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Forord
Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 stiller krav til transportetatene om rapportering av lokal og global
klimaeffekt av langsiktige strukturelle endringer i transportsystemene. Jernbaneverket skal med bakgrunn i NTP
etablere et miljøbudsjett for nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen).
Miljøbudsjett for Ski Hovedabeider er utført av Multiconsult AS på oppdrag fra Jernbaneverket. Denne
rapporten er en av flere delutredninger for miljøbudsjett for Follobanen.
Jernbaneverkets prosjektleder for miljøbudsjett på nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen) har vært Håvard
Kjerkol. For Multiconsult AS har Stina Kiil vært ansvarlig for utarbeidelse av miljøbudsjett for Hensettingsspor,
og Fredrik Larsen har vært fagspesialist ytre miljø. Knut Selmer er prosjekteringsleder for underbygning. Kjersti
Folvik hos Multiconsult AS, har kvalitetssikret rapporten.

Multiconsult AS, 17.08.2012
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Sammendrag
Bakgrunn
Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 stiller krav til transportetatene om rapportering av lokal og global
klimaeffekt av langsiktige strukturelle endringer i transportsystemene. Jernbaneverket skal med bakgrunn i NTP
etablere et miljøbudsjett for Follobanen.
Multiconsult har på oppdrag fra Jernbaneverket utført prosjektering (inkludert miljøbudsjett) av underbygning
for Ski stasjon. Jernbaneverket prosjekterer selv overbygning. Denne rapporten omfatter miljøbudsjettet for Ski
stasjon-Hovedarbeider og er en av flere delutredninger for prosjektering av Follobanen.
Formål
Formålet med denne rapporten er å presentere miljøbudsjettet for Ski – Hovedarbeider med de føringer som er
gitt av Jernbaneverkets veileder for miljøbudsjett /3/. Miljøbudsjettet skal beskrive de forventede
miljøpåvirkninger som kan tilskrives hensettingssporet.
Omfang og avgrensninger
Miljøbudsjettet for Ski- Hovedarbeider omfatter detaljplanfasen.
Miljøbudsjettet rev. 00B er avgrenset til å gjelde underbygningens og overbygning, inkludert jernbanetekniske
komponenter.
Systemgrenser
Miljøbudsjettet inkluderer alle livsløpsfaser:
− Utbyggingsfasen
− Drifts- og vedlikeholdsfasen
− Avfall/avhendingsfasen
Rammeverk
For beregning av miljøpåvirkninger er det programvaren SimaPro 7, versjon 7.3.2, med databasen EcoInvent,
benyttet. Miljøpåvirkninger beregnes med ReCiPe (H) midpoint som standard miljøkonsekvensmetode.
Konklusjoner og anbefalinger
Følgende 10 innsatsfaktorer har høyest miljøpåvirkning i prosjektet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stål (armering, spunt)
Fjernvarme
Snørydding
Kalksement
Betongstøp
Kobber
Stål (jernbaneskinner)
Naturstein
Stål (høykvalitet)
Stein/pukk

Stål er identifisert som den mest betydningsfulle innsatsfaktoren, med betydelige bidrag innenfor alle
miljøpåvirkningskategorier. Armeringsstål og spunt utgjør nesten hele kategorien for stål i underbygning. Det
anbefales derfor at dette vurderes som et vesentlig miljøaspekt i byggefasen. Det bør da vurderes opphav,
transportdistanser, og grad av resirkulering.
Stål til jernbaneskinner gir også et betydelig bidrag til totalutslippene.
Kobber fra jordingskabler gir et høyt bidrag til miljøpåvirkningskategorien «menneskelig toksisitet» og
«eutrofiering». Det anbefales derfor at innkjøp og bruk av kobber vurderes som et vesentlig miljøaspekt.

Det er vist at innkjøpt stein/ pukk gir et høyt bidrag i alle miljøkategorier. Dette skyldes i stor grad transport av
massene til byggeplass. Det gunstigste mhp. utslipp, vil være å velge et deponi med kortest mulig avstand til
byggeplass.
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For alternativsvurderingene viser sammelikningen av norsk og kinesisk granitt (kalt naturstein) at det er god
grunn til å undersøke det det helhetlige opphavet til produktet ved innkjøp. Dette er overførbart til andre
produkter som kjøpes inn eller sendes til bearbeiding i utlandet.
I den foretatte alternativsvurderingen for frostsikring i grunnen er det konkludert med at erstatting av grus med
lettklinker vil medføre høyere utslippsverdier.
Sammenlikningen av nettverksbuebru mot skråstagsbru i Nordbyvegen viser at nettverksalternativet (slik det
forelå våren 2012) kommer best ut i alle de 5 vurderte miljøpåvirkningskategoriene. Det er for øvrig
nettverksbuebru som er valgt for videre arbeid i prosjektet.
Videre gis det anbefaling om bruk av miljødeklarasjoner for utarbeidelse av mer korrekte enhetsprosesser.
Miljøbudsjettet skal følges opp videre i byggeplanfase og være grunnlag for å utarbeide krav til entreprenør.
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1 INTRODUKSJON OG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Bakgrunn
Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 stiller krav til transportetatene om rapportering av lokal og global
klimaeffekt av langsiktige strukturelle endringer i transportsystemene. Jernbaneverket skal med bakgrunn i NTP
etablere et miljøbudsjett for Follobanen.
Miljøbudsjettet skal brukes som en del av beslutningsgrunnlaget og det skal bl.a. vurderes om prosjekterte
løsninger kan erstattes med løsninger som gir lavere utslipp.
Nytt dobbeltspor Oslo-Ski (Follobanen) består av flere delprosjekter. Et av disse er nye Ski stasjon. Stasjonen
skal utvides til 6 spor og med ny midtplattform. Jernbaneverket skal først bygge nye hensettingsspor for
togparkering (Ski 2B). Deretter skal publikumsarealene (Ski-Hovedarbeider) bygges om.
Multiconsult har på oppdrag fra Jernbaneverket utført prosjektering (inkludert miljøbudsjett) av underbygning
for Ski stasjon. Denne rapporten omfatter miljøbudsjettet for Ski stasjon- Hovedarbeider og er en av flere
delutredninger for prosjektering av Follobanen. Delutredningene skal senere settes sammen i en felles rapport
som skal dokumentere den samlede miljøpåvirkningen fra byggingen av hele Follobanen fra Oslo til Ski.
Målsetning
I følge Jernbaneverkets veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett /3/, gjelder følgende miljømål:
“Prosjektet skal bygges med innsatsfaktorer - materialer og energi - som etter en helhetlig vurdering av miljø,
kvalitet og sikkerhet gir lavest mulig negativ miljøpåvirkning gjennom hele prosjektets livsløp”.
Formål
Formålet med denne rapporten er å presentere miljøbudsjettet for Ski – Hovedarbeider med de føringer som er
gitt av Jernbaneverkets veileder for miljøbudsjett /3/. Miljøbudsjettet skal beskrive de forventede
miljøpåvirkninger som kan tilskrives hensettingssporet.
Omfang og avgrensninger
Miljøbudsjettet for Ski- Hovedarbeider omfatter detaljplanfasen. Follobanens trase med Ski stasjon er vist i
Figur 1.
Miljøbudsjettet rev. 00B er avgrenset til å gjelde underbygningens og overbygning, inkludert jernbanetekniske
komponenter.
Underbygningen for Ski stasjon Hovedarbeider er inndelt i 16 objekter. Miljøbudsjettet omfatter følgende
objekter:
• Plattformer med plattformtak
• Trapper, ramper og heis fra plattform til undergang
• Undergang med adkomstsoner
• Servicebygg
• Personalbygg
• Teknisk bygg vest
• Teknisk kulvert
• Føringsveier
• Elektro-anlegg
• Fundamenter til JBT-installasjoner
• Støttekonstruksjoner/støttemurer og gjerder
• VA-anlegg
• Reisetorg inkludert utomhusanlegg
• Bussterminal
• Nordbyveien bru med tilhørende veganlegg/kryss
• Jernbanetekniske anlegg som spor, sviller, KL-anlegg, signal, ballastpukk
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Ski stasjon

Figur 1-Follobanens trase med Ski stasjon i sør
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2 SYSTEMBESKRIVELSE
2.1 Prosjektbeskrivelse
Ski stasjon Hovedarbeider omfatter en total ombygning av gamle Ski stasjon. Nye Ski stasjon vil omfatte
følgende for underbygning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 plattformer med tilhørende plattformtak
Trapper, ramper og heis fra plattform til undergang
Undergang med adkomstsoner (trapper, ramper, heis i begge ender)
Servicebygg og personalbygg
Teknisk bygg vest (TBV)
Teknisk kulvert
Føringsveier
Elektro-anlegg
Fundamenter til JBT-installasjoner
Støttekonstruksjoner/støttemurer og gjerder
VA-anlegg
Reisetorg
Bussterminal
Parkeringsplasser med kiss- & -ride og sykkelparkering
Ny Nordbyveien bru med tilhørende veganlegg/kryss

For overbygning med jernbaneteknikk omfatter arbeidene spor med sviller og skinner, kontaktledningsanlegg,
returledning, signalanlegg og tele.

2.2 Rammeverk og standarder
Med referanse til miljøbudsjett for Follobanen /4/:
Miljøbudsjettet er basert på definisjoner, regler og forslag til fremgangsmåte beskrevet i dokumentet
Product Category Rules (PCR) for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Interurban
railway transport service of passengers, Railway transport service of freight and Railways (PCR 2009:03) /5/.
Det overordnede rammeverket er gitt av standardene;
−
−
−
−

NS-ISO 14020:2000-”Miljømerker og deklarasjoner-generelle prinsipper”
NS-ISO 14025:2006-”Miljødeklarasjoner type III-prinsipper og prosedyrer”
NS-ISO 14040:2006-”Miljøstyring-Livsløpsvurderinger-Prinsipper og rammeverk”
NS-ISO 14044:2006-”Miljøstyring-Livsløpsvurderinger-Krav og retningslinjer”

Følgende Programvare er benyttet:
SimaPro 7, versjon 7.3.2, med databasen EcoInvent. Databasen inneholder over 4000 prosesser og er svært
omfattende. I miljøbudsjettet er det benyttet prosesser som gjelder europeiske forhold.
Miljøpåvirkninger beregnes med ReCiPe (H) midpoint (ihht. krav i /3/), versjon 1.06.

2.3 Funksjonell enhet
Det er valgt å definere en funksjonell enhet som «en stasjon». Fordi denne funksjonelle enheten gjelder alle
beregninger så er alle resultater presentert uten funksjonell enhet. For «en stasjon» er det lite hensiktsmessig å
benytte funksjonell enhet som tonnkm, utslipp pr. km eller per personkm.
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2.4 Systemgrenser
2.4.1 Prosjektfaser
Miljøbudsjettet inkluderer alle livsløpsfaser:
−
−

−

Utbyggingsfasen:
Inkluderer klargjøring og bygging av over- og underbygning, inkludert jernbanetekniske installasjoner.
Drifts- og vedlikeholdsfasen:
Drift og vedlikehold av over- og underbygning med jernbanetekniske installasjoner, inkludert utskifting
av utrangert materiale.
Avfall/avhendingsfasen:
Inkluderer avfall fra utbyggingsfasen, avfall fra utskifting av materialer og komponenter i drift og
vedlikeholdsfasen for over- og underbygning. Etter endt livsløp er det kun medtatt utfrakt av rivemasser
til deponi og gjenvinningsanlegg fra aktuelle konstruksjoner/komponenter. Denne systemgrensen er
som beskrevet i kap. 6.2. i jernbaneverkets veileder for miljøbudsjett /3/. Det er antatt at
underbygningsmasser blir liggende etter endt levetid.
Positive bidrag fra eventuell gjenvinning av avfall tas ikke med i modelleringen av systemet. Avfall fra
riving av bygg som forberedende arbeider før igangsetting av byggefase, utelates fra budsjettet, da det
er forutsatt at dette tilhører forrige fase. Disse systemgrensene er i overensstemmelse med det som er
besluttet for Follobanen.

Produksjonsfasen er dekket via EcoInventprosessene hvor produksjon, transport og prosessering av råvarer
inngår. Begrepet «byggefase» i rapporten omfatter både produksjonsfasen og utbyggingsfasen.
Rullende materiell og transportfasen med togtrafikk er ikke medtatt i dette miljøbudsjettet.

2.4.2 Tidsperspektiv og levetidsbetraktninger
I tråd med Jernbaneverkets veileder for miljøbudsjett /3/, er beregningsperiode for prosjektets miljøbelastninger
satt til 60 år.
Positivt bidrag for komponenter som har en levetid lengre enn beregningsperioden på 60 år, er ikke medtatt.
Dette begrunnes med at en vanskelig kan si noe om at disse komponentene vil bli anvendt i videre drift.
Innsatsmengdene i drifts- og vedlikeholdsfasen vil avhenge av hvor mange ganger det tas høyde for at
komponenter skiftes ut i løpet av den vurderte levetiden. Dette igjen påvirkes av hvordan man definerer
kvaliteten på komponentene ved avhending etter prosjektets totale levetid på 60 år. For eksempel, dersom
systemet kan brukes videre utover de vurderte 60 årene, vil det være naturlig å angi antall utskiftninger som
forholdet mellom total levetid Tt, og komponentens levetid Tk, slik at antall utskiftninger ville bli Tt / Tk. På
denne måten vil påløpt slitasje etter siste utskiftning også tilfalle den vurderingsperioden som miljøbudsjettet
omfatter. Det antas at prosjektet har 100 % kvalitet etter endt levetid. Antall utskiftninger er beregnet ved total
beregningsperiode (60 år) dividert med komponentens levetid. Antall utskiftninger er beregnet med en desimal.
Underbygningens komponenter har en levetid på over 60 år. I følge Jernbaneverkets Metodehåndbok i
Samfunnsøkonomiske analyser - JD 205 /8/ er den tekniske levetiden for underbygning, 75 år.
Det vil kun være aktuelt å medta utskiftninger for overbygning (som har varierende levetider under 60 år ref.
tabell i /3/).

2.4.3 Geografisk avgrensning
Ski Hovedarbeider er avgrenset til å gjelde området slik det er vist i innenfor den rød stiplede streken i Figur 2.
Det er grensesnitt mot Ski Hensettingsspor. Miljøbudsjettet for Ski Hensettingsspor er gitt i dok. nr. UOS-90-A20083.
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N

Figur 2-Ski stasjon Hovedarbeider (grensesnitt mot omgivelser er vist med stiplet rød strek)

2.4.4 Avgrensning mot naturkonsekvenser
Miljøkonsekvenser pga. håndtering av forurensede masser, lokalisering og håndtering av massedeponi er ikke
inkludert i miljøbudsjettet. Transport av masser til deponi er inkludert.
Utbygging av Ski stasjon foregår i et område som allerede er utbygd. Det vil derfor ikke være noen avskoging
eller nedbygging av mark.
Miljøkonsekvenser pga. riving av eksisterende bygg og konstruksjoner er ikke medtatt i miljøbudsjettet, da dette
forutsettes å tilhøre forrige fase.
Det vises for øvrig til Miljøoppfølgingsprogrammet /6/ som ivaretar oppfølging av diverse miljøtema som ikke
omfattes av dette miljøbudsjettet.

2.4.5 Avgrensning mot andre tekniske installasjoner
Det er kun medtatt materialer og komponenter som omfattes av entreprise Ski Hovedarbeider for underbygning,
samt materialer og komponenter som omfatter overbygning med alle jernbanetekniske installasjoner.
I byggefase og drift og vedlikeholdsfasen benyttes data for norsk elektrisitetsmiks. Valg av EcoInventprosess for
elektrisitetsmiks er i henhold til veilederen /3/. I de anvendte generiske prosessene for stål fra EcoInventdatabasen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig europeisk elektrisitetsmiks.

2.4.6 Detaljeringsnivå og grensekriterier
Ski Hovedarbeider er et komplekst anlegg, og det er nødvendig å sette grenser for detaljeringsnivå.
For underbygning er mengdeinput for byggefasen til miljøbudsjettet basert på mengder fra prosjektets
kostnadsestimat (pr. juni 2012). For drift og vedlikeholdsfasen for underbygning er det innhentet data basert på
fagmessig erfaringsgrunnlag innhentet i arbeidsmøter med prosjektingeniører. Dette er sammenstilt i regneark.
Prosjektet er på detaljplannivå og mengder er derfor beregnet på et overordnet nivå. Mengdene fra kostestimatet
er bearbeidet, slik at de er egnet for miljøbudsjettet.
For overbygning er mengder for byggefase og drift- og vedlikeholdsfasen til miljøbudsjettet hentet fra
jernbaneteknikks avdeling. Mengder er gitt på en mal utarbeidet i pilotprosjektet for miljøbudsjett for
Follobanen.
For maskintimer i byggefasen for underbygning er det foretatt en estimering av antall timer basert på
framdriftsplaner og type arbeid i samarbeid med ansvarlig for anleggsgjennomføring.
Maskintimer i byggefasen for overbygning er beregnet av jernbaneteknikks avdeling.
Spyling, vask, maling, pussing, og liknende småarbeider forbundet med drift er ikke tatt med i datagrunnlag og
beregning. Bidrag fra disse aktivitetene ansees å være neglisjerbare sammenliknet med de samlede resultatene.
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2.4.6.1 Underbygning
Generelt
For underbygning er mengdeinput for byggefasen til miljøbudsjettet er basert på mengder fra prosjektets
kostnadsestimat på detaljplannivå.
Spesielle forutsetninger som gjelder underbygning, er listet opp under.
Teknisk bygg vest
Byggefase
Inventaret til bygget er ikke inkludert i miljøbudsjettet.
VVS er ikke tatt med, grunnet manglende data for kompressorer, varmepumper, varmevekslere, etc.

Drift og vedlikehold
Vannforbruk er ikke tatt med.
Energiforbruk knyttet til drift av bygningen er tatt med. Norsk elmiks og fjernvarme er benyttet. Totalt
energiforbruk for byggene er hentet fra TEK10, da hhv. for kontorbygg og forretningsbygg.

Plattformer med undergang og adkomstsoner
Byggefase
Heiser er ikke tatt med, pga. manglende data.
Støttekonstruksjoner
På detaljplannivå er det ikke bestemt om deler av spunt skal trekkes, eller brennes av. Alle midlertidige
støttekonstruksjoner er derfor tatt med i mengdeberegningene (spunt, konstruksjonsstag, etc.). Dette er en
konservativ betraktning.
Brakkerigg
Bygging og avhending av brakkerigg er ikke tatt med.
Strøm- og vannforbruk i forbindelse med byggefase er ikke inkludert.
Miljøtiltak i byggefasen
Bygging og avhending av tiltak for rensing av lensevann fra byggegrop er ikke inkludert i miljøbudsjettet.
Kosting, vasking av veier og vask av kjøretøy, er ikke medtatt i miljøbudsjettet.
Transport
All transport av materialer og avfall til og fra byggeplass er inkludert i beregningene. Transport av mannskap
innenfor og utenfor anlegget er utelatt. Transport av materialer internt på byggeplass er ikke medtatt.
Drifts- og vedlikeholdsfasen
Det er medtatt maskintimer for snørydding, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet. Det er ikke medtatt
drift og vedlikehold som skal utføres av Statens vegvesen eller Ski kommune.
Avfall
Avfallsmengder fra byggefasen er estimert til en faktor på 10 % av totalmengde for hver innsatsfaktor, ref. /7/.
Pga. reserver og feil på materialer bestiller entreprenøren normalt 10 % ekstra, ref. /7/. Mengder som kjøpes inn i
store kvanta er oppjustert 10 %.
Dette vil i praksis si at mengder for produkter som kjøpes inn som enheter (dører, vinduer) eller som er
forhåndskuttet (f. eks isolasjon), ikke skal oppjusteres 10 %.

Nytt Dobbeltspor
Oslo – Ski

Miljøbudsjett

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

13 av 65
UOS-90-A-20123
00B
17.08.2012

2.4.6.2 Overbygning
Generelt
For overbygning inkludert jernbaneteknikk er mengder basert på input fra regneark fra Jernbaneverket. Data for
drift og vedlikehold og avfall/avhending er innhentet fra generiske arbeidsrutiner for vedlikehold. Data er basert
på erfaringer som er hentet fra Jernbaneverkets regneark for miljøbudsjett for Follobanen /2/, og data er gitt av
Jernbaneteknikks prosjekteringsgruppe.

2.5 Effektkategorier
De miljøpåvirkningskategorier som benyttes er iht. instruksjoner i Jernbaneverks veileder for miljøbudsjett, kap.
4 /3/ og er vist med enhet i Tabell 1.
Miljøpåvirkningskategori

Enhet

Klimagasser

kg CO2-ekvivalenter

Menneskelig toksisitet

kg 1,4-DB-ekvivalenter

Fotokjemisk smog

kg NMVOC

Partikkelforurensning

kg PM10-ekvivalenter

Forsuring

kg SO2-ekvivalenter

Eutrofiering (ferskvann)

kg P-ekvivalenter

Tabell 1-Miljøpåvirkningskategorier med enheter benyttet i miljøbudsjettet
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2.6 Struktur
Miljøbudsjettet er bygget opp med utgangspunkt i de livsløpsfasene som er angitt i kap. 2.4.1. Figur 3 angir
livsløpsmodellen.
Struktur på innsatsfaktorer er gitt i veilederen /3/.

Figur 3-Struktur for livsløpsanalyse og modell
Byggefasen
Omfatter produksjons- og utbyggingsfasen. Miljøbudsjettet omfatter ikke eksisterende utstyr og bygninger.
Fasen omfatter også maskintimer som går med til å bygge anlegget, samt utkjøring av byggavfall.
Drifts- og vedlikeholdsfasen
Denne fasen inkluderer materiell som er nødvendig for å drifte og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen,
inkludert maskinbruk. For driftsfasen omfatter energibruk for å drive bygninger, stasjonsområdet og tekniske
installasjoner.
Avhending
Denne fasen inkluderer kun utfrakt av avfall til deponi og gjenvinningsanlegg. Fasen omfatter ikke behandling
av avfallet på deponi eller mottak, da dette er utenfor miljøbudsjettets systemgrenser. Etter endt levetid er det
vanskelig å anta graden av avhending. Det er i miljøbudsjettet antatt at alle elementer/objekter/materialer er
antatt avhendet etter endt levetid, med unntak av pukk, stein og grus som antas å bli værende i traseen.
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2.7 Forkortelser
Definisjoner på forkortelser som forekommer i rapporten er vist i Tabell 2.

Forkortelse

Definisjon

DV
EI
EPD
EPS
KS-rigg
PE
PVC
TBV
UCTE
VA
XPS

Drift- og vedlikehold
EcoInvent
Environmental Product Declaration (miljødeklarasjon)
Ekspandert polystyren (myk isolasjon)
Rigg for kalkstabilisering
Polyetylen
Polyvinylklorid
Teknisk bygg vest
Union for the Coordination of the Transmission of Electricity
Vann og avløp
Ekstrudert polystyren (trykkfast isolasjon)

Tabell 2-Forkortelser
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3 DATAGRUNNLAG OG DATAINNHENTING
3.1 Innsatsfaktorer og mengder for underbygning
3.1.1
Generelt
Innsatsfaktorer ble estimert med mengder for byggeprosjektet innenfor omfangsdefinisjonen som tidligere
beskrevet i kap. 2.4.6, og anvendt som datagrunnlag for beregningene. Innsatsfaktorer og mengder er vist i
Tabell 3 for byggefasen, og Tabell 4 viser energibruk i bygg i dv-fasen, Tabell 5 viser energibruk for
snøsmelteanlegg i dv-fasen og Tabell 6 viser maskintimer i dv-fasen.

3.1.2 Byggefase
Hovedmengdene av innsatsfaktorer for byggefase underbygning, er summert opp i Tabell 3.

Innsatskategorier

Innsatsfaktor

Over- og underbygningsmasser

Asfaltert grus/pukk/betong (tonn)
stein/pukk (tonn)
Lettklinker (tonn)
EPS (tonn)
XPS (tonn)
Polypropylen (kg)
PE (kg)
Kobber (kg)
Betongstøp (m3)
Betongelementer (m3)
Kalksement (tonn)
Gips (kg)
Sprengning (kg)
Asfaltpapp/ Bitumen (kg)
Vindusglass (m2)
Dør (m2)
Glass, komponenter (kg)
Trevirke, uimpregnert (tonn)
Granittbelegg (tonn)
Isolasjon av celleglass (kg)
Isolasjon av steinull (tonn)

Kabler, plast og metallkomponenter

Betong og sement

Annet

Stål

Sponplate (kg)
Herdememebran (kg)
Tre (eik) (kg)
Naturstein (tonn)
Lyskilder
Konstruksjon (høykv, rustfritt) (tonn)
Borstål og bolter (tonn)
Armering (tonn)/ vanlig konstruksjonsstål

Mengde
12 511
263 040
5 010
110
143
25 329
124 479
8 903
29 437
2 589
32 559
4 013
217
666
177
145
2 197
43
2 342
5 280
68
14 278
2 691
21 450
11 320
673
16
80
30 587

Avfall

Utgravde masser (utkjøring til deponi) (tonn)

475 481

Maskinbruk

Utkjørt byggavfall (tonn)
Utgraving m/ gravemaskin (m3)

38 909
267 539

Tårnkran, elektrisk (timer)

17 160
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Mengde

Mobilkran, diesel (timer)

5 856

Spuntrigg, diesel (timer)

2 716

Stagborerigg, diesel (timer)

6 923

Pillarrigg, diesel (timer)

11 256

KS rigg, diesel (timer)
Tabell 3- Innsatsfaktorer og mengder for underbygning i byggefasen, angitt med enhet

5 670

3.1.3 Drifts- og vedlikeholdsfasen
Hovedmengdene av innsatsfaktorer for drifts– og vedlikeholdsfasen for underbygning er summert opp i Tabell 4,
Tabell 5 og Tabell 6.

Bygg

Totalt energiforbruk
(kWh) (totalt 60 år)

TBV
Servicebygg
Personalbygg

Andel fjernvarme
(kWh) (totalt 60 år)

Andel elektrisitet
(kWh) (totalt 60 år)

12 009 312

2 523 385

9 485 927

2 160 144

579 600

1 580 544

258 854

60 998

197 856

Totalt
14 428 310
3 163 984
11 264 327
Tabell 4-Innsatsfaktorer for energibruk i bygg for underbygning i drifts -og vedlikeholdsfasen

Energiform

Energimengde (kWh)
(totalt 60 år)

Elektrisitet

Kommentar

900 000 Pumper/styring

Fjernvarme
180 000 000 Snøsmelting
Totalt
180 900 000
Tabell 5-Innsatsfaktorer for energibruk for snøsmelteanlegg for underbygning i drifts -og
vedlikeholdsfasen

Type arbeid
Totalt 60 år (timer)
Type maskin
Snørydding
86 400 Lastebil, 28 tonn
VA-nettet
5 760 Lastebil, 28 tonn
Rydding/ feiing, undergang
12 000 Liten rydde/feiemaskin
Inspeksjon betongkonstruksjoner
2 400 Lift
Tabell 6-Innsatsfaktorer for maskintimer for underbygning i drifts -og vedlikeholdsfasen

3.1.4 Avhending
Totalsum for materialer til avhending etter endt levetid er 153 730 tonn. Dette danner kun grunnlag for
estimering av antall tonnkilometer for transport av avfall til deponi.

3.2 Innsatsfaktorer og mengder for overbygning
Innsatsfaktorer ble estimert med mengder for byggeprosjektet innenfor omfangsdefinisjonen som tidligere
beskrevet i kap. 2.4.6, og anvendt som datagrunnlag for beregningene. Innsatsfaktorer og mengder er vist i
Tabell 7 for byggefasen, og Tabell 8 viser DV-fasen.
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Innsatsfaktor
PVC (kg)
PE (kg)
Kobber, alle komponenter (kg)
Bronse (kg)
Aluminium (kg)
Skiftesignal/Dvergsignal (stk)
Hovedsignal (stk)
Betongelementer (tonn)
Trafoolje (kg)
Glass (kg)
Konstruksjon (høykv.) (tonn) JBT komponenter
Jernbaneskinner (tonn)
Armering (tonn)/vanlig konstruksjonsstål
Utkjørt byggavfall (tonn)

Mengde
22 417
265
52 973
8 800
1 976
45
17
2 731
1 000
211
407
594
50
113

Robel + utstyr + 2 veismaskin (timer)
Målevogn Roger 1000 (timer)
Sporjusteringsvognsett (timer)
Slipetog (timer)
Gravemaskin (timer) inkl 2 veis gravemaskin
Hjullaster (Timer)

Tabell 7- Innsatsfaktorer og mengder for overbygning i byggefasen, angitt med enhet

3.2.1 Drifts- og vedlikeholdsfasen
Hovedmengdene av innsatsfaktorer for byggefase underbygning, er summert opp i Tabell 8.

Tabell 8-Innsatsfaktorer for overbygning i drifts -og vedlikeholdsfasen
Innsatskategorier Innsatsfaktor
Mengde
Maskiner/utstyr
Robel + utstyr (timer)
Målevogn Roger 1000 (timer)

5 972
135

Sporjusteringsvognsett (timer)
848
Komp. utstyr for ballast-rensing (timer)

Materialer

Slipetog (timer)
Stein/
pukk (m3)
Kobber (tonn)
Aluminium (tonn)
Betongelementer (tonn)
Konstruksjonsstål, høy kvalitet (tonn)
Armerings- og spuntstål (tonn)

Avfall
Drift

Slipeskiver (tonn)
Avhending, øvrige utskiftede masser (tonn)
Avhending, Utskiftet ballastpukk (tonn)
Energibruk pr. år (kWh)

180
90
6 287
14
4
2 553
65
55
5
2 690
11 317
430 440

10 000
100
600
100
6 000
3 000
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3.2.2 Avhending
Totalsum for materialer til avhending etter endt levetid er 3870 tonn. Dette danner kun grunnlag for estimering
av antall tonnkilometer for transport av avfall til deponi.

3.3 Modellering og valg av prosesser i Ecoinvent
3.3.1 Generelt
Jernbaneverket har distribuert prosesser til SimaPro som kan benyttes av alle som utarbeider miljøbudsjett på
Follobanen.
Det er benyttet modellerte og modifiserte prosesser på grunnlag av det som allerede er tilgjengelig via EcoInvent
og Follobanens felles SimaPro-filer. Alle disse prosessene inkluderes som en del av miljøbudsjettleveransen i
form av digitale SimaPro-filer. Begrunnelse for valg av, og modifisering av prosesser i EcoInvent er angitt i
vedlegg 2.

3.3.2 Maskintimer
For maskintimer forbundet med byggefase er det tatt utgangspunkt i mengder; hvor mye en lastebil/ maskin kan
håndtere i timen (f.eks antall m3 utgravd masse per time for gravemaskin). For de maskinene der det ikke
foreligger en egnet prosess i SimaPro, er det laget en egen prosess. Disse prosessene er omtalt i vedlegg 2. Som
eksempel nevnes prosessen for bruk av spuntrigg i byggefasen. Her er maskinslitasje og miljøutslipp modellert
tilsvarende en lastebil uten henger, som kjører i gjennomsnitt 60 km/ timen (dette er en forenklet antakelse,
basert på skjønn, pga. manglende erfaringsdata). Det er for dette formålet laget en ny prosess som heter
”spuntrigg”, der fordelingsenheten er definert som 1 time. Som innsats til denne prosessen er det lagt inn 60
kilometers kjøring av lastebil uten henger.
For øvrig omtale av estimering av maskintimer, se kap. 2.4.6.

3.3.3 Transport
Transportdistanser for materialer og produkter til byggeplass er i de tilfeller data mangler, basert på verdier for
standarddistanser, som angitt i metodebeskrivelsen for EcoInvent, tabell 4.2, ref. /1/. For materialer med ukjent
transportdistanse anvendes tall kategorisert som ”consumption in Europe”.
Der passende referanseverdi mangler, er det benyttet følgende verdier:
•
•

For langtransport er det antatt en fast distanse på 200 km med tog, og 100 km med lastebil, kapasitet 32
tonn.
For lokale anskaffelser, er det antatt transportdistanse på 50 km, med lastebil, kapasitet 28 tonn.

Frakt av utgravde masser modelleres med lastebil, >32 tonn. Dette begrunnes med at det i mengdeberegninger er
gjort forutsetning om 20 m3 per bil, og egenvekt 1,8 tonn / m3 for stein/pukk.
Transportdistansene legges inn i hver enkelt prosess, slik at miljøbelastning fra transporten bakes inn sammen
med prosessen for øvrig. Dette gjøres i tråd med den eksisterende strukturen i EcoInvent-prosessene, hvor
transporten mellom to ledd er inkludert i den aktuelle prosessen.

3.3.4 Elmiks
Den norske elmiksen legges til grunn for beregningene, som angitt i veilederen /3/. Det presiseres at den norske
elmiksen er benyttet i direkte elbruk i aktuelle faser. Når det gjelder produksjon av materialer er det benyttet den
elmiks som allerede ligger innbakt i EcoInvent-prosessene i SimaPro.
Fjernvarme er basert på eksisterende EcoInventprosesser som er modifisert med norsk elmiks.
Det er ikke skilt mellom nasjonale og globale utslipp i miljøbudsjettet.
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4 RESULTATER
4.1 Generelt
Beregningene er inndelt for underbygning og overbygning i hver livsløpsfase. Det er ikke gjort noen cut-off ved
presentasjon av tall og figurer.

4.2 Totale miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkninger fra alle livssyklusfaser for over –og underbygning i miljøbudsjettets er presentert i dette
kapittelet. Total miljøpåvirkning for hele prosjektet er vist i Tabell 9.

Livsløpsfase/
hovedkomponent

Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

PartikkelForsuring
forurensning

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10
ekv.)

(kg P ekv.)

(kg SO2
ekv.)

DV, Underbygning

14367904

18665501

146064

52299

92763

3745

DV, Overbygning
Byggefase,
Underbygning
Byggefase,
Overbygning
Avhending,
Underbygning
Avhending,
Overbygning

2846787

4179615

18113

9041

16575

2206

81231209

37564457

299612

191224

255705

30196

6770622

9865880

38889

32161

42602

5855

821073

108189

4097

1146

2583

82

20669

2724

103

29

65

2

Totalt
106058264
70386365
506878
285900
Tabell 9 – Totale miljøpåvirkninger for de vurderte miljøpåvirkningskategoriene

410292

42086

Miljøpåvirkningen fra livsløpsfasene er sammenliknet i Figur 4. Livsløpsfaser er vist inndelt mellom de to
hovedkomponentene; overbygning og underbygning.
100 %
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Avhending, Overbygning
Avhending, Underbygning
Byggefase, Overbygning
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DV, Overbygning
DV, Underbygning

Figur 4- Miljøpåvirkning fra de ulike livsløpsfasene, fordelt mellom hovedkomponenter

Nytt Dobbeltspor
Oslo – Ski

Miljøbudsjett

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

21 av 65
UOS-90-A-20123
00B
17.08.2012

4.3 Livsløpsfaser
4.3.1 Byggefase, underbygning
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Annet
[Underbygning_Hovedarbeider]
Avfall anleggsfase
[Underbygning_hovedarbeider]
Betong og Sement
[Underbygning_Hovedarbeider]
Kabler, plast og
metallkomponenter
[Underbygning_hovedarbeider]
Maskinbruk byggefase
[Underbygning_Hovedarbeider]

10 %
0%

Over- og underbygningsmasser
[Underbygning_Hovedarbeider]
Stål
[Underbygning_Hovedarbeider]

Figur 5-Resultater for byggefase, underbygning
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4.3.2 Byggefase, overbygning
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Annet
Betong
Byggavfall
Kabler, plast og
metallkomponenter
Maskinbruk byggefase
Stål

Figur 6-Resultater for byggefase, overbygning

4.3.3 Drift- og vedlikehold, underbygning
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Energibruk Bygninger
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Energibruk Snøsmelteanlegg
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Figur 7-Resultater for drift og vedlikehold, underbygning
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4.3.4 Drift- og vedlikehold, overbygning
100 %
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Figur 8-Resultater for drift og vedlikehold, overbygning
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4.4 Innsatsfaktorenes bidrag til totalutslippet
Innsatsfaktorenes relative bidrag til totalutslippet, rangert er angitt i Figur 9.

Stål, Armering, spunt [Underbygning\Byggefase]

Fjernvarme, snøsmelteanlegg [Underbygning\DV]

Snørydding [Underbygning\DV]

Kalksement [Underbygning\Byggefase]

Betongstøp [Underbygning\Byggefase]

Kobber [Overbygning\Byggefase]

Stål, Skinner [Overbygning\Byggefase]

Naturstein [Underbygning\Byggefase]

Stål, Høykvalitet [Overbygning\Byggefase]

Stein/pukk [Underbygning\Byggefase]

0

10

20
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40

Relative bidrag til totalutslipp (%)
Eutrofiering, ferskvann

Forsuring

Partikkelforurensning

Fotokjemisk smog

Menneskelig toksisitet

Klimagasser

Figur 9-Resultater for innsatsfaktorer, rangert etter bidrag for totalutslipp
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5 DISKUSJON
5.1 Datakvalitet og usikkerhet
Mengdeberegningene er utført i detaljplanfasen, med et prosjekt som er på skissestadiet. Mengdene er estimater
og basert på løsninger slik de forelå pr. juni 2012.
For drifts- og vedlikeholdsfasen er mengder og maskintimer verdier hvor en del er basert på skjønn og
erfaringstall. For å få det komplette bildet med alle drift- og vedlikeholdsoperasjoner er det nødvendig med mer
detaljert kunnskap og informasjonsinnhenting. Det antas at de viktigste drifts -og vedlikeholdsoperasjonene er
inkludert. For overbygning inkludert jernbaneteknikk, er mengdeberegningene overordnet og det er en del
komponenter som er utelatt.
De fleste prosesser som er benyttet i modelleringen av miljøbudsjettet er generiske og basert på EcoInventdatabasen. Kvaliteten på prosessene fra EcoInvent er god, men de baserer seg på europeiske data, og vil i mange
tilfeller gi konservative resultater. Bedre tilgang til EPD-er for de ulike produktene, ville gitt resultater som kan
gjenspeile virkeligheten bedre. Med de anvendte generiske prosessene vil det kunne være store avvik fra de
faktisk valgte løsningene. Begrunnelse for valg av, og modifisering av prosesser i EcoInvent er angitt i vedlegg
2.

5.2 Resultatdiskusjon
5.2.1 Sammenlikning mellom livsløpsfasene
Figur 4 viser fordelingen av miljøpåvirkningene mellom bygge-, DV-, og avhendingsfasen. Det går klart frem at
byggefasen gir de største bidragene både for under- og overbygning. DV-fasen vises også med et betydelig
bidrag. Av de to hovedkomponentene er det underbygningen som gir de største bidragene til alle
miljøpåvirkningskategorier.

5.2.2 Utslipp fra byggefase
5.2.2.1 Stål
Det fremgår av kap. 4.3.1 at det for underbygningen er stål som gir de største bidragene til alle 6
miljøpåvirkningskategorier. Av Figur 5 fremgår det at armeringsstål og spunt utgjør nesten hele kategorien for
stål i underbygning. Det anbefales derfor at armeringsstål/spunt vurderes som et vesentlig miljøaspekt i
byggearbeidene. Det bør da vurderes opphav, transportdistanser, og grad av resirkulering.
Andelen av resirkulert stål i den anvendte EcoInventprossen er ukjent. Andel resirkulert stål bør vurderes i neste
fase av prosjektet, fordi dette antas å ha en vesentlig betydning for totalresultatet
Stål til jernbaneskinner gir også et betydelig bidrag til totalutslippene, som vist i Figur 6. Dette er et tema som
Jernbaneverket allerede har tatt tak i ved å sette miljøkriterier for innkjøp, noe som har resultert i en reduksjon i
klimagassutslipp med 11% (bl.a. pga 25% resirkulert stål i produksjonen) sammenliknet med gjennomsnittlig
europeisk jernbaneskinneproduksjon (ref. www.jernbaneverket.no). Se også kap. 5.3.2 for mer om
stålproduksjon.

5.2.2.2 Betong og sement
Figur 5 viser videre at bruk av betong og sement gir betydelige bidrag spesielt til klimagassutslipp, men også til
fotokjemisk smog og forsuring. Bidragene til klimagassutslipp fra betong og sement i byggefasen for
underbygning er vist i Figur 10.
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Figur 10- relative bidrag til klimagassutslipp fra betong og sement i byggefasen for underbygning
Figur 10 viser at det i stor grad er bruk av betongstøp og kalksement som gir klimagassutslipp fra denne
innsatskategorien. Kalksement anvendes til kalkstabilisering i grunnen, og betongstøp inngår konstruksjoner
generelt (bygg, plattformer, støttekonstruksjoner, med mer).

5.2.2.3 Over- og underbygningsmasser
I Figur 5 fremkommer over- og underbygningsmasser som en betydelig innsatskategori i alle
miljøpåvirkningskategorier, men spesielt for «klimagasser», «fotokjemisk smog», og «forsuring». Bidragene til
klimagasser fra denne innsatskategorien er vist i Figur 11.

Figur 11 bidrag til klimagassutslipp fra «Over- og underbygningsmasser»

5.2.2.4 Kabler, plast og metallkomponenter
I Figur 5 fremgår det at kategorien for «kabler, plast og metallkomponenter» gir det største bidraget for
menneskelig toksisitet og eutrofiering for overbygningen i byggefasen. Dette skyldes hovedsakelig bruk av
kobber i jordingskabler. Bidraget fra kobber i kategoriene for menneskelig toksisitet og eutrofiering skyldes
utvinningsprosessen. Sulfidholdig slam som lekker til grunnvannet er en kjent problemstilling relatert til
utvinning av kobber.

5.2.3 Drift- og vedlikehold
Miljøbelastning fra underbygningen i DV-fasen kan forbindes med energibruk og maskinbruk. Figur 7 viser at
det er energibruk til snøsmelting på plattform og nærliggende områder som bidrar mest i alle
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miljøpåvirkningskategorier. Energibruk til snøsmelting er videre omtalt i kapittel 6.6. Maskinbruken forklares i
stor grad med timer til snørydding. Det er ved estimat av antall timer snørydding tatt høyde for snørike år,
hvilket medfører konservative tall. Det er ikke medregnet materialer for underbygningen i denne fasen, da
utskiftninger er antatt neglisjerbare grunnet lang levetid for komponenter i underbygningen, se kap. 2.4.2.
For overbygningen, viser Figur 8 at materialer gir betydelige bidrag i DV-fasen. Disse materialmengdene
kommer av jernbanetekniske utskiftninger og fornyelser (sviller, skinner, kabler, ballastpukk med mer). Figuren
viser også at maskiner/ utstyr gir betydelige bidrag. Disse bidragene omfatter el- og dieselforbruk.

5.2.4 Innsatsfaktorer med høyest miljøpåvirkning
Innsatsfaktorene med de 10 største bidragene til totalutslippene er vist rangert i Figur 9. Disse kategoriene bør
regnes som vesentlige miljøaspekter i prosjektet. For detaljerte resultater for alle innsatsfaktorer, se tabell i
vedlegg 2.

5.3 Sensitivitetsvurderinger
5.3.1 Elektrisitetsmiks
I miljøbudsjettet er det ved modellering av strømforbruk anvendt standard EcoInvent prosess for Norsk
elektrisitetsmiks ” Electricity, low voltage, at grid/NO U”. Det finnes flere ulike måter å estimere
klimagassutslipp fra elektrisitetsforbruk på, og ulik bruk av el-miks kan føre til svært ulike resultater i analysene.
Diskusjonen rundt hvilken modell som er mest korrekt pågår i fagmiljøer og byggenæringen som sådan. Det
argumenteres blant annet for at SSBs anbefaling (Rapport 2008/49) på 7 g CO2/ kWh er satt for lavt til å
gjenspeile virkeligheten på en tilfredsstillende måte. Den anvendte EcoInventprosessen gir utslipp av fossil CO2
på ca. 12 g / kWh.
I drifts- og vedlikeholdsfasen utgjør strømforbruket ca. 1,6 % av totalutslippet for klimagasser. Det lave tallet
skyldes en «ren» norsk elmiks med høy grad av klimanøytral energi.

5.3.2 Valg av elektrisitetsmiks for strømforbruk for stålproduksjon
19,2 % av klimagassutslippene for stål er resultat av strømforbruk under produksjon. Da stål samtidig gir
betydelige bidrag til alle miljøpåvirkningskategorier, er det hensiktsmessig å gjøre en vurdering av hvilken
betydning valg av prosess for elektrisitetsmiks vil ha for totalresultatet. I de anvendte generiske prosessene for
stål fra EcoInvent-databasen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig europeisk elektrisitetsmiks, basert på tall fra
Union for the Coordination of the Transmission of Electricity (UCTE).
Tabell 10 viser reduksjon i totalutslipp ved valg av norsk elektrisitet i fremstilling av stål. Det betydelige utslaget
på resultatet i alle kategorier viser både at produksjonssted for stål bør ansees som et vesentlig miljøaspekt, og at
det ved modellering av miljøpåvirkninger fra stål bør gjøres tilpasninger av de anvendte prosessene i forhold til
stålets opprinnelsessted.
Det understrekes at det ikke er tatt hensyn til en eventuell andel av resirkulert stål i produksjonsprossesen. Dette
vil kunne gi en ytterligere besparelse av utslipp.

Miljøpåvirkningskategori

Totalreduksjon (%)

Klimagasser

9

Menneskelig toksisitet

9

Fotokjemisk smog

4

Partikkel-forurensning

4

Forsuring

10

Eutrofiering (ferskvann)

23

Tabell 10-Reduksjon i beregnede totalutslipp ved bruk av norsk el-miks til stålproduksjon
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5.3.3 Transport
Ved etablering av datagrunnlag er det gjort en rekke antakelser vedrørende transportdistanser. I de tilfeller hvor
opplysninger om faktiske transportdistanser ikke har foreligget, er det anvendt generelle data, som beskrevet i
kap. 3.3.3. For å oppnå bedre presisjon vil det i ”as-built” fasen være naturlig å benytte faktiske
transportdistanser, både for tilfrakt av produkter og utfrakt av masser til deponi. Med slike data vil det være
mulig å gjøre sammenlikninger av ulike scenario med tanke på opprinnelsessted for produkter, og deponisted for
utkjørte masser. Valg av innkjøpssted for nye masser og lokasjon for deponi og avhending av utgravde masser
og avfall vil kunne gi et betydelig utslag på miljøbudsjettet, og bør således regnes som vesentlige miljøaspekter.
I denne sammenheng vil valg av norske versus utenlandske leverandører kunne være viktig del av
miljøforbedringsprosessen.

5.3.4 Valg av data for innsatsfaktorer
I miljøbudsjettet er det i stor grad benyttet generiske data for miljøpåvirkning forbundet med de ulike
innsatsfaktorene. Prosessene er hovedsaklig modellert med eksisterende EcoInventprosesser som utgangspunkt.
Entrepenøren på Ski hensettingsspor har i følge krav i kontrakten plikt til å levere miljødeklarasjoner for
følgende produkter:
•
•
•
•
•

Betong (plasstøpt)
Betong (prefabrikert)
Konstruksjonsstål
Armeringsstål
Spuntstål

Med slik dokumentasjon på produktvalg, vil det være mulig og hensiktsmessig å modellere nye prosesser som
kan gjenspeile virkeligheten bedre. Med de anvendte generiske prosessene vil det kunne være store avvik fra de
faktisk valgte løsningene.
For øvrig kan man tenke seg at f.eks. type betong kan innføres som et tildelingskriterie ved valg entreprenør.
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6 ALTERNATIVSVURDERING
6.1 Deponidistanser
6.1.1 Bakgrunn og resultater
Det er pr. august 2012 ikke avgjort hvor massene fra utgraving skal deponeres. Det er gjort en vurdering av
miljøpåvirkninger fra transport av utgravde masser i byggefasen ved ulike transportdistanser til deponi. Resultat
er vist i Figur 12, som viser prosentvis økning av totalutslipp ved økt transportavstand. Beregningene er gjort
med 475481 tonn utfraktede gravemasser med lastebiler på 32 tonn, som estimert i miljøbudsjettet.
2,5

Økning i totalutslipp (%)

2,0
Klimagasser
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Menneskelig toksisitet
Fotokjemisk smog
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Partikkelforurensning
Forsuring
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Eutrofiering

0,0
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Figur 12- Distansealternativer til deponi fra byggeplass, vist med resulterende prosentvis økning i
totalutslipp
Tabell 11 viser miljøpåvirkning forårsaket av transport av gravemasser over 5 ulike distanser.

Miljøpåvirkningskategori

Enhet

Transportdistanse fra byggeplass til deponi
10 km

Klimagasser

(kg CO2 ekv.)

Menneskelig toksisitet

(kg 1,4-DB ekv.)

Fotokjemisk smog

(kg NMVOC)

Partikkel-forurensning

(kg PM10 ekv.)

Forsuring

(kg SO2 ekv.)

Eutrofiering (ferskvann)

(kg P ekv.)

20 km

30 km

40 km

50 km

507903

1015806

1523708

2031611

2539514

66924

133849

200773

267697

334621

2534

5069

7603

10137

12672

709

1418

2127

2836

3545

1598

3195

4793

6390

7988

51

101

152

203

254

Tabell 11-Miljøpåvirkning fra transport av gravemasser med ulike transportdistanser til deponi
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6.1.2 Diskusjon
Figur 12 viser at for hver 10. km deponiavstanden økes, øker totalutslippet av klimagasser med ca. 0,5 % av
totalutslippet for prosjektet Ski stasjon Hovedarbeider. Ved valg av deponier er det flere kriterier for valg av
deponisted, bl.a. miljø, økonomi, støy og trafikksikkerhet. Forurensede masser må deponeres på godkjente
deponi, og man står ikke like fritt i valget av deponeringssted som for rene masser. For rene masser vil det mest
gunstige mhp. utslipp være å velge et deponi med kortest mulig avstand til byggeplass.
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6.2 Granitt
6.2.1 Bakgrunn og resultater
Norske byggeprosjekter ender gjerne opp med å kjøpe inn kinesisk granitt til fordel for norsk granitt pga. prisen.
Det er gjort en vurdering av granitt produsert og fraktet fra Kina (Yantai-havnen) med skip til Oslo (11314
nautiske mil), sammenliknet med granitt produsert og fraktet innenfor Norge. I Figur 13 er miljøpåvirkningene
fra de to alternativene sammenliknet. Den prosentvise økningen i totalutslipp som følge av bruk av kinesisk
granitt er vist i Tabell 12.
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Figur 13- Miljøpåvirkning ved bruk av kinesisk granitt kontra norsk granitt
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Miljøpåvirkningskategori Økning i totalutslipp (%)
Klimagasser

11

Menneskelig toksisitet

3

Fotokjemisk smog

16

Partikkel-forurensning

15

Forsuring

34

Eutrofiering (ferskvann)

4

Tabell 12- Prosentvis økning i totalutslipp ved bruk av kinesisk granitt kontra norsk granitt

6.2.2 Diskusjon
I beregningene for valg av granitt er det antatt at den norske granitten er produsert og fraktet utelukkende
innenfor norske grenser med norsk el-miks. Den norske granitten blir ofte fraktet til Kina og viderebehandlet der,
før retur til Norge, selv om granitten selges som «Norsk». Det er derfor viktig å undersøke det helhetlige
opphavet til produktet, dersom det velges norsk granitt av miljøhensyn.
Beregningene viser at kinesisk granitt er et svært dårlig valg med hensyn på alle miljøpåvirkningskategoriene.
En svensk-nederlandsk rapport /9/ viser at det bl.a. er alvorlige helseskader og sikkerhetsmangler hos et utvalg
av kinesiske leverandører av granitt. Dette alene, bør være grunn nok til å gjøre en grundig totalvurdering med
hensyn til miljø og etikk, ved et eventuelt valg av kinesisk granitt.
I beregninger for miljøbudsjettet for øvrig er det antatt bruk av Norsk granitt.

6.3 Frostsikring
6.3.1 Bakgrunn og resultater
Det er i detaljplan beskrevet to alternativer for frostsikring. Med bakgrunn i dette, er det utført en
alternativsvurdering.
I det første alternativet er det beregnet miljøbelastning fra et scenario der det kun anvendes sprengstein og grus
som frostsikring. Grus modelleres som stein/pukk i SimaPro. Det er da gjort beregninger med 56 534 m3 grus
som tilsvarer 111937 tonn. I det andre alternativet er 5200 m3 (ca. 9 %) av grusen erstattet med lettlinker. Det er i
sammenstillingen gjort en forenkling, da det er antatt lik gravedybde for de to alternativene. Resultatet av
alternativssammenlikningen er vist i Tabell 13. Den prosentvise forskjellen er beregnet som en økning fra
totalresultater tilpasset et scenario med kun stein/pukk. Øvrige resultater i denne rapporten er basert på
beregninger der det er antatt bruk av lettklinker.

Miljøpåvirkningskategori

Enhet

Klimagasser

kg CO2-ekvivalenter

Menneskelig toksisitet

kg 1,4-DB-ekvivalenter

Fotokjemisk smog

kg NMVOC

Partikkelforurensning

kg PM10-ekvivalenter

Forsuring

kg SO2-ekvivalenter

Sprengstein/
Lettklinker

Eutrofiering (ferskvann)
kg P-ekvivalenter
Tabell 13 - Sammenlikning av to alternativer for frostsikring i grunn

Sprengstein/
Grus

2 980 914

10 497 24

634 435

296 145

10 975

7 537

5 518

2 524

15 582

5 571

389

254
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Figur 14- Sammenlikning av to alternativer for frostsikring i grunn

6.3.2 Diskusjon
Miljøpåvirkningen fra lettklinker kan hovedsakelig tilskrives produksjonsprosessen. Dette medfører at
transportdistansen for stein/pukk til byggeplass skal være betydelig større før det vil lønne seg fra et miljømessig
ståsted å velge lettklinker fremfor stein/pukk. (I beregningene er det gjort en antakelse om 50 kilometers
transportdistanse for lettklinker og 20 km for stein/pukk).
Det kan være ulike geotekniske begrunnelser for å velge valg av frostsikring, f.eks. vil lettklinker være et
alternativ der det er ønskelig med en grunnest mulig gravedybde pga. ustabile masser i et område. Det henvises
til geotekniske fagnotater for nærmere detaljering og drøfting av alternativer for frostsikring.
Dersom vi utelukkende ser på miljøhensyn, viser Figur 14 at det er alternativ 1 med grus som eneste frostsikring,
som kommer best ut i alle miljøpåvirkningskategorier.
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6.4 Brualternativer
6.4.1 Bakgrunn og resultater
I detaljplan ble det våren 2011 utarbeidet 2 alternativer for kryssing av jernbanen i Norbyvegen bru. Det er utført
en vurdering av miljøbelastning fra bygging av en nettverksbuebru, sammenliknet med en skråstagsbru, se
resultater i Tabell 14 og Figur 15. Underlag for sammelikning av de to brutypene, er basert på mengder gitt i et
kostestimat. Nettverksbuebruen skiller seg fra skråstagsbruen ved at den har vesentlig lavere betong- og
armeringsmengder (pga. mindre platetykkelse i dekket).

Miljøpåvirkningskategori
Klimagasser

Enhet

Nordbyvegen bru Skråstag
1206284

Nordbyvegen bruNettverk
989876

475752
4590
3204
4236
401

372545
3893
2912
3776
321

kg CO2-ekvivalenter
kg 1,4-DBMenneskelig toksisitet
ekvivalenter
Fotokjemisk smog
kg NMVOC
Partikkelforurensning
kg PM10-ekvivalenter
Forsuring
kg SO2-ekvivalenter
Eutrofiering (ferskvann)
kg P-ekvivalenter
Tabell 14 - Sammenlikning av to alternativer for Nordbyvegen bru
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Figur 15-Sammenligning av nettverksbuebru kontra skråstagsbru

6.4.2 Diskusjon
Sammenlikningen viser at nettverksalternativet kommer best ut i alle de 5 vurderte miljøpåvirkningskategoriene.
Prosjektet har valgt nettverksbuebru som et alternativ for videre arbeider i detaljplanen. Bruas design og størrelse
er og blir videreutviklet fra tidspunktet hvor alternativsvurderinger mhp. miljøpåvirkning ble utført.
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6.5 Kabler
6.5.1 Bakgrunn og resultater
Det benyttes kobberkabler for jording. Kobber har høyt utslag i kategorien menneskelig toksisitet. Det er utført
en alternativsvurdering, hvor kobberkabel er byttet ut med aluminiumskabel. Aluminiumskabelen har et
tverrsnitt som er ca. 1,7 ganger tverrsnittet til kobberkabelen, for å veie opp for høyere motstand i aluminium.
Resultatet av sammenlikningen er vist i Figur 16, resultatet er gitt pr. meter kabel.
100
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Figur 16-Miljøpåvirkning for kobberkabel versus aluminiumskabel (pr. m)

6.5.2 Diskusjon
Resultatet viser at aluminium har lavere score på alle miljøpåvirkningskategoriene, med unntak av klimagasser.
Kategorien menneskelig toksisitet og eutrofiering er vesentlig lavere score for aluminium. Grunnen til at kobber
kommer dårlig ut for disse kategoriene, er bl.a. deponering i forbindelse med gruvedrift. I tillegg er kobber
meget giftig bl. a for enkelte organismer i ferskvann. Det er forutsatt at aluminiumskablene produseres i utlandet,
og det er benyttet en generisk prosess i SimaPro til modellering. Aluminium gir et høyere utslipp av klimagass
enn kobber. Dette kommer av at det er svært energikrevende å produsere aluminium, og elektrisitetsmiksen
(electricity, medium voltage, aluminium industry, at grid/kWh/GLO) som er benyttet, består av en stor andel
elektrisitet fra kullkraftverk, som genererer store utslipp av klimagass. Dersom elektrisitetsmiksen hadde vært
byttet ut med norsk elektrisitetsmiks, ville utslippet av klimagass kunne reduseres.
Det vil være elektrofaglige argumenter for at det er lite aktuelt å bytte ut kobberkabler med aluminumskabler.
Bl.a. vil en aluminiumskabel vil ta større plass (pga. større tverrsnitt), den vil ha en høyere bøyeradius og i
tillegg er tilkoblingskomponenter kun tilpasset kobber. Det er derfor lite trolig at det er aktuelt å bytte ut kobber
med aluminium pr. i dag. Denne problemstillingen er det mulig å utrede videre.
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6.6 Fjernvarme og elektrisitet
6.6.1 Bakgrunn og resultater
Fjernvarme er planlagt benyttet for snøsmelteanlegg (på plattformer, trapper, underganger med mer.), samt som
en del av kraftforsyningen for TBV, servicebygg og personalbygg. Fjernvarme leveres av Follo fjernvarme.
Andel fjernvarme og elektrisitet i drifts- og vedlikeholdsfasen er angitt i kap. 3.1.3
I miljøbudsjettet er det medregnet totalt 183 163 984 kWh fjernvarme for beregningsperioden på 60 år. Det er
foretatt en vurdering av følgende alternativer:
1. Oppvarming med fjernvarme
2. Fjernvarme erstattet med elektrisitet
Resultater er gitt i Tabell 15 og Figur 17.

Miljøpåvirkningskategori Enhet
Klimagasser

(kg CO2 ekv.)

Menneskelig toksisitet

(kg 1,4-DB ekv.)

Fotokjemisk smog

Alternativ 1
(fjernvarme)

Endring i
totalutslipp ved
alt. 2 (%)

Alternativ 2
(el)

7 530 315

8 071 772

0,5

17 181 333

15 530 773

-2,3

(kg NMVOC)

83 539

21 869

-12,2

Partikkel-forurensning

(kg PM10 ekv.)

35 618

18 314

-6,1

Forsuring

(kg SO2 ekv.)

54 358

35 015

-4,7

Eutrofiering (ferskvann)

(kg P ekv.)

2 897

7 997

12,1

Tabell 15- Alternativsvurdering fjernvarme kontra elektrisitet
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Figur 17-Miljøpåvirkning fra fjernvarme kontra norsk elmiks
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6.6.2 Prosess for fjernvarme
Follo fjernvarme leverer fjernvarme i Ski. Energileveransen fra Follo består av følgende (pr. kWh varme levert):
•
•
•
•

80 % Pellets (Bio)
10 % Varmepumpe
5 % Elektrisitet
5 % Gass (LPG)

Grunnlasten består av pellets og varmepumpe (90 %). Spisslasten består i elektrisitet og gass (10 %). Det antas at
varmepumpen har en årsvirkningsgrad på ca. 3 (300 %). Det vil si at 3 kWh levert energi fra varmepumpen
krever 1 kWh elektrisitet. Hver kWh levert fra varmepumpen regnes som 0,33 kWh elektrisitet i
miljøregnskapet. Det er regnet med 9 % tap i fjernvarmenettet, ref. /10/.
Det er bygget opp en egen prosess i SimaPro for leveranse til kunde for Follo Fjernvarme, på grunnlag av
forutsetninger som er listet opp over, se Figur 18.
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Figur 18-Nettverkstre for prosess for fjernvarme fra Follo Fjernvarme, levert til kunde
Det er benyttet norsk elmiks med unntak av prosess for «saging av tre», hvor en europeisk elmiks (electricity,
medium voltage, production UCTE, at grid/UCTE U) er benyttet. Dette er en forutsetning som kan vurderes
endret, slik at all produksjon foregår i Norge. Transport av råmaterialene fra utlandet til Norge er ikke med i
modelleringen. Det er ukjent hvilket opphav trepellets for Follo Fjernvarme har. Fjernvarme hadde fått et
gunstigere resultat mhp. utslipp, dersom all elmiks var norsk.
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6.6.3 Diskusjon
Resultatene i Figur 17 viser at alternativ 1 (fjernvarme) kommer noe bedre ut mhp. utslipp av klimagasser.
Alternativ 2 (norsk elmiks), har lavere en miljøpåvirkning med hensyn til menneskelig toksisitet, fotokjemisk
smog, partikkelforurensning og forsuring. Alternativ 1 (fjernvarme) har lavest miljøpåvirkning med hensyn til
eutrofiering (ferskvann). Modellering i denne rapporten viser at fjernvarme ikke skiller seg ut som et vesentlig
bedre alternativ mhp. miljø, selv om klimagassutslippet er noe lavere enn for elektrisitet. Totalutslippet for
prosjektet øker 0,5 % for klimagass ved valg av alternativ 2. Ved valg av f.eks nordisk el-miks, vil fjernvarme
komme bedre ut i denne sammenlikningen.Fjernvarmeprosessen er modellert på bakgrunn av den informasjonen
som er gitt i kap. 6.6.2. Det kan være noe usikkerhet ifm. modellering av rørdistribusjon, som kan gi mindre
utslag på resultatene.
Det finnes mange ulike typer fjernvarme (avfallsforbrenning, kloakk, grunnvarme etc.), som kan gi ulik
miljøpåvirkning.
Ut i fra et konsekvensielt perspektiv vil redusert elektrisitetsbruk i Norge (pga. økt bruk av fjernvarme) kunne gi
reduksjon i importert elektrisitet (som kan være basert på kullkraft).

6.7 Forslag til videre arbeider
6.7.1 Jordnagling og støttemurer
Gjennom skimorenen skal jernbanen utvides med flere spor. Dette fører med seg et
behov for oppstøtting av graveskråninger.
Det er foreslått to løsninger for støttekonstruksjon gjennom skimorenen:
− Kombinasjon av stagforankret spunt til berg og betongstøttemur
− Jordnaglingsvegg med front av sprøytebetong
For det første alternativet etableres en stagforankret spunt til berg for å sikre utgravningen.
Deretter overføres kreftene til en permanent betongstøttemur som står på stålkjernepeler til
berg. Stagene fra spunten støpes inn i støttemuren.
Det er i detaljplanfasen ikke utført beregninger for de ovenfornevnte alternativene mhp. miljøpåvirkning. Dette
er arbeid som kan utføres i tidlig i byggeplanfasen.
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7 KONKLUSJON
7.1 Hovedkonklusjon
Følgende 10 innsatsfaktorer har høyest miljøpåvirkning i prosjektet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stål (armering, spunt)
Fjernvarme
Snørydding
Kalksement
Betongstøp
Kobber
Stål (jernbaneskinner)
Naturstein
Stål (høykvalitet)
Stein/pukk

Stål er identifisert som den mest betydningsfulle innsatsfaktoren, med betydelige bidrag innenfor alle
miljøpåvirkningskategorier. Armeringsstål og spunt utgjør nesten hele kategorien for stål i underbygning. Det
anbefales derfor at dette vurderes som et vesentlig miljøaspekt i byggefasen. Det bør da vurderes opphav,
transportdistanser, og grad av resirkulering.
Stål til jernbaneskinner gir også et betydelig bidrag til totalutslippene. Dette er et tema som Jernbaneverket
allerede har tatt tak i ved å sette miljøkriterier for innkjøp, noe som har resultert i en reduksjon i klimagassutslipp
med 11% sammenliknet med gjennomsnittlig europeisk jernbaneskinneproduksjon
(ref. www.jernbaneverket.no).
Kobber fra jordingskabler gir et høyt bidrag til miljøpåvirkningskategorien «menneskelig toksisitet» og
«eutrofiering». Det anbefales derfor at innkjøp og bruk av kobber vurderes som et vesentlig miljøaspekt.
Miljøbelastning fra underbygningen i drifts– og vedlikeholdsfasen kan forbindes med energibruk og maskinbruk.
Fjernvarme til snøsmelting på plattform og nærliggende områder bidrar mest i driftsfasen i alle
miljøpåvirkningskategorier.
For overbygningen gir materialer betydelige bidrag i drifts– og vedlikeholdsfasen. Disse materialmengdene
kommer av jernbanetekniske utskiftninger og fornyelser.
Det er vist at innkjøpt stein/ pukk gir et høyt bidrag i alle miljøkategorier. Dette skyldes i stor grad transport av
massene til byggeplass. Det gunstigste mhp. utslipp, vil være å velge et deponi med kortest mulig avstand til
byggeplass.
For alternativsvurderingene viser sammelikningen av norsk og kinesisk granitt (kalt naturstein) at det er god
grunn til å undersøke det det helhetlige opphavet til produktet ved innkjøp. Dette er overførbart til andre
produkter som kjøpes inn eller sendes til bearbeiding i utlandet.
I den foretatte alternativsvurderingen for frostsikring i grunnen er det konkludert med at erstatting av grus med
lettklinker vil medføre høyere utslippsverdier.
Sammenlikningen av nettverksbuebru mot skråstagsbru i Nordbyvegen viser at nettverksalternativet (slik det
forelå våren 2012) kommer best ut i alle de 5 vurderte miljøpåvirkningskategoriene. Det er for øvrig
nettverksbuebru som er valgt for videre arbeid i prosjektet.
Sammenlikning av elektrisitetsbruk kontra fjernvarme viser at fjernvarme ikke skiller seg ut som et vesentlig
bedre alternativ mhp. miljø, alle miljøpåvirkningskategoriene tatt i betraktning. Ved valg av f.eks nordisk elmiks, vil fjernvarme komme bedre ut i denne sammenlikningen. Det kan allikevel påpekes at klimagassutslippet
er noe lavere for fjernvarme enn for elektrisitet, selv med den norsk el-miksen.
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Videre gis det anbefaling om bruk av miljødeklarasjoner for utarbeidelse av mer korrekte enhetsprosesser.
Vekting av miljøhensyn med 20% ved anskaffelser slik Jernbaneverket har innført, vil være med på å drive
markedet i retning mot en mer miljøvennlig produksjon. Miljøbudsjettet skal følges opp videre i byggeplanfase
og være grunnlag for å utarbeide krav til entreprenør.
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Vedlegg 1 - Tabell-Resultater for alle innsatsfaktorer

Innsatsfaktorer
[Hovedkomponent\Livsløpsfase\Innsatskategori]

Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Stål, Armering [Underbygning\Byggefase\Stål]

44567331

32467295

152380

140296

146066

26695

Fjernvarme, Follo - levert til kunde
[Underbygning\DV\Energibruk snøsmelteanlegg]

7400236

16884541

82096

35003

53420

2847

Snørydding [Underbygning\DV\Maskinbruk]

5746032

413287

55758

14117

32935

289

Kalksement [Underbygning\Byggefase\Betong og
sement]

13067454

867889

24982

9188

20368

564

Betongstøp [Underbygning\Byggefase\Betong og
sement]

8168904

692842

20909

6630

15728

448

Kobber [Overbygning\Byggefase\Kabler, plast og
metallkomponenter]

126235

6148593

1943

2547

6827

2914
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Stål, Skinner [Overbygning\Byggefase\Stål]

2848175

1532447

9713

13624

13295

1394

Naturstein [Underbygning\Byggefase\Annet]

2076221

268713

23283

8621

13896

194

Stål, Høykvalitet [Overbygning\Byggefase\Stål]

1924239

1036830

6499

9272

8967

937

Stein/pukk
[Underbygning\Byggefase\Underbygningsmasser]

1870349

628293

14175

4938

10939

545

Elektrisitet, Norsk miks
[Overbygning\DV\Energibruk]

1138132

2189863

3084

2582

4937

1128

Asfaltert grus/pukk/betong
[Underbygning\Byggefase\Underbygningsmasser]

2710129

240895

14083

2892

7630

190

Lettklinker
[Underbygning\Byggefase\Underbygningsmasser]

2037932

409446

5852

3543

10713

220
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Robel [Overbygning\Byggefase\Maskinbruk]

692197

56457

9741

2860

5720

39

Kobber [Overbygning\DV\Materialer]

33102

1624912

512

673

1803

770

Elektrisitet, Norsk miks
[Underbygning\DV\Energibruk bygninger]

496403

955121

1345

1126

2153

492

Pillarrigg [Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

748580

53842

7264

1839

4291

38

Utkjørte gravemasser
[Underbygning\Byggefase\Avfall]

1015805

133849

5069

1418

3195

101

Kobber [Underbygning\Byggefase\Kabler, plast og
metallkomponenter]

21216

1033374

326

428

1147

490

Robel [Overbygning\DV\Maskinbruk]

413380

33716

5817

1708

3416

23
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Bronsje [Overbygning\Byggefase\Kabler, plast og
metallkomponenter]

24520

944902

367

515

1229

450

Utkjørt avfall [Underbygning\Avhending\Utkjørt
avfall]

821073

108189

4097

1146

2583

82

Borstål og bolter [Underbygning\Byggefase\Stål]

469552

262978

1549

2216

2188

226

Granittbelegg [Underbygning\Byggefase\Annet]

390484

50538

4379

1621

2613

36

Stagborerigg
[Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

460414

33116

4468

1131

2639

23

Gravemaskin
[Overbygning\Byggefase\Maskinbruk]

308406

22834

4140

1240

2442

21

Mobilkran [Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

389453

28012

3779

957

2232

20
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Vedlikehold VA-nettet
[Underbygning\DV\Maskinbruk]

383069

27552

3717

941

2196

19

KS Rigg [Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

377083

27122

3659

926

2161

19

Stål, Høykvalitet [Overbygning\DV\Materialer]

307311

165587

1038

1481

1432

150

XPS
[Underbygning\Byggefase\Underbygningsmasser]

548063

70697

1934

555

1730

101

Betong, elementer
[Underbygning\Byggefase\Betong og sement]

718460

60936

1839

583

1383

39

EPS
[Underbygning\Byggefase\Underbygningsmasser]

464633

38985

2577

459

1474

60

Fjernvarme, Follo - levert til kunde
[Underbygning\DV\Energibruk bygninger]

130079

296791

1443

615

939

50
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Hjullaster [Overbygning\Byggefase\Maskinbruk]

170343

10056

2339

693

1372

9

Ballastrens [Overbygning\DV\Maskinbruk]

159462

5466

2279

664

1327

5

Sporjustering [Overbygning\DV\Maskinbruk]

146161

10553

2063

605

1209

7

Gravemaskin
[Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

142064

10518

1907

571

1125

10

Polyetylen [Underbygning\Byggefase\Kabler, plast
og metallkomponenter]

289559

27902

1196

318

954

39

Spuntrigg [Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

180628

12992

1753

444

1035

9

Mobilkran [Underbygning\DV\Maskinbruk]

159612

11480

1549

392

915

8
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Betong, elementer
[Overbygning\Byggefase\Betong]

318492

27013

815

258

613

17

Sporjustering
[Overbygning\Byggefase\Maskinbruk]

103416

7467

1460

428

856

5

Utkjørt avfall [Underbygning\Byggefase\Avfall]

207810

27382

1037

290

654

21

Betong, elementer [Overbygning\DV\Materialer]

297762

25255

762

242

573

16

Steinull [Underbygning\Byggefase\Annet]

71324

22557

246

497

502

25

Stein/pukk [Overbygning\DV\Materialer]

80470

27032

610

212

471

23

Stål, Høykvalitet [Underbygning\Byggefase\Stål]

75646

40760

256

365

353

37
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Stål, Armering [Overbygning\DV\Materialer]

80139

58381

274

252

263

48

Slipetog [Overbygning\Byggefase\Maskinbruk]

63712

2838

908

265

529

2

Stål, Armering [Overbygning\Byggefase\Stål]

72125

52543

247

227

236

43

Slipetog [Overbygning\DV\Maskinbruk]

57341

2554

817

238

476

2

Elektrisitet, Norsk miks
[Underbygning\DV\Energibruk snøsmelteanlegg]

39662

76312

107

90

172

39

Tårnkran (Elektrisk)
[Underbygning\Byggefase\Maskinbruk]

46730

24863

107

300

132

15

Målevogn [Overbygning\DV\Maskinbruk]

34718

2073

492

144

288

2
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Polypropylen [Underbygning\Byggefase\Kabler,
plast og metallkomponenter]

60031

5592

218

63

187

9

Målevogn [Overbygning\Byggefase\Maskinbruk]

25717

1535

365

107

213

1

PVC [Overbygning\Byggefase\Kabler, plast og
metallkomponenter]

54186

8943

240

54

155

8

Aluminium [Overbygning\DV\Materialer]

36624

16407

92

71

148

17

Slipeskiver [Overbygning\DV\Materialer]

23639

12737

80

114

110

12

Aluminium [Overbygning\Byggefase\Kabler, plast
og metallkomponenter]

18092

8105

45

35

73

8

Utkjørte gravemasser [Overbygning\DV\Avfall]

24178

3186

121

34

76

2
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Tre, Uimpregnert
[Underbygning\Byggefase\Annet]

11722

4591

138

29

67

6

Dør [Underbygning\Byggefase\Annet]

12623

8222

45

33

88

6

Utkjørt avfall [Overbygning\Avhending\Utkjørt
avfall]

20669

2724

103

29

65

2

Signal [Overbygning\Byggefase\Kabler, plast og
metallkomponenter]

18268

4741

44

31

60

5

Utkjørt avfall [Overbygning\DV\Avfall]

14367

1893

72

20

45

1

Sponplate [Underbygning\Byggefase\Annet]

9618

4799

30

15

37

5

Sprengning [Underbygning\Byggefase\Annet]

551

147

87

22

74

0,1
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Feiemaskin [Underbygning\DV\Maskinbruk]

12812

415

49

15

33

0,3

Herdemembran [Underbygning\Byggefase\Annet]

5815

2678

19

8

24

3

Vindusglass [Underbygning\Byggefase\Annet]

4866

969

24

12

38

1

Isolasjon av celleglass
[Underbygning\Byggefase\Annet]

5831

825

20

7

15

1

Glass, komponenter
[Underbygning\Byggefase\Annet]

2192

317

11

5

17

0,33

Trafoolje [Overbygning\Byggefase\Annet]

1067

404

16

2

8

0,39

Gips [Underbygning\Byggefase\Annet]

1447

325

5

3

4

0,43
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Klimagasser

Menneskelig
toksisitet

Fotokjemisk
smog

Partikkelforurensning

Forsuring

Eutrofiering,
ferskvann

(kg CO2
ekv.)

(kg 1,4-DB
ekv.)

(kg
NMVOC)

(kg PM10 ekv.)

(kg SO2
ekv.)

(kg P ekv.)

Eik [Underbygning\Byggefase\Annet]

344

88

4

1

2

0,08

Utkjørt avfall
[Overbygning\Byggefase\Byggavfall]

604

80

3

1

2

0,06

Polyetylen [Overbygning\Byggefase\Kabler, plast
og metallkomponenter]

616

59

3

1

2

0,08

Asfaltpapp/ Bitumen
[Underbygning\Byggefase\Annet]

291

71

2

1

3

0,06

Glass, komponenter
[Overbygning\Byggefase\Annet]

211

30

1

0,5

2

0,03

Lyskilder [Underbygning\Byggefase\Annet]

54

38

0,1

0,1

0,2

0,05

Totalt

124132491

78483549

552277

321015

483551

50419
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Vedlegg 2-Tabell-Innsatsfaktorer med tilhørende prossser
Innsatsfaktor

SimaPro

Aluminium

Aluminium

Armering/ vanlig
konstruksjonsstål

Stål (Armering)

Armerings- og spuntstål

Stål (Armering)

Opprinnelse
Fellesprosess for
Follobanen
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

Asfaltert
grus/pukk/betong

Asfaltert
grus/pukk/betong

Egen prosess

Asfaltpapp/ Bitumen

Asfaltpapp/ Bitumen

Egen prosess

Avhending

Anhending Ski
stasjon

Betongelementer

Betong, elementer
(Modifisert)

Betongstøp

Betongstøp
(Modifisert)

Borstål og bolter

Borstål og bolter
(Modifisert)

Egen prosess
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

Beskrivelse/ antakelser

* Antatt innenlands frakt 100 km. Transport, lorry >32t, EURO5/RER
U (EI)
* Antatt innenlands frakt 100 km. Transport, lorry >32t, EURO5/RER
U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)
* Mastic asphalt, at plant/CH U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)
* Bitumen, at refinery/RER U (EI)
* Antatt transportdistanse på 50 km til avfallsmottak.
* Transport, lorry >32t, EURO5/RER U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)
* Antatt innenlands frakt 100 km. Transport, lorry >32t, EURO5/RER
U (EI)

Kommentar
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Innsatsfaktor

Bronsje

Diesel

Dør
Elektrisitet

EPS

Miljøbudsjett

SimaPro

Bronsje
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Opprinnelse

Beskrivelse/ antakelser

Egen prosess

* Bronze, at plant/CH U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Diesel, forbrenning i
JBT maskiner

Egen prosess

Dør
Elektrisitet_norsk
miks

Egen prosess
Fellesprosess for
Follobanen

EPS

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

Egen prosess

* "diesel, burned in building machine/MJ/GLO" (EI)
* Door, outer, wood-aluminium, at plant/RER U (EI)
*Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

* Polystyrene foam slab, at plant/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Kommentar

Forbruk av diesel er inkludert
i hver enkelt prosess som
bruker diesel. Det er anvendt
en egen prosess med
utgangspunkt i eksisterende
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Innsatsfaktor

Miljøbudsjett

SimaPro

Opprinnelse

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:
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Beskrivelse/ antakelser

Kommentar
Fjernvarme levert til kunde,
modellert etter energimiks fra
follo fjernvarme.
Bruk av fjernvarmenett er
estimert ved prosess "Heat
distribution, hydronic radiant
floor heating, 150m2/CH/I
U".

Fjernvarme

Fjernvarme (Follo),
levert til kunde

Egen prosess

Gips

Gips

Egen prosess

* Det er medregnet et antatt varmetap på 9%
Energimiks:
* 80 % Biopellets:
Heat, wood pellets, at furnace 50kW/NO U
(modifisert EI)
* 10 % Varmepumpe: Heat, borehole heat exchanger, at brine-water
heat pump 10kW/NO U (modifisert EI)
* 5 % Elektrisitet:
Norsk El-miks
* 5 % Gass (LPG)
Heat, LPG, at boiler modulating
>100kW/RER U (egen prosess)
* Gypsum plaster board, at plant/CH U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

Granittbelegg

Granittbelegg

Egen prosess

* Flat glass, uncoated, at plant/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)
* Natural stone plate, cut, at regional storage/NO U (EI, modifisert)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

Gravemaskin (timer) inkl
2 veis gravemaskin

Gravemaskin (timer)

Egen prosess

* Excavation, hydraulic digger/RER U (EI)

Glass, komponenter

Glass, komponenter

Egen prosess

Varmetap i fjernvarmenett er
satt til 9%. (Antakelse hentet
fra Magnus bakken "Analyse
av optimal utvikling av
fjernvarme med bakgrunn i
nye krav til miljøutslipp og
forbruk av primærenergi"
/10/)

"Natural stone plate, cut, at
regional storage/NO U" er
modifisert med norsk el-miks.
Enhet omregnet fra m3 til
timer. Antatt kapasitet: 100
m3/time (ref.: EcoInvent
report 07_building products)
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Innsatsfaktor

HDPE

Herdememebran

Hjullaster

Miljøbudsjett

SimaPro

Polyetylen

Herdemembran

Hjullaster (Ski
stasjon
Hovedarbeider)

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:
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Opprinnelse

Beskrivelse/ antakelser

Kommentar

Egen prosess

* Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U (EI)
* Extrusion, plastic pipes/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Det er lagt til en prosess for
produksjon av plastrør for
bedre tilnærming til ferdig
produkt.

Egen prosess

* Acrylic dispersion, 65% in H2O, at plant/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Egen prosess

Hovedsignal

Signal (Ski stasjon)

Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

Inspeksjon
betongkonstruksjoner

Mobilkran

Egen prosess

* Excavation, skid-steer loader/RER U (EI)
* Aluminium (Fellesprosess for Follobanen)
* Stål (høykvalitet) (Fellesprosess for Follobanen)
* Plast (polykarbonat) (Fellesprosess for Follobanen)
* Montering/Demontering, metallpodukter (Fellesprosess for
Follobanen)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)

Tilnærming til hjullaster, med
utgangspunkt i EI prosess
"Skid-steer loader". Omgjort
til timer ved antakelse 110
m3/h (Ref. EI rapport 07)

Kopi av prosess "Signal
(dagstrekning)" hentet fra
"Fellesprosess for
Follobanen". Lagt til
transport.
* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
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Innsatsfaktor

Isolasjon av celleglass

Isolasjon av Steinull

Jernbaneskinner

Miljøbudsjett

SimaPro

Isolasjon av
celleglass

Steinull

Skinner (Stål)

Side:
Dok.nr:
Rev.:
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Opprinnelse

Beskrivelse/ antakelser

Egen prosess

* Foam glass, at regional storage/AT U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Egen prosess

* Rock wool, packed, at plant/CH U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Egen prosess

* Stål (høykvalitet) (Fellesprosess for Follobanen)
* 1700 km Transport, freight, rail/RER U (EI)

Kommentar

Transportdistanse ref.: JBV "Mengdeberegning mal" S60
skinner
Det er antatt ntar 50/50
Kalk/ sement, ref.: NORCEM.

* Cement, unspecified, at plant/CH U (EI)
* Limestone, milled, loose, at plant/CH U (EI)
* 136 km Transport, lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Kalksement

Kalksement

Kobber
Kompl. utstyr for ballastrensing

Kobber, ledninger

Egen prosess
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

Ballastrens

Egen prosess

Stål (høykvalitet)

Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

* Diesel, forbrenning i JBT maskiner
* Steel, converter, chromium steel 18/8, at plant/RER U (EI)
* Hot rolling, steel/RER U (EI)
* Antatt innenlands frakt 100 km. Transport, lorry >32t, EURO5/RER
U (EI)

Egen prosess

* Maskinslitasje, lastebil (Fellesprosess for Follobanen)
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)

Konstruksjon (høykv,
rustfritt)

KS rigg, diesel

KS rigg

Transportdistanse tilsvarer
NORCEM Brevik - Ski
stasjon

* Copper, at regional storage/RER U (EI)
* Wire drawing, copper/RER U (EI)
Kun forbrenning og forbruk
av diesel er tatt med.

Antar lik slitasje som lastebil
Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
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Miljøbudsjett

Innsatsfaktor

SimaPro

Opprinnelse

Lettklinker

Lettklinker

Egen prosess

Lyskilder (halogen og
LED)

Lyskilder

Egen prosess

Massivtre

Tre, Uimpregnert

Egen prosess

Mobilkran, diesel

Mobilkran

Egen prosess

Målevogn Roger 1000

Målevogn (Ski
stasjon)

Egen prosess

Naturstein

Naturstein

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:
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Beskrivelse/ antakelser
* Lightweight concrete block, expanded clay, at plant/CH U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

Kommentar

* Lysdioder (LED) (Fellesprosess for Follobanen)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)
* Sawn timber, softwood, planed, air dried, at plant/RER U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)

* Locomotive/RER/I U (EI)
* Diesel, forbrenning i JBT maskiner (EI)
* Natural stone plate, cut, at regional storage/NO U (EI, modifisert)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
Det er antatt lik maskinslitasje
som "Maskinslitasje,
lokomotiv", prosess fra
Miljøbudsjett, Follobanen.
Lagt til dieselforbruk og
forbrenning. Dieselforbruk
estimert ved 75 l/t (Ref. JBV
System for beregning av
underlagsmengder til
miljøbudsjett) og
Energitetthet for diesel = 38,6
MJ/L (wiki)
"Natural stone plate, cut, at
regional storage/NO U" er
modifisert med norsk el-miks.
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Innsatsfaktor

Miljøbudsjett

SimaPro
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Dok.nr:
Rev.:
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Opprinnelse

Beskrivelse/ antakelser

Kommentar

PE (kg)

Polyetylen

Egen prosess

* Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER U (EI)
* Extrusion, plastic pipes/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Pillarrigg, diesel

Pillarrigg

Egen prosess

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)

Det er lagt til en prosess for
produksjon av plastrør for
bedre tilnærming til ferdig
produkt.
* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t

Egen prosess

* Polypropylene, granulate, at plant/RER U (EI)
* Extrusion, plastic pipes/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Det er lagt til en prosess for
produksjon av plastrør for
bedre tilnærming til ferdig
produkt.

Egen prosess

* Polyvinylchloride, at regional storage/RER U (EI)
* Extrusion, plastic pipes/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Polypropylen

Polypropylen

PVC

PVC

Robel

Robel (Ski stasjon)

* Locomotive/RER/I U (EI)
* Diesel, forbrenning i JBT maskiner (EI)

Det er lagt til en prosess for
produksjon av plastrør for
bedre tilnærming til ferdig
produkt.
Det er antatt lik maskinslitasje
som "Maskinslitasje,
lokomotiv", prosess fra
Miljøbudsjett, Follobanen.
Lagt til dieselforbruk og
forbrenning. Dieselforbruk
estimert ved 75 l/t (Ref. JBV
System for beregning av
underlagsmengder til
miljøbudsjett) og
Energitetthet for diesel = 38,6
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Innsatsfaktor

Rydding/ feiing,
undergang

Skiftesignal/Dvergsignal

Miljøbudsjett

SimaPro

Feiemaskin

Signal (Ski stasjon)

Opprinnelse

Egen prosess

Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)
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Beskrivelse/ antakelser

* Operation, passenger car, diesel, fleet average 2010/RER U
* Aluminium (Fellesprosess for Follobanen)
* Stål (høykvalitet) (Fellesprosess for Follobanen)
* Plast (polykarbonat) (Fellesprosess for Follobanen)
* Montering/Demontering, metallpodukter (Fellesprosess for
Follobanen)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

* Antatt innenlands frakt 100 km. Transport, lorry >32t, EURO5/RER
U (EI)
* Steel, converter, chromium steel 18/8, at plant/RER U (EI)
* Hot rolling, steel/RER U (EI)
Slipeskiver

Slipeskiver

Egen prosess

Kommentar
MJ/L (wiki)

Antar maskin tilsvarende
passaskjerbil med
gjennomsnittshastighet 5
km/h

Kopi av prosess "Signal
(dagstrekning)" hentet fra
"Fellesprosess for
Follobanen". Lagt til
transport.
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Innsatsfaktor

SimaPro

Beskrivelse/ antakelser

Slipetog

Slipetog (Ski
stasjon)

Snørydding

Snørydding

Egen prosess

Sponplate (kg)

Sponplate

Egen prosess

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)
* Medium density fibreboard, at plant/RER U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

Sporjusteringsvognsett
(timer)

Sporjustering (Ski
stasjon)

Egen prosess

* Locomotive/RER/I U (EI)
* Diesel, forbrenning i JBT maskiner (EI)

* Locomotive/RER/I U (EI)
* Diesel, forbrenning i JBT maskiner (EI)

Kommentar
Det er antatt lik maskinslitasje
som "Maskinslitasje,
lokomotiv", prosess fra
Miljøbudsjett, Follobanen.
Lagt til dieselforbruk og
forbrenning. Dieselforbruk
estimert ved 75 l/t (Ref. JBV
System for beregning av
underlagsmengder til
miljøbudsjett) og
Energitetthet for diesel = 38,6
MJ/L (wiki)
* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
* Det er antatt 750 kg/ m3
(wiki)
Det er antatt lik maskinslitasje
som "Maskinslitasje,
lokomotiv", prosess fra
Miljøbudsjett, Follobanen.
Lagt til dieselforbruk og
forbrenning. Dieselforbruk
estimert ved 75 l/t (Ref. JBV
System for beregning av
underlagsmengder til
miljøbudsjett) og
Energitetthet for diesel = 38,6
MJ/L (wiki)
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SimaPro

Opprinnelse

Beskrivelse/ antakelser

Sprengning

Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

* Blasting/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Spunterigg, diesel (timer)

Spuntrigg

Egen prosess

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)

Stagborerigg, diesel
(timer)

Stagborerigg

Stein/
pukk

Stein/pukk

Egen prosess
Fellesprosess for
Follobanen
(modifisert)

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)
* Gravel, crushed, at mine/CH U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 20 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

Trafoolje

Trafoolje

Egen prosess

Tre (eik)

Eik

Egen prosess

Trevirke, furu

Tre, Uimpregnert

Egen prosess

* Lubricating oil, at plant/RER U
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)
* Industrial wood, hardwood, under bark, u=80%, at forest road/RER
U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)
* Sawn timber, softwood, planed, air dried, at plant/RER U (EI)
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

Kommentar

* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
20 km er sannsynlig avstand
til pukkverk.

Enhet omregnet fra m3 til kg.
Antatt tetthet, eik = 0,72 tonn/
m3, ref. wiki
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Innsatsfaktor

SimaPro

Opprinnelse

Beskrivelse/ antakelser

Tårnkran, elektrisk

Tårnkran (Elektrisk)
Utkjørte
gravemasser [Ski
stasjon
Hovedarbeider]

Egen prosess

* Operation, tram/NO U (Modifisert EI)

Kommentar
Det er antatt 75 kW kran ->
75 kWh/h . Bruker prosess
"Operation, tram" med Norsk
el-miks. "Operation, tram"
forbruker 4,75 kWh/ km ->
legger inn 15,8 km
"Operation, tram" pr time
Tårnkran.

Egen prosess

* Transport, lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Kun utfrakt til stein/ pukk
mottak. antatt 20 km

Gravemaskin

Egen prosess

Excavation, hydraulic digger/RER U (EI)

Anhending Ski
stasjon

Egen prosess

* Antatt transportdistanse på 50 km til avfallsmottak.
* Transport, lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Utgravde masser
(utkjøring til deponi)
Utgraving m/
Gravemaskin
Utkjørt byggavfall

Egen prosess

* Maskinslitasje, lastebil
* Operation, lorry >28t, fleet average/CH U (EI)
* Flat glass, coated, at plant/RER U
* Antatt lokal anskaffelse, 50 km transport med lorry >28t, fleet
average/CH U (EI)

* Antar lik slitasje som
lastebil
* Antar likt utslipp som fra
Lorry 28t. Snittfart 60 km/t
Regnet om fra kg til m2.
Antatt 10 mm glass, D= 2500
kg/ m3.

Egen prosess

* Polystyrene, extruded (XPS) CO2 blown, at plant/RER U (EI)
* Antatt langtransport:
- 200 km med freight, rail/RER U (EI)
- 100 km med lorry >32t, EURO5/RER U (EI)

Anvender CO2 blown som
input. Erstatter ozonfiendtlige
gasser. (HFK)

Vedlikehold VA-nettet

Vedlikehold VAnettet

Egen prosess

Vinduglass

Vinduglass

XPS

XPS

