photochemical oxidant
formation
Particulate matter formation
Terrestrial acidification
Freshwater eutrophication

Totalresultat
[Belastning]
5,78E+07
3,59E+00

Referanseverdi
[Belastning/år]
7,25E+10
7,30E+04

Resultat i prosent
av referanseverdi
0,08 %
0,00 %

8,95E+07

1,33E+09

6,72 %

2,24E+05
1,78E+05
3,12E+05
5,62E+04

3,01E+08
8,72E+07
2,40E+08
3,73E+06

0,07 %
0,20 %
0,13 %
1,51 %

Tabell 13 Sammenligning av totalresultater mot referanseverdier

Fra tabellen kan man se at utslippene er forholdsvis små for JBT i tunnel med 60 års levetid sammenlignet
med årlige miljøbelastninger i Norge innenfor de samme miljøbelastningskategorier. Den relative verdien for
toksisitet er imidlertid langt høyere enn for de andre kategoriene og det kan være grunn til å undersøke denne
nærmere. Likeledes virker det rart at eutrofiering slår såpass sterkt ut, med tanke på at landbruket tradisjonelt
sett har de største bidragene i denne kategorien. Se kapittel 5.2 for diskusjon av usikkerhet.
Det kan også være nyttig å sammenligne resultatet med en enhet som er mer direkte relatert til
den enkeltes forbruk. Det årlige utslippet fra kjøring av en gjennomsnittlig personbil er på ca 3 tonn
CO₂- ekvivalenter. Med andre ord tilsvarer klimaeffekten av den funksjonelle enheten det årlige
utslippet fra rundt 19 000 biler1.

4.2 Innsatsfaktorenes påvirkning på miljøbelastninger
Tabell 14 viser innsatsfaktorenes relative bidrag til totale utslipp innenfor hver utslippskategori. Vi har
utelatt alt som bidrar mindre enn 3% av totalen

1

En personbil kjører i gjennomsnitt 12 858 km per år (2011) [Kilde: SSB], og en gjennomsnittlig europeisk
personbil slipper ut 237 g CO2-ekvivalenter per km [Kilde: ecoinvent]
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Photochemi Particulate Terrestrial Freshwater
Climate
Ozone
Human
cal Oxidant Matter
AcidifiEutrophiChange
Depletion Toxicity
Formation Formation cation
cation
Tele
UPS
10,1%
7,7%
22,1%
10,7%
10,6%
18,7%
20,1%
Strålekabel
9,1%
1,5%
3,0%
6,9%
Nødlys Håndleder med LED
4,4%
6,1%
4,2%
4,4%
Elkraft AT-kabel
11,0%
10,8%
3,1%
7,3%
6,4%
8,1%
5,4%
Kontaktledningsanlegg
13,5%
3,8%
4,8%
10,8%
Jordledning
8,1%
6,1%
Kraft-trafo
5%
4,3%
AT-trafo
3,3%
6,9%
Spor Betongstøp
12,9%
7,0%
7,0%
3,0%
4,1%
Skinnestål
35,3%
21,2%
12,6%
31,2%
44,3%
23,9%
23,4%
Felles Diesel
4,8%
18,5%
12,4%
4,1%
5,8%
Transport, vei
4,7%
4,7%
Høykvalitets-stål
5,2%
4,1%
4,5%
Gummi
6,2%
Containere (tekniske rom)
3,58 %
Tabell 14 Oversikt over innsatsfaktorene med størst betydning over hele livsløpet til Follobanen. Hovedbidragene til
høykvalitets stål kommer fra racks og befestigelser.

Skinnestål har det største bidraget i alle kategorier unntatt human toxicity. Dette høye bidraget skyldes de
enorme mengdene stål, som tilsvarer nesten 10 000 Volkswagen Golf
UPS-batterier, betongstøp og diesel til anleggsmaskiner er også dominerende innsatsfaktorer. Batteriene
utgjør hele 22,1% av human toxicity- kategorien. Det er både grunnet betydelige mengder og stor
miljøpåvirkning per enhet.

Gummi slår ut på ozone depletion på grunn av komponenten "carbon black" som stammer fra råoljebruk. Det
er knyttet noe usikkerhet til resultatene for ozone depletion, se avsnitt 5.2
Se også avsnitt 4.3 for mer detaljer om hvordan de ulike komponentene bidrar til hvert fagområde i
utbyggingsfasen.
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4.3 Resultater - komponenter
I det følgende presenteres bidraget fra de ulike komponentene til hvert fagområde, for hele
livsløpet. Det skilles ikke på livsløpsfaser i figurene, men som vist i Figur 4 er bidraget fra
avhending forsvinnende lite. Det relative utslippsbidraget fra komponentene til utbygging og
vedlikehold er stort sett veldig likt. Et unntak er tele, hvor batteriene har en levetid på kun 8 år, og
dermed blir vedlikeholdsfasen mer utslippsintensiv. Andre komponenter har også varierende
utskiftingstakt; kabler har for eksempel levetid på 40 år, mens skinner skiftes ut etter 30 år (Figur 4
viser forholdet mellom utbygging og vedlikehold). Vedlikehold og avhending vil bli nærmere
beskrevet i kapittel 0og 4.4.3.
4.3.1

Elkraft

Figuren nedenfor viser hvilke komponenter under Elkraft som gir påvirkning i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 5 Utslipp fra hele livsløpet til elkraft. "Annet" inkluderer "Maskinslitasje, Robel", "Transport, vei" og "Viftekabel".
Containere til tekniske har blitt oppjustert med 43% i etterkant av analysen, dette tilsvarer en økning på 2,4% i
klimagassutslipp fra fagområdet.

AT-kabel bidrar mest i de fleste kategorier for elkraft, særlig for klimagassutslipp. AT-kabelen er 160 km
lang, og utgjør dermed enorme mengder aluminium. Kontaktledningsanlegget har beskjedne bidrag i flere
kategorier, men har stor betydning for human toxicity og eutrofiering. Tilsvarende gjelder for jordledning.
Som nevnt i forrige avsnitt stammer disse utslippene fra fosfor fra kobberutvinning.
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Tele

Figuren nedenfor viser hvilke komponenter under Tele som gir påvirkning i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 6 Utslipp fra hele livsløpet til tele. "Annet" inkluderer transport av materialer og avfall, el-tavle, maskinslitasje,
adgangskontroll, deteksjonsutstyr for dørkontroll, Matekabel 7/8", Matekabel 1/2".

UPS-batteriene slår kraftig ut, både på grunn av meget store mengder, og vedlikeholdsfrekvensen. "Annet"kategorien består av prosesser som bidrar svært lite til totale utslipp. Strålekabelen består stort sett av
kobber, som slår ut i de fleste kategorier unntatt climate change og ozone depletion.
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Nødlys

Figuren nedenfor viser hvilke komponenter under Nødlys som gir påvirkning i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 7 Utslipp fra hele livsløpet til nødlys. "Annet" inneholder maskinslitasje Robel, markeringslys,
beskyttelsesboks og armatur til å lyse opp skilter.

Figur 7 viser utslipp fra utbygging av nødlys fordelt på de ulike komponentene.Håndløperen bidrar desidert
mest i alle kategorier, og det er de store mengdene glassfiber som er årsaken til dette. Utslippene i figuren er
skalert til 100%, men vi minner om at nødlys bidrar til under 5% av utslippene fra Follobanen i alle
kategorier.
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Spor

Figuren nedenfor viser hvilke komponenter under Spor som gir påvirkning i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 8 Utslipp fra hele livsløpet til spor. "Annet" inneholder maskinslitasje for maskin og Robel, samt transport av avfall
fra vedlikehold.

Stålet til skinner er tilpasset rammeavtalen, og har 25% resirkulert stål. Det er likevel tydelig at stål i skinner
er den største bidragsyteren i alle kategorier for utbygging av spor, men dette er mer på grunn av de enorme
mengdene enn høye utslipp per kg. Betong er også en stor bidragsyter i de fleste kategorier, mens gummi
bidrar spesielt mye til nedbrytning av ozonlaget, og veitransport bidrar spesielt mye til fotokjemisk smog.
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4.4 Resultater livsløp
4.4.1

Utbygging

Figuren nedenfor viser utslipp fra utbygging fordelt på fagområdene, i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 9 Utslipp fra utbygging fordelt på fagområder

Spor bidrar klart mest til utslippene i nesten alle kategorier, med unntak av human toxicity og eutrofiering.
Elkraft dominerer i disse kategoriene, mye på grunn av kobberbruk i kabler. Hovedkilden til disse utslippene
er fosfor fra kobberutvinning.
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Vedlikehold

Figuren nedenfor viser utslipp fra vedlikehold fordelt på fagområdene, i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 10 Utslipp fra vedlikehold fordelt på fagområder.

Som beskrevet i kapittel 4.3 er levetid på komponenter varierende og dette fører til at de relative bidragene
fra hvert fagområde er noe ulike i vedlikeholdsfasen sammenlignet med utbyggingsfasen. Spesielt bidragene
fra tele endrer seg mye, noe som skyldes blybatterier med relativt kort levetid og store miljøpåvirkninger. Til
sammenligning reduseres betydningen av skinner betydelig fordi utskiftingsfrekvensen er lav.
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Avfall og avhending

Figuren nedenfor viser utslipp fra avfall og avhending fordelt på fagområdene, i de ulike
miljøbelastningskategoriene.

Figur 11 Utslipp fra avfall og avhending fordelt på fagområder.

Denne grafen inneholder kun transport, og derfor er forholdet mellom fagområdene konstant. Elkraft bidrar
såpass mye på grunn av de meget tunge transformatorene. Transportavstanden fra byggeplass til
avfallsmottak er satt likt for alle materialer, 65 km. Alle materialer til spor antas å bli liggende, og
fagområdet slår derfor ikke ut på grafen.
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5 Diskusjon
5.1 Sammenligning av resultatene fra miljøbudsjett fra tidligere planfase
Figur 12 sammenligner resultatene for JBT i tunnel, fra Hovedplan med Detaljplan, med to
alternative sporløsninger.

Figur 12 Sammenligning av utslipp fra utbygging mellom Hovedplan og Detaljplan

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Follobanen. Tunnelstrekning
Detaljplan Jernbaneteknikk
Miljøbudsjett

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

42 av 60
UFB-30-A38025
01B
06.06.2012

Grunnet forskjeller i modellering mellom Hovedplan og Detaljplan vises bare utbyggingsfasen. I
denne fasen har fastspor høyere utslipp enn ballastspor. Det er de høye utslippene forbundet med
vedlikehold av ballastspor som gjør at fastspor kommer best ut i et livsløpsperspektiv.
Utslippene i alle kategorier har gått ned fra Hovedplan til Detaljplan. Dette skyldes endringen i
modelleringen av ballastspor, blant annet har mengden pukk blitt kraftig redusert. De andre
fagområdene har økt sine utslipp, grunnet økt detaljeringsgrad. Eksempler er inkluderingen av
batterier til UPS, stålcontainere til tekniske rom og høyspent- og lavspentkabel. Nødlys har fått en
betydelig økning i materialmengder (glassfiber til håndrekke), noe som forklarer økningen i utslipp.
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5.2 Usikkerhet og datakvalitet
Det har ikke vært utført noen kvantitativ beregning av usikkerheten i resultatene. Dette skyldes at det er
større usikkerhet knyttet til å innhente komplette datasett og dekke alle prosessene i systemet enn det er i de
enkelte forbruks- og utslippsdata. Derfor vil en kvantitativ usikkerhetsberegning gi et uriktig bilde av den
reelle usikkerheten i forbindelse med LCA-analysen og virke mer villedende enn opplysende. Tabell 15 viser
en vurdering av kvaliteten på datakildene, og betydningen vi vurderer at de har for resultatene.
Modell
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
Tele
UPS
prosessdata
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
prosessdata. Modifisert prosess fra
Strålekabel
Hovedplan
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
Håndleder med prosessdata. Modifisert prosess fra
Nødlys
LED
Hovedplan
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
prosessdata. Modifisert prosess fra
Elkraft
AT-kabel
Hovedplan
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
Kontaktledningsa prosessdata. Modifisert prosess fra
nlegg
Hovedplan
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
prosessdata. Modifisert prosess fra
Jordledning
Hovedplan
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
prosessdata. Modifisert prosess fra
Spor
Betongstøp
Hovedplan
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
prosessdata. Modifisert jerninnhold til 25%
Skinnestål
resirkulert
Felles
Diesel
Utslippsfaktor fra lastebil
Modellert med utgangspunkt i generiske
Transport, vei
prosessdata
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
Høykvalitets stål prosessdata
Modellert med utgangspunkt i
materialsammensetning og generiske
Gummi
prosessdata
Tabell 15 Oversikt over datakilder og kvalitet

Kvalitet

Betydning

Kommentar

Medium/lav

Stor

Medium for mengder, lav for
materialinnhold i batterier

God

Medium

Medium

Liten

God

Medium

God/medium Medium

God

Medium

God

Stor

God
Medium

Stor
Stor

Medium

Liten

Medium

Medium

Medium

Liten

Løsning ikke bestemt

Ikke nøyaktige data for
underkomponenten utligger

Batterier bidrar mye i flere kategorier samtidig som datamaterialet er av relativt lav kvalitet. Dette bør derfor
følges opp når informasjon om de valgte batteriene er tilgjengelig.
Tabellen over gjelder materialmengder. I tillegg er det en viss usikkerhet i miljøpåvirkninger.
For eksempel har norskprodusert betong lavere utslipp enn betong beskrevet i ecoinvent uten at det er enkelt
å si om dette er reelt eller basert på analyseforskjeller. Det er forskjell på kvaliteten i underlagsdata til de
ulike miljøpåvirkningskategoriene. For rappporteringspliktige utslippskomponenter som bidrar spesielt til
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eutrofiering, klimagassutslipp og forsuring, er tallene ganske sikre. Dataene er mer usikre for human toxicity
fordi ikke alle utslippskomponenter rapporteres for alle prosesser, og fordi det finnes så mange potensielt
giftige stoffer at det er vanskelig å gjøre en fullstendig datakartlegging.
Haloner er de to største bidragsyterne i utslippskategorien ozonnedbrytning (ozone depletion). Utslippene
stammer hovedsakelig fra råoljeproduksjon. Disse har imidlertid vært ulovlig i Vesten fra 1993 og i
utviklingsland fra 2010. ecoinvent-tallene for råoljeproduksjon er fra år 2000, og det er derfor sannsynlig at
ozone depletion -resultatene ligger på et kunstig høyt nivå. Det er usikkert hvor godt forbudet følges opp i Uland, og det anbefales å undersøke dette nærmere.
Hovedkilden for bakgrunnsdata i denne analysen er databasen ecoinvent. For å gi en bedre modellering av
systemet har vi har modifisert mange av ecoinvent-prosessene med informasjon innhentet fra andre kilder.
Det er alltid en viss usikkerhet forbundet med en slik modifisering, da dette kan få uforutsette konsekvenser
for resten av systemet.

5.3 Sensitivitetsanalyse
5.3.1 Spor
Figur 13 viser en sammenligning av utslippene fra fagområdet spor med ulike forutsetninger. Figuren er
inndelt i beregninger for fastspor og for ballastspor, og gruppert ut i fra om endringene i forutsetning gjelder
betong, skinner eller generelt for spor. En nærmere beskrivelse av de ulike scenariene følger under.

Figur 13 Klimautslipp (kg CO2-ekv) fra fagområdet spor (hele livsløpet), med ulike forutsetninger.
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Grunn-scenario (fastspor) – JBT i tunnel med LVT-spor, som presentert i hovedresultatene.
Dette inkluderer 25% resirkulert stål, og 30 års levetid for skinner, samt bruk av
standardprosesser for stål- og betongproduksjon i ecoinvent.
40 års levetid – oppjustert levetid på skinner fra 30 til 40 år. Alle andre faktorer er uendret.
Alternativ levetidsberegning – det er beregnet innsatsfaktorer for vedlikehold uten å
neddiskontere materialmengder etter metoden beskrevet i kapittel 2.4.2. Altså regnes kun
hele utskiftninger. Dette får kun konsekvenser for betongstøpet, som oppjusteres fra 0,2
utskiftninger til én hel utskiftning. Skinnene har en levetid på 30 år, så de vil ha én hel
utskiftning uavhengig av beregningsmetode.
0% resirkulert stål – det er benyttet 100% jomfruelig stål i skinnene.
12% resirkulert stål – det er benyttet 12% resirkulert stål i skinnene, dette er andelen for
gjennomsnittsstålet som ligger inne i ecoinvent.
50% resirkulert stål - det er benyttet 50% resirkulert stål i skinnene.
Rammeavtale Voestalpine – det er benyttet skinneprodusentens datamateriale for
klimautslipp fra skinnestål. Denne er ikke benyttet for hovedresultatene fordi det kun var
tilgjengelig data for klimaendringer, og ikke de andre miljøpåvirkningskategoriene. Tallene
er heller ikke sertifisert av en tredjepart.
Lavkarbonbetong – det er benyttet betong med utslipp på 172 kg CO₂-ekv/m³, i motsetning
til 261 kg CO₂- ekv, som er standard i ecoinvent. Dette er en teoretisk betong som er laget
ved å bytte ut Norcems FA-sement med norcems lavkarbonsement i en epd fra Norbetong
/9/
Norbetong – det er benyttet betong med utslipp på 212 kg CO₂-ekv/m³. Dette er en vanlig
norsk betong. Den er ikke benyttet generelt i analysen, grunnet ulike systemgrenser, og
færre effektkategorier enn vi bruker i denne analysen /9/.
Grunn-scenario (ballastspor) – JBT i tunnel med ballastspor. Dette inkluderer 30 års levetid
på skinner, og sviller med betongdata fra ecoinvent.
40 års levetid - oppjustert levetid på skinner fra 30 til 40 år. Alle andre faktorer er uendret.
Rammeavtale (Spenncon-sviller) – disse kan kun brukes på ballastspor, da EPD-en kun
oppgir data for betong og armering samlet. Svillene for LVT fastspor er uarmert.

Som nevnt i kapittel 3.3.1 kan 50% fornyelse etter 50 år anses som konservativt. Bidraget fra denne
fornyelsen medfører for LVT og beregningsperioden på 60 år utslipp av 146 tonn CO2-ekvivalenter, som
tilsvarer under 1% av utslippene til fagområdet spor. Dette lave bidraget gjør det mindre interessant å
utforske effekten av et mindre konservativt vedlikeholdsanslag.
Det er tydelig at økt levetid på skinner er det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp, med over 20%
reduksjon av utslippene. Ved bruk av skinneprodusentens data er utslippene omtrent 15% lavere enn i grunnscenariet. Det er ikke gjort nærmere analyse for dette scenariet, fordi det kun fantes data for klimautslipp og
fordi materialet ikke var verifisert av en tredjepart. Uten neddiskontering av utslipp over levetiden medfører
vedlikehold et totalutslipp ca. 20% høyere enn grunn-scenariet. Bruk av mer miljøvennlig betong kan
redusere utslipp med inntil 10%, mens en fordobling av andelen resirkulert stål i skinnene kan medføre en
tilsvarende reduksjon. Det fremkommer av resultatene for ballastspor at det er liten forskjell på Spennconsville og sviller med bruk av ecoinvent-betong. I følge fagpersonell i COWI er det sannsynlig at bruk av
ballastmatter medfører en økning av levetiden på 5-10 år. Figuren viser at en økning til 40 års levetid
medfører en signifikant reduksjon i utslippene for ballastspor.

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

5.3.2

Follobanen. Tunnelstrekning
Detaljplan Jernbaneteknikk
Miljøbudsjett

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

46 av 60
UFB-30-A38025
01B
06.06.2012

Elkraft

Figuren viser utslipp fra fagområdet elkraft med ulik andel resirkulert aluminium i AT-kabel. Den er 160 km
lang og utgjør dermed enorme mengder aluminium.

Figur 14 Utslipp fra hele livsløpet, elkraft

Beregningene for Follobanen er gjort med gjennomsnittlig andel resirkulert aluminium for produkter
i Europa (32%), og som det fremkommer av grafen vil en høyere andel resirkulert materiale kunne
redusere klimautslippene fra elkraft med nesten 40%.
En annen interessant situasjon er hvis SF6- gassen lekker ut ved en lysbue eller en annen ulykke.
Det maksimale utslippet fra SF6-bryterne er 74,5 kg SF6-gass, som tilsvarer et utslipp på 1700
tonn CO2-ekvivalenter. Dette innebærer en 23% økning i klimautslipp for fagområdet elkraft, eller
en økning på 2,9% for Follobanen totalt.

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Follobanen. Tunnelstrekning
Detaljplan Jernbaneteknikk
Miljøbudsjett

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

47 av 60
UFB-30-A38025
01B
06.06.2012

6 Anbefalinger
6.1 Anbefaling av innsatsfaktorer/innspill til miljøkrav i kontrakter
Materialer det kan vurderes å stille krav til i entreprenørkontrakter er






Andel resirkulert aluminium i AT-kabel
Lavkarbonsement i betongen både til plasstøpte og prefabrikerte elementer
Øke andelen resirkulert stål i skinner
Se på løsninger som kan øke levetiden på skinner
Kreve miljøvennlige batterier til bruk i UPS

Et optimalisering av de fire første faktorene (50% resirkulert stål i skinner, 40 års levetid på skinner,
lavkarbonbetong og 100% resirkulert aluminium i AT-kabel) viser en toeretisk utslippsreduksjon på 31% i
forhold til grunnscenariet.

6.2 Anbefaling og forbedring av metode og prosess
Som beskrevet under kapitlet om erfaringer synes vi det er viktig å koordinere utvikling av
miljøbudsjett med andre prosesser, som prosjektering av fag og av risiko, for å gjøre faktiske
miljøforbedringer mulig. De ansvarlige for miljøbudsjett har som regel ikke jernbanefaglig
kompetanse til å kunne komme med reelle alternativer, bare peke på hvilke komponenter og
prosesser som gir potensielle miljøbelastninger. Tilsvarende kan en vente seg at eksperter på
jernbanefag ikke har grundig nok miljøfaglig kompetanse til å forstå hvordan ulike alternativer
påvirker miljøet og hva som er kritiske faktorer i så måte. Ved å bringe eksperter på ulike
fagområder sammen tidlig i prosessen vil man høyst sannsynlig både forbedre kvaliteten på
miljøbudsjettet som lages og muliggjøre valg basert på miljøkriterier.
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7 Konklusjon
Utslippene fra Jernbaneteknikk og elektriske installasjoner i tunnelstekningen Oslo-Langhus har minket i
Detaljplanen sammenlignet med Hovedplan grunnet økt detaljeringsgrad. Reduksjonen blir større ved bruk
av fastspor (LVT). Alle andre fagområder enn spor har økt sine utslipp fra forrige fase, grunnet nye
komponenter og økt detaljeringsgrad. Dette viser viktigheten av å tilstrebe et høyest mulig detaljeringsnivå.
Det ble utført en sporsammenligning hvor LVT kom best ut av sportypene på grunn av lavere grad av
vedlikehold sammenlignet med ballastspor, mens alternativet med fastsporet Rheda 2000 krever større
mengder betong. Dette medførte at Rheda 2000 kom dårligere ut enn ballastspor for enkelte
utslippskategorier.
Miljøbudsjettet skal identifisere komponentene og materialene som bidrar mest til utslipp, og anbefalte tiltak
JBV kan stille krav til i entreprenørkontrakter er økt resirkuleringsgrad på aluminium i AT-kabel,
lavkarbonsement, øke andelen resirkulert stål i skinner, miljøvennlige batterier til bruk i UPS. De kan også se
på løsninger som kan øke levetiden på skinner. Vi har fått demonstrert effekten av de rammeavtalene JBV
allerede har på skinner, som medfører nesten 10% reduksjon av klimagassutslippene fra spor. Rammeavtaler
utgjør et stort potensiale i arbeidet med å redusere miljøpåvirkningene fra jernbaneutbygging.
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8 Erfaringer
Det har vært nyttig med koordineringsmøter mellom aktører som holder på med miljøbudsjett for ulike deler
av Follobanen. I første rekke har nytten gitt seg utslag i mer standardiserte miljøbudsjett, hvor man har enes
om antakelser, datakilder og andre metodiske og praktiske valg. Dernest har de vært nyttige som arenaer for
erfaringsutveksling når det gjelder hva som har vært vanskelig i prosjektet og hvilke veier man har gått for å
overkomme utfordringer. Samtidig har det blitt klart at koordineringsmøter ikke bare burde vært avholdt
mellom de som holder på med miljøbudsjett fra ulike fagmiljøer, men at koordinering også burde vært
foretatt med andre fagområder. I løpet av prosjektet har vi som jobber med miljøbudsjett ofte fått følelsen av
at de fagprosjekterende i beste fall bare har vært dataleverandører til prosjektet, uten at de har hatt noen
forståelse av at miljøbudsjettet også kan være et innspill til faktiske beslutninger. Fra de avholdte
koordineringsmøtene med fokus på miljøbudsjett virker det som om flere har samme erfaring, og at
koordineringsmøter også på tvers av fagområder vil være en god idé.
Miljøbudsjettet for Detaljplan faller litt mellom to stoler når det gjelder å påvirke beslutninger i mer
miljøvennlig retning. I Hovedplan kan trasèvalg, andel tunnel og andre konseptuelle valg påvirkes. I
Byggeplan kan spesifikke materialer evalueres og det mest miljøvennlige alternativet velges. I
Detaljplanen, derimot, er trasèen allerede valgt, men prosjektet er ikke på et så detaljert nivå at alle
løsninger er på plass enda. Da er det en utfordring å finne alternativer å regne på for å finne beste
miljømessige løsning.
RAMS og miljøbudsjettet vil ofte ha motstridende anbefalinger. Miljørådgiverne ønsker å kutte ned
på materialmengdene, mens RAMS ofte anbefalinger dubleringer. Sikkerhet kommer selvfølgelig
først, men det kan være nyttig med et tettere samarbeid mellom disse feltene for å optimalisere
løsningen på begge felt. LCC er et annet felt som bør ha tettere samarbeid med miljøbudsjettet;
begge fagene trenger inngangsdata både på bygging og vedlikehold.
COWI har søkt å finne kostnadsreduserende og miljøbesparende løsninger for prosjektets

livsløp, blant annet ved å anbefale færre langsgående jordledere, og at AT-transformatorer
ikke brukes i tunnelen. Dette siste kunne spart materialer til 6 transformatorer på 18,8 tonn
hver, samt 160.000 km AT-kabel. Til gjengjeld vil KL-anlegget måtte forsterkes noe, men i
sum ville dette gått både i pluss både i et kostnads- og miljømessig perspektiv. Vi har også
undersøkt effekten av å velge stål fremfor lettklinker til tekniske rom, og funnet at det ikke
er nevneverdig miljømessig ulempe å velge stål.
Ikke minst anbefaler vi LVT fastspor fremfor ballastspor, som kommer best ut både etter
en kostnadsvurdering, og en miljømessig vurdering.

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Follobanen. Tunnelstrekning
Detaljplan Jernbaneteknikk
Miljøbudsjett

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

50 av 60
UFB-30-A38025
01B
06.06.2012

9 Referanser
/1/ Miljøbudsjett for Follobanen – Infrastruktur. Jernbaneverket rapport OUS-00-A-36100-00A
/2/ Veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur, Jernbaneverket rapport OUS-00-A90020
/3/ Product Category Rules (PCR) for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Interurban
railway transport services of passengers, Railway transport service of freight and Railways (PCR 2009:03)
/3/.
/4/ CEN/TC 350 N391. prEN 15804:2010. Sustainability of construction works – Environmental product
declarations – Core rules for the product category of construction products
/5/ OUS-00-A-10100 Detaljplan. Miljøbudsjett. Vurdering av levetider for materiell
/6/ UFB-30-A-38058 Fagrapport fastspor vs Ballastspor
/7/ Sullivan and Gaines. A Review of Battery Life-Cycle Analysis: State of Knowledge and Critical Needs.
2010
/8/ Sensitivitet på vedlikeholdsintervall av Oddbjørn Dahlstrøm i Asplan Viak (foreligger som utkast)
/9/ NEPD nr: 136N. Fabrikkbetong B25M60. Norbetong. . 2010.

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

Follobanen. Tunnelstrekning
Detaljplan Jernbaneteknikk
Miljøbudsjett

51 av 60
UFB-30-A38025
01B
06.06.2012

10 Vedlegg
Hovedresultater- livsløp
Climate change

Ozone depletion

Human toxicity

Photochemical oxidant formation

Particulate matter formation

Terrestrial acidification

Freshwater eutrophication

Rheda 2000
LVT
Ballast
kg CO2 eq
Rheda 2000
LVT
Ballast
kg CFC-11 eq
Rheda 2000
LVT
Ballast
kg 1,4-DB eq
Rheda 2000
LVT
Ballast
kg NMVOC
Rheda 2000
LVT
Ballast
kg PM10 eq
Rheda 2000
LVT
Ballast
kg SO2 eq
Rheda 2000
LVT
Ballast
kg P eq

Utbygging Vedlikehold Avhending
3,03E+07
1,29E+07
0,00E+00
2,15E+07
1,25E+07
0,00E+00
1,83E+07
1,91E+07
0,00E+00
1,28E+00
1,06E+00
1,07E+00

7,29E-01
7,13E-01
1,84E+00

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

9,39E+06
7,20E+06
8,09E+06

6,31E+06
6,25E+06
7,24E+06

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

9,38E+04
6,77E+04
7,68E+04

5,23E+04
5,08E+04
1,12E+05

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

6,55E+04
5,23E+04
6,50E+04

4,68E+04
4,63E+04
6,32E+04

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

8,41E+04
6,40E+04
7,60E+04

5,07E+04
4,97E+04
8,85E+04

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

9,53E+03
7,91E+03
8,82E+03

7,22E+03
7,18E+03
7,96E+03

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
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Totalresultat for JBT og elektriske installasjoner med LVT spor, fordelt på livsfaser og fag

Climate change

Ozone depletion

Human toxicity

Photochemical
oxidant formation

Particulate matter
formation

Terrestrial
acidification

Freshwater
eutrophication

Bygging Vedlikehold Avhending Totalt
Elkraft
7,47E+06 4,92E+06
1,60E+04 1,24E+07
Nødbelysning 1,42E+06 1,43E+06
6,14E+03 2,85E+06
Spor
2,15E+07 1,25E+07
3,40E+07
Tele
1,75E+06 6,80E+06
6,96E+03 8,55E+06
Total
3,21E+07 2,57E+07
2,91E+04 5,78E+07
kg CO2 eq
Elkraft
4,73E-01
5,49E-01
2,59E-03 1,02E+00
Nødbelysning 1,45E-01
1,46E-01
9,96E-04
2,91E-01
Spor
1,06E+00
7,13E-01
1,78E+00
Tele
9,97E-02
3,99E-01
1,13E-03
5,00E-01
Total
1,78E+00 1,81E+00
4,71E-03 3,59E+00
kg CFC-11 eq
Elkraft
2,56E+07 1,53E+07
1,80E+03 4,09E+07
Nødbelysning 1,47E+06 1,47E+06
6,92E+02 2,94E+06
Spor
7,20E+06 6,25E+06
1,35E+07
Tele
5,67E+06 2,66E+07
7,84E+02 3,23E+07
Total
3,99E+07 4,96E+07
3,28E+03 8,95E+07
kg 1,4-DB eq
Elkraft
Nødbelysning
Spor
Tele
Total
kg NMVOC

2,70E+04
6,20E+03
6,77E+04
7,51E+03
1,08E+05

2,79E+04
6,26E+03
5,08E+04
3,06E+04
1,16E+05

1,62E+02
6,21E+01

Elkraft
Nødbelysning
Spor
Tele
Total
kg PM10 eq

2,46E+04
2,85E+03
5,23E+04
7,03E+03
8,68E+04

1,82E+04
2,87E+03
4,63E+04
2,34E+04
9,07E+04

4,13E+01
1,59E+01

Elkraft
Nødbelysning
Spor
Tele
Total
kg SO2 eq

5,34E+04
8,14E+03
6,40E+04
1,47E+04
1,40E+05

4,69E+04
8,18E+03
4,97E+04
6,65E+04
1,71E+05

9,26E+01
3,56E+01

Elkraft
Nødbelysning
Spor
Tele
Total
kg P eq

1,39E+04
6,59E+02
7,91E+03
3,16E+03
2,56E+04

7,97E+03
6,59E+02
7,18E+03
1,48E+04
3,06E+04

1,34E+00
5,17E-01

7,04E+01
2,94E+02

1,80E+01
7,52E+01

4,03E+01
1,69E+02

5,85E-01
2,45E+00

5,51E+04
1,25E+04
1,19E+05
3,81E+04
2,24E+05

4,28E+04
5,74E+03
9,86E+04
3,04E+04
1,78E+05

1,00E+05
1,63E+04
1,14E+05
8,12E+04
3,12E+05

2,19E+04
1,32E+03
1,51E+04
1,79E+04
5,62E+04

Elkraft, hele livsløpet

Diesel
Kontaktledningsanlegg
Containere (tekniske rom)
Jordledning
AT - kabel
Kraft-trafo
Høyspentkabel
Lavspentkabel
AT-transformator
Annet

Climate
change
1,27E+06
1,01E+06
7,17E+05
1,92E+05
6,37E+06
2,56E+05
1,05E+06
9,98E+05
4,69E+05
6,78E+04

Ozone
depletion
3,04E-01
7,32E-02
3,54E-02
1,21E-02
3,89E-01
1,61E-02
6,61E-02
6,30E-02
5,76E-02
6,76E-03

Maskinslitasje, Robel
Transport, vei
Viftekabel

2,37E+04
2,09E+04
2,32E+04

1,91E-03
3,39E-03
1,46E-03

Photochemical
oxidant
Human toxicity
formation
7,33E+04
1,28E+04
1,22E+07
6,44E+03
3,87E+05
2,42E+03
7,25E+06
2,47E+03
2,81E+06
1,64E+04
4,25E+06
2,81E+03
3,00E+06
3,58E+03
2,62E+06
3,31E+03
8,10E+06
4,50E+03
1,29E+05
3,65E+02
5,74E+04
2,36E+03
6,97E+04

7,30E+01
2,12E+02
7,99E+01

Particulate
matter
formation
3,36E+03
7,37E+03
3,46E+03
3,05E+03
1,14E+04
4,31E+03
2,86E+03
2,63E+03
4,17E+03
1,78E+02

Terrestrial
acidification
8,36E+03
1,61E+04
3,35E+03
8,18E+03
2,53E+04
1,53E+04
6,85E+03
6,26E+03
1,02E+04
4,07E+02

Freshwater
eutrophication
5,42E+01
6,22E+03
3,50E+02
3,44E+03
3,02E+03
1,65E+03
1,68E+03
1,49E+03
3,90E+03
7,32E+01

5,94E+01
5,41E+01
6,44E+01

1,31E+02
1,21E+02
1,55E+02

3,28E+01
1,76E+00
3,86E+01
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Tele, hele livsløpet

Fiberkabel
Strålekabel
Repeater
Container (uten innhold)
Rack (uten innhold)
Tele-Elektronikk i rack
UPS-batteri
Diesel
Annet

Climate
change
4,66E+05
2,61E+05
1,30E+05
5,16E+05
4,17E+05
6,25E+05
5,83E+06
1,60E+05
1,48E+05

Ozone
depletion
2,55E-02
1,58E-02
1,58E-02
2,54E-02
2,06E-02
6,30E-02
2,77E-01
3,86E-02
1,82E-02

Tele, Avfall under Vedlikehold
Transport, vei
El-tavle
Maskinslitasje, Robel
Adgangskontroll
Deteksjonsutstyr for dørkontroll
Matekabel 7/8"
Matekabel 1/2"
Transport, vei

3,16E+04
6,96E+03
4,11E+03
3,00E+03
5,06E+03
1,86E+03
3,15E+04
1,32E+04
5,06E+04

5,12E-03
1,13E-03
4,80E-04
2,42E-04
3,59E-04
1,81E-04
1,69E-03
8,04E-04
8,21E-03

Photochemical
oxidant
Human toxicity
formation
2,52E+05
1,83E+03
8,15E+06
3,30E+03
5,40E+04
3,58E+02
2,78E+05
1,74E+03
2,25E+05
1,41E+03
2,52E+06
2,50E+03
1,98E+07
2,40E+04
9,29E+03
1,62E+03
9,83E+05
1,41E+03
3,56E+03
7,84E+02
1,74E+03
7,27E+03
6,42E+04
8,31E+03
7,37E+05
1,54E+05
5,70E+03

3,20E+02
7,04E+01
1,07E+01
9,25E+00
3,32E+01
6,67E+00
3,60E+02
9,22E+01
5,12E+02

Particulate
matter
formation
7,13E+02
3,48E+03
3,52E+02
2,49E+03
2,01E+03
1,39E+03
1,89E+04
4,26E+02
6,88E+02

Terrestrial
acidification
2,10E+03
9,36E+03
5,25E+02
2,40E+03
1,95E+03
3,85E+03
5,82E+04
1,06E+03
1,73E+03

Freshwater
eutrophication
1,29E+02
3,87E+03
5,25E+01
2,52E+02
2,04E+02
1,65E+03
1,13E+04
6,87E+00
4,77E+02

8,17E+01
1,80E+01
9,95E+00
7,53E+00
3,32E+01
3,92E+00
3,24E+02
7,94E+01
1,31E+02

1,83E+02
4,03E+01
1,60E+01
1,66E+01
8,63E+01
1,21E+01
8,74E+02
2,06E+02
2,94E+02

2,66E+00
5,85E-01
1,79E+00
4,16E+00
3,18E+01
5,30E+00
3,51E+02
7,49E+01
4,26E+00
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Nødbelysning, hele livsløpet

Climate change
Håndløper med innfelt LED-lys
2,53E+06
Kabling
1,89E+04
Diesel
2,48E+05
Transport
2,45E+04
Annet
2,81E+04
Maskinslitasje, Robel
Markeringslys
Armatur til å lyse opp skilter
Beskyttelsesboks

4,63E+03
7,19E+03
1,12E+04
5,06E+03

Ozone
depletion
2,20E-01
1,10E-03
5,96E-02
3,97E-03
6,07E-03
3,74E-04
4,30E-03
9,60E-04
4,40E-04

Photochemical
oxidant
Human toxicity
formation
2,24E+06
9,46E+03
6,56E+05
2,29E+02
1,43E+04
2,50E+03
2,76E+03
2,48E+02
2,86E+04
9,25E+01
1,12E+04
3,19E+03
9,76E+03
4,47E+03

Particulate
matter
formation
4,68E+03
2,77E+02
6,58E+02
6,33E+01
5,54E+01

Terrestrial
acidification
1,37E+04
7,45E+02
1,64E+03
1,42E+02
1,42E+02

Freshwater
eutrophication
9,79E+02
3,11E+02
1,06E+01
2,06E+00
1,62E+01

1,16E+01
1,40E+01
2,04E+01
9,35E+00

2,56E+01
2,95E+01
5,98E+01
2,73E+01

6,42E+00
3,25E+00
4,63E+00
1,95E+00

1,43E+01
1,84E+01
4,10E+01
1,89E+01

Spor, hele livsløpet

Diesel
Transport, vei
Transport, tog
Betongelementer
Betongstøp
Gummi
Stål, til skinner
Stål (høykvalitet)
Annet

Climate
change
1,07E+06
6,70E+05
6,44E+05
1,51E+06
7,44E+06
9,24E+05
2,04E+07
1,25E+06
8,14E+04

Ozone
depletion
2,58E-01
1,09E-01
4,67E-02
5,09E-02
2,52E-01
2,24E-01
7,62E-01
6,19E-02
1,22E-02

Maskinslitasje, Robel
Maskinslitasje, lokomotiv
Fastspor LVT, Avfallstransport under vedlikehold

8,32E+03
3,52E+03
6,96E+04

6,72E-04
2,85E-04
1,13E-02

Photochemical
oxidant
Human toxicity
formation
6,21E+04
1,08E+04
7,55E+04
6,78E+03
3,11E+05
3,68E+03
1,24E+05
3,19E+03
6,11E+05
1,58E+04
2,92E+05
3,34E+03
1,13E+07
7,00E+04
6,77E+05
4,23E+03
3,65E+04
7,41E+02
2,01E+04
8,53E+03
7,84E+03

2,56E+01
1,09E+01
7,04E+02

Particulate
matter
formation
2,85E+03
1,73E+03
1,47E+03
1,07E+03
5,28E+03
1,23E+03
7,87E+04
6,06E+03
2,10E+02

Terrestrial
acidification
7,09E+03
3,89E+03
3,35E+03
2,56E+03
1,26E+04
3,38E+03
7,45E+04
5,85E+03
4,69E+02

Freshwater
eutrophication
4,60E+01
5,64E+01
4,09E+02
7,88E+01
3,89E+02
3,24E+02
1,32E+04
6,12E+02
2,23E+01

2,09E+01
8,84E+00
1,80E+02

4,59E+01
1,94E+01
4,04E+02

1,15E+01
4,88E+00
5,86E+00
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Utbygging fordelt på fagområder

Climate change
Ozone depletion
Human toxicity
Photochemical oxidant formation
Particulate matter formation
Terrestrial acidification
Freshwater eutrophication

Elkraft bygging
7465413,556
0,472966095
25580761,33
27030,68162
24632,21407
53404,05743
13898,38317

Nødbelysning,
Bygging
1419443,7
0,144506944
1469111,352
6197,071665
2852,571816
8137,454048
658,8526039

Fastspor LVT,
Bygging
21480505,5
1,062918728
7200464,238
67731,24543
52283,50832
64037,11256
7914,26167

Tele, Bygging
1745661,18
0,099660437
5666360,496
7508,217901
7031,365863
14703,66479
3158,05035

Vedlikehold fordelt på fagområder

Elkraft
Nødbelysning
Spor LVT
Tele

Climate
change
4,92E+06
1,43E+06
1,25E+07
6,80E+06

Ozone
depletion
5,49E-01
1,46E-01
7,13E-01
3,99E-01

Photochemical
oxidant
Human toxicity
formation
1,53E+07
2,79E+04
1,47E+06
6,26E+03
6,25E+06
5,08E+04
2,66E+07
3,06E+04

Particulate
matter
formation
1,82E+04
2,87E+03
4,63E+04
2,34E+04

Terrestrial
acidification
4,69E+04
8,18E+03
4,97E+04
6,65E+04

Freshwater
eutrophication
7,97E+03
6,59E+02
7,18E+03
1,48E+04
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Avhending fordelt på fagområder

Elkraft
Nødbelysning
Spor LVT
Tele

Climate
change
1,60E+04
6,14E+03
0,00E+00
6,96E+03

Ozone
depletion
2,59E-03
9,96E-04
0,00E+00
1,13E-03

Photochemical
oxidant
Human toxicity
formation
1,80E+03
1,62E+02
6,92E+02
6,21E+01
0,00E+00
0,00E+00
7,84E+02
7,04E+01

Particulate
matter
formation
4,13E+01
1,59E+01
0,00E+00
1,80E+01

Terrestrial
acidification
9,26E+01
3,56E+01
0,00E+00
4,03E+01

Freshwater
eutrophication
1,34E+00
5,17E-01
0,00E+00
5,85E-01
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Sammenligning av Detalj- og Hovedplan
Climate change

Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg CO2 eq
Ozone depletion
Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg CFC-11 eq
Human toxicity
Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg 1,4-DB eq
Photochemical oxidant formation Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg NMVOC
Particulate matter formation
Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg PM10 eq
Terrestrial acidification
Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg SO2 eq
Freshwater eutrophication
Hovedplan (ballastspor)
Detaljplan (ballastspor)
Detaljplan (Fastspor LVT)
kg P eq

Elkraft
Nødbelysning
2,39E+06
1,81E+05
7,47E+06
1,42E+06
7,47E+06
1,42E+06

Spor
3,45E+07
1,83E+07
2,15E+07

Tele
Totalt
3,67E+05 3,74E+07
1,75E+06 2,90E+07
1,75E+06 3,21E+07

1,74E-01
4,73E-01
4,73E-01

1,66E-02
1,45E-01
1,45E-01

2,10E+00
1,07E+00
1,06E+00

4,02E-02
9,97E-02
9,97E-02

1,44E+07
2,56E+07
2,56E+07

5,93E+05
1,47E+06
1,47E+06

1,76E+07
8,09E+06
7,20E+06

9,98E+06 4,26E+07
5,67E+06 4,08E+07
5,67E+06 3,99E+07

9,92E+03
2,70E+04
2,70E+04

6,55E+02
6,20E+03
6,20E+03

1,30E+05
7,68E+04
6,77E+04

3,72E+03 1,44E+05
7,51E+03 1,18E+05
7,51E+03 1,08E+05

1,02E+04
2,46E+04
2,46E+04

7,77E+02
2,85E+03
2,85E+03

1,37E+05
6,50E+04
5,23E+04

4,37E+03 1,52E+05
7,03E+03 9,96E+04
7,03E+03 8,68E+04

2,35E+04
5,34E+04
5,34E+04

1,28E+03
8,14E+03
8,14E+03

1,54E+05
7,60E+04
6,40E+04

1,16E+04 1,90E+05
1,47E+04 1,52E+05
1,47E+04 1,40E+05

7,37E+03
1,39E+04
1,39E+04

3,29E+02
6,59E+02
6,59E+02

1,53E+04
8,82E+03
7,91E+03

4,75E+03 2,78E+04
3,16E+03 2,65E+04
3,16E+03 2,56E+04

2,33E+00
1,79E+00
1,78E+00
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Sensitivitetsanalyse spor

Klimautslipp (kg CO2-eq) fra hele livsløpet, spor
GRUNN-SCENARIO
3,40E+07
Alternativ levetidsberegning
4,03E+07
Skinner 40 år
2,56E+07
0 % resirkulert stål
3,78E+07
Fastspor
Skinner 12 % resirkulert stål
3,60E+07
LVT
50% resirkulert stål
3,04E+07
Voestalpine skinner
2,93E+07
Lavkarbonbetong
3,11E+07
Betong
Norbetong
3,24E+07
GRUNN-SCENARIO
3,74E+07
Ballast- Skinner 40 år
3,18E+07
spor
Betong Spenncon sviller
3,78E+07
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Sensitivitet elkraft

Climate change
Ozone depletion
Human toxicity
Photochemical oxidant formation
Particulate matter formation
Terrestrial acidification
Freshwater eutrophication

GRUNNSCENARIO
1,24E+07
1,02E+00
4,09E+07
5,51E+04
4,28E+04
1,00E+05
2,19E+04

85% resirkulert 100% resirkulert
aluminium i AT- aluminium i ATkabel
kabel
9,21E+06
7,92E+06
9,03E-01
8,48E-01
3,84E+07
3,80E+07
4,63E+04
4,31E+04
3,53E+04
3,27E+04
8,54E+04
8,02E+04
1,99E+04
1,94E+04

