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Forord
Denne veilederen for utarbeidelse av miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur er basert på
metoden som er utviklet i forbindelse med pilotprosjektet Miljøbudsjett for Follobanen [3],
samt forslag til NTP 2014-2023 til felles metode for utarbeidelse av klimagassbudsjett for
transportetatene [4].
Miljøpåvirkning fra utbygging av jernbaneinfrastruktur behandles her i et livsløpsperspektiv i
hht Product Category Rules (PCR) for jernbaneinfrastruktur [2] samt NS-ISO 14040 [5] og
14044 [6] for livsløpsvurdering.
Pilotprosjektet omfatter utvikling av metode og verktøy for utarbeidelse av miljøbudsjett i
ulike prosjektfaser. Tidligfaseverktøyet som er beskrevet i veilederen er ikke ferdig utviklet,
men er planlagt som en del av verktøypakken.
Arbeidet med veilederen har vært ledet av Utbyggingsdivisjonen ved miljørådgiver Håvard
Kjerkol og Miljøseksjonen i Plan- og Utvikling ved miljørådgiver Julie Amlie og seksjonssjef
Gry Dahl.
Oddbjørn Dahlstrøm og Anna-Rita Korsmo fra Asplan Viak AS og Erling Graarud fra ViaNova
har utarbeidet veilederen, med innspill fra MiSA.
Kvalitetssikring av veilederens del 2 ”Metodikk for utarbeidelse av Miljøbudsjett ” er foretatt
av Håvard Bergsdal MiSA. Kvalitetssikring av veilederens del 3 «Miljøbudsjett for alle
planfaser i Jernbaneverket ” er foretatt av Esben Rude Asplan Viak AS.
Kontaktpersoner for Miljøbudsjett i Jernbaneverket er Håvard Kjerkol i Utbyggingsdivisjonen,
haavard.kjerkol@jbv.no og Gry Dahl i Plan- og Utvikling, gry.dahl@jbv.no
Redaksjonen ble avsluttet 09.10.2012
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INTRODUKSJON TIL VEILEDEREN
Formål
Denne veilederen beskriver retningslinjer og metodikk for utarbeidelse av Miljøbudsjett for
utbygging av jernbaneinfrastruktur i Jernbaneverket . Veilederen omhandler etablering og
oppdatering av livsløpsbaserte Miljøbudsjett for alle planfaser i hht Jernbaneverkets
plansystem.
Et Miljøbudsjett omfatter direkte- og indirekte 1 utslipp av blant annet klimagasser fra materialog energibruk for utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Andre miljøtema,
som støy, naturmangfold med flere behandles i konsekvensutredningen (KU) og følges opp i
miljøprogram for prosjektering.
Denne veilederen bidrar til konsistent metode, forutsetninger og dokumentasjon av
Miljøbudsjett for utbygging av jernbane. Miljøbudsjettet bidrar til å nå Jernbaneverkets
målsetning om "en miljøvennlig jernbane".

Målsetning for miljøbudsjett Formål med Veilederen
Effektmål
"Prosjektet skal bygges med inngangsfaktorer materialer og energi - som etter en helhetlig
vurdering av miljø, kvalitet og sikkerhet gir lavest
mulig negativ miljøpåvirkning gjennom hele
prosjektets livsløp. Prosjektets miljø- og
klimapåvirkning skal dokumenteres i et
livsløpbasert miljøregnskap ".

•
•
•
•
•
•

effektiv arbeidsprosess
felles metode for alle prosjekter
Miljøbudsjett for delprosjekt kan
sammenstilles til komplette Miljøbudsjett for
prosjektet
ulike jernbaneprosjekt kan sammenlignes
ulike transportsystem og – løsninger kan
sammenlignes
overføring av erfaringsdata til nye prosjekt

Resultatmål I
"Miljøbudsjettet skal bidra til å identifisere, vurdere
og kommunisere potensiale for redusert
miljøpåvirkning fra prosjektets inngangsfaktorer og
løsninger i et livsløpsperspektiv".
Resultatmål II
"Miljøbudsjettet skal gi grunnlag for rangering og
prioritering av miljøtiltak i alle planfaser."
Resultatmål III
"Miljøbudsjettet skal gi grunnlag for et
livsløpsbasert klimabudsjett for det planlagte
prosjektet og et miljø- og klimaregnskap for ferdig
bygget prosjekt".

1

Med indirekte utslipp menes utslipp som oppstår under produksjon og transport av energi og materialer
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Målgruppe for veilederen
Målgruppen for veilederen er prosjekteiere, oppdragsansvarlige, prosjektledere,
prosessledere for Miljøbudsjett, miljøansvarlige hos JBV, rådgivere som utarbeider
Miljøbudsjett, fagansvarlige leverandører av grunnlagsdata og andre fagpersoner som er
involvert i utarbeidelse og bruk av Miljøbudsjett i utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket.

Innføring og oppslagsverk
Veilederen gir en innføring i livsløpsvurdering av utbygging av jernbaneinfrastruktur, og kan
benyttes som et oppslagsverk ved utarbeidelse og bruk av Miljøbudsjett i prosjektet for alle
planfaser i UPB (Utrede-Planlegge-Bygge)-prosessen.
Veilederen er inndelt i fire hoveddeler:
Del 1 Innføring i generell teori, prinsipper og metodikk for livsløpsvurderinger (LCA).
Del 2 Innføring i metodikk og metodeverktøy for utarbeidelse av Miljøbudsjett for
jernbaneinfrastruktur.
Del 3 Praktisk brukerveiledning for utarbeidelse og bruk av Miljøbudsjett i alle planfaser i
UPB-prosessen. Det blir her beskrevet hvordan metoden og metodeverktøyet som beskrevet
i del 2 benyttes for å utarbeide og oppdatere Miljøbudsjett i alle planfaser.
Del 4 Erfaringer, råd og eksempler for utarbeidelse av Miljøbudsjett samt en oversikt over
fagterminologi og definisjoner som kan være til nytte og støtte i arbeidet med og
kommunikasjonen av Miljøbudsjettet.
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1 INNFØRING I LIVSLØPSVURDERING - LCA
Rammeverket for Miljøbudsjett er utviklet med utgangspunkt i livsløpsvurdering (LCA) av
planlagte og prosjekterte utbyggingsprosjekt.
Livsløpsvurdering av jernbaneinfrastruktur beregner potensiell miljøpåvirkning fra
utbygging, drift og vedlikehold i en gitt levetid samt avhending av jernbaneinfrastrukturen etter endt levetid.
Miljøpåvirkning fra utvinning og produksjon av råmaterialer og inngangsfaktorer samt
transport av disse er også inkludert. Slike livsløpsvurderinger av jernbaneinfrastruktur
representerer store og komplekse
modellsystem med mange materialer,
inngangsfaktorer og prosjektspesifikke
forutsetninger.
Dette kapittelet gir en kort generell
beskrivelse av definisjoner, rammeverk,
metode og noen vanlige problemstillinger i en livsløpsvurdering. Figur 1
presenterer rammeverket for
livsløpsvurderinger iht. ISO 14040 [5]
og 14044 [6].
For mer detaljert beskrivelse av
livsløpsvurdering for jernbaneinfrastruktur henvises til del 2 og del 3
av Veilederen.

1.1

Målsetning og
omfang

Figur 1: Rammeverk for LCA analyser, iht. ISO 14040 og
14044

Livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment - LCA) er en systematisk vurdering av miljøaspekt,
miljøpåvirkning og miljøprestasjon for produktsystemer og tjenester over hele livsløpet fra
”vugge til grav”.
En livsløpsvurdering summerer og
aggregerer miljøpåvirkning fra
inngangsfaktorer og utslipp fra alle faser i
livsløpet; uttak av råstoff, produksjon og
transport av materialer og produkt, bruk og
avhending. Miljøpåvirkningen blir fordelt over
produktets eller tjenestens definerte livsløp.

LCA av jernbaneinfrastruktur omfatter
miljøpåvirkning fra utvinning av
råmaterialer, produksjon av komponenter
og energi som benyttes for å bygge og
drifte infrastrukturen. Miljøpåvirkning fra
avhending av jernbanen er også
inkludert.

Hensikt og målsetning for livsløpsvurderingen må avklares tidlig i LCA-prosessen da dette er
avgjørende for valg av metodikk, datakilder, systemavgrensinger, utvalg av
miljøpåvirkningskategorier og miljøindikatorer.
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Rammeverk og standarder

Det overordnede rammeverket for livsløpsvurderinger er gitt av standardene
- NS - ISO 14040:2006 - ”Miljøstyring – Livsløpsvurderinger - Prinsipper og rammeverk” [5]
- NS - ISO 14044:2006 - ”Miljøstyring – Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer” [6]
1.1.2

Systemgrenser

Systemgrensene viser rammen for verdikjeden som er vurdert gjennom livsløpet. Det er
viktig å dokumentere hvilke deler og elementer i verdikjeden som er inkludert og hvilke som
er utelatt, eksempelvis
•
•

•

•

•

Enheter/komponenter i systemet - infrastruktur, stasjonsbygg, belysning, transport av
råstoff og materialer, kjemikalier etc.
Tredjepartsinfrastruktur - miljøbelastning fra
Systemavgrensing definerer
omlegging av tredjepartsinfrastruktur som
omfanget av livsløpsvurderingen
en konsekvens av tiltaket
av jernbaneinfrastrukturen.
Detaljeringsgrad - avgrensing av materialer,
inngangsfaktorer og enhetsprosesser i
Dette kan også omfatte
verdikjeden og livsløpet
omlegging og bygging av veier og
Livsfaser - produksjon av materialer og
broer som konsekvens av
energi til utbygging, drift, vedlikehold,
utbyggingen.
avhending og resirkulering
Miljøpåvirkningskategorier og miljøindikatorer - presentasjon av resultat, avgrensing
og utvalg av kategorier for potensiell miljøpåvirkning; klimapåvirkning, forsuring,
eutrofiering mm.

Viktige systemgrenser, avgrensinger, antagelser og forutsetninger for livsløpsvurderingen
skal dokumenteres for å bidra til transparens, kvalitetskontroll samt enklere og sikker
gjenbruk av erfaringsdata.
1.1.3

Enhetsprosesser

LCA modellen bygges opp av kartlagte enhetsprosesser
fra alle faser i livsløpet.
En enhetsprosess beskriver innsatsfaktor, materiale og
energi med resulterende miljøkonsekvenser fra
produksjon, drift vedlikehold og avfallsbehandling.

I Miljøbudsjettet aggregeres
enhetsprosessene opp til
hoved- og underprosesser gitt
i Jernbaneverkets
prosesskoder [1]

Inngangsfaktorer til en enhetsprosess kan være
elementærstrømmer eller produkter fra oppstrøms enhetsprosesser. Det er viktig å foreta en
kvalifisert avgrensing og prioritering av underliggende prosesser i systemet for å hindre at
livsløpsvurderingen blir uforholdsmessig omfattende og detaljert. Samtidig vil en
hensiktsmessig inndeling og definisjon av enhetsprosesser sikre fleksibilitet i videre bruk og
utvidelser av modellen.

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

12 av 120
UOS-00-A-90020
00E
09.10.2012

1.1.4

Veileder for utarbeidelse av
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur
Pilot Follobanen

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Funksjonell enhet og sammenlignbarhet

Funksjonelle enheter er definert ved produktets funksjon, egenskaper og levetid.
Funksjonelle enheter (beregningsenheter) er viktige i livsløpsvurderinger da de gjør det mulig
å sammenligne ulike produkt eller system som er produsert med ulike inngangsfaktorer, men
ivaretar samme funksjon og behov.
Funksjonell enhet for
jernbaneinfrastruktur Like funksjonelle enheter innen LCA av samferdselsutbygging
utslipp pr km
gjør det for eksempel mulig å sammenligne miljøpåvirkningen
jernbaneinfrastruktur. i
fra ulike transportløsninger på vei og jernbane.
hht PCR [2]

1.2

Livsløpsinventar (LCI) og datainnsamling

I en LCA innhentes data for viktige enhetsprosesser - bruk av materialer og energi, generert
avfall og utslipp til luft, vann og jord samt transport av råvarer og materiell iht. NS-ISO
14040:2006 [5] og NS - ISO 14044:2006 [6].
Ressursbruk og utslipp fra alle enhetsprosessene summeres og aggregeres over livsløpet, til
totale miljøpåvirkninger (ressursbruk, utslipp og avfall) for den funksjonelle enheten.
1.2.1

Datakilder - spesifikke og generelle data

Data for livsløpsvurderingen kan innhentes fra mange ulike kilder; leverandører, produsenter,
produktark, produktdatablad og miljødeklarasjoner (EPD), egne erfaringsdata, miljørapporter,
statistiske data, databaser med ressursbruk og utslipp fra produkters livsløp (Life Cycle
Inventory (LCI)-databaser)
•

Spesifikke data er reelle forbruks- og
miljødata for den aktuelle innsatsfaktoren
i livsløpsvurderingen. Spesifikke data er
oftest tilgjengelig for de delene av
modellen der det blir laget egne
prosesser med inngangs- og
utgangsfaktorer.

•

Generiske data er generelle forbruksog miljødata for den aktuelle
innsatsfaktoren i livsløpsvurderingen.
Dette kan være forbruks- og miljødata
hentet fra en LCI-database f.eks.
EcoInvent.

Spesifikke data for innsatsfaktorer som
inngår i utbygging, drift og vedlikehold,
og avhending av jernbaneinfrastrukturen blant annet stålskinner,
betongsviller og sprengstoff.

Generiske data omfatter
enhetsprosessene bakover i verdikjeden
fra råvareuttak til produksjon av
inngangsfaktorene blant annet stål til
produksjon av togskinner og sement til
produksjon av betongsviller.

Valg av kilder vil være avhengig av hensikt, målsetning og omfang for livsløpsvurderingen,
fase av livsløpet og tilgjengelighet av data. Datagrunnlaget vil ha varierende grad av
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usikkerhet avhengig av hvilke faser de er innhentet fra og hvilke faser som vurderes i LCA,
ref. kapittel 2.11 som gir en oversikt over kilder og usikkerhet i data i JBVs ulike planfaser.
Tilgjengelighet og usikkerhet i data er i høy grad avhengig av hvilken planfase dataene
innhentes fra:
•

•

Et prosjekt i planleggings- og prosjekteringsfase vil ikke ha spesifikke data tilgjengelig forbruk av materiell og produkter er ofte ikke kjent, leverandører er ikke valgt,
transportarbeidet er ikke kjent. Data må da hentes fra andre tilgjengelige kilder eller
beregnes etter prosjektspesifikke forutsetninger.
Et realisert prosjekt vil ha tilgang til spesifikke data for inngangsfaktorer som inngår i
utbygging, drift og vedlikehold, og avhending av jernbaneinfrastrukturen. For alle
inngangsfaktorer for enhetsprosessene bakover i verdikjeden, fra råvareuttak til
produksjon av inngangsfaktorene, er ofte ikke pålitelige spesifikke data tilgjengelig for alle
relevante prosesser og generiske data må også benyttes i denne fasen.

1.3
1.3.1

Miljøpåvirkningskategorier og miljøindikatorer
Bearbeiding og presentasjon av resultat

Resultatene av en LCA med oversikt over inngangsfaktorer og tilhørende utslipp kan
presenteres på forskjellige måter. Resultatene representerer i utgangspunktet en lang liste
med utslipp av forskjellige stoffer til ulike deler av miljøet, og oversikt over forbruk av ulike
ressurser. Tolkningen av utslipps- og forbruksdata er vanskelig på dette formatet, og
bearbeides derfor i i LCA for å tydeliggjøre potensiell miljøpåvirkning:
•
•

•

•

Klassifisering – gruppering av miljøparametere i påvirkningskategorier på grunnlag av
potensiell miljøpåvirkning; klimapåvirkning, forsuring, eutrofiering etc.
Karakterisering – ulike stoffer innen samme kategori, dvs med potensiell miljøpåvirkning
innen samme påvirkningskategori, utrykkes ved en ekvivalentverdi. Mengden av stoffet
multipliseres med en karakteriseringsfaktor for å få en ekvivalentverdi. Klimapåvirkning
utrykkes for eksempel ved kg CO 2 ekvivalenter. Utslipp av 1 kg metangass (CH 4 ) har en
karakterisering tilsvarende 21 kg klimagasser (CO 2 ).
Normalisering – beregning av størrelsen på resultatene av ulike
miljøpåvirkningskategorier i forhold til en gitt referanse, for eksempel totale nasjonale
utslipp, europeiske utslipp eller annet.
Vekting – konvertering av miljøindikatorresultater på tvers av miljøpåvirkningskategorier
ved bruk av numeriske faktorer som bygger på verdivalg.

Resultatene presenteres deretter som ulike miljøindikatorer som tydeliggjør potensiell
miljøpåvirkning.
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Valg av miljøpåvirkningskategorier og miljøindikatorer

ReCiPe er en standard miljøpåvirkningskategori metode for LCA-studier og for utarbeidelse
av Miljøbudsjett for Jernbaneverket. ReCiPe er dokumentert på http://www.lcia-recipe.net.
I en LCA gjøres et representativt utvalg av miljøpåvirkningskategorier som skal presentere
resultatet av livsløpsvurderingen. Utvalget vil få konsekvenser for videre bruk av
Miljøbudsjettet. Det er derfor viktig å gjøre et kvalifisert valg av miljøpåvirkningskategorier
som reflekterer målsetningen for livsløpsvurderingen for å sikre at viktige miljøpåvirkninger
av tiltakene ikke blir oversett i prosessen.

1.4

Tolkning av LCA

Tolkning er den fasen i LCA der resultatene fra datainnsamlingen og livsløpsvurderingen skal
analyseres og tolkes i sammenheng. Denne tolkingen må utføres med stor grad av
nøyaktighet fra medarbeidere med miljø- og LCA-faglig kompetanse.
Studiens avgrensninger, usikkerhet og sensitivitet skal diskuteres og tolkes. Tolkningen bør
levere funn, resultater og konklusjon som er iht. vurderingens definerte mål, hensikt og
omfang.
Tolkingen skal også gi en lett forståelig, fullstendig og sammenhengende presentasjon av
resultatene fra LCA i samsvar med hensikt og omfang av studien.
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DEL 2
METODIKK FOR UTARBEIDELSE AV MILJØBUDSJETT
- Innføring i metodikk for utarbeidelse av Miljøbudsjett for
jernbaneinfrastruktur
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2 METODIKK - LIVSLØPSVURDERINGER FOR
JERNBANEINFRASTRUKTUR
2.1
2.1.1

Forankring og krav til Miljøbudsjett
Klimaforliket og Nasjonal Transportplan

Gjennom Klimaforliket 17. januar 2008, en behandling av St. meld. nr 34 (2006-2007) ”Norsk
klimapolitikk” [7] har Stortinget bedt om at i forbindelse med rulleringen av Nasjonal
Transportplan 2010-2019 ”..skal det så langt det er mulig foreligge et karbonbudsjett knyttet
opp til alle større prosjekter som synliggjør effekten prosjektene og planene har på de
nasjonale klimagassutslippene”.
I arbeidet med NTP 2014-2023 [4] ble oppgaven spesifisert av Programstyret:
«Klimagassutslipp fra nye infrastrukturprosjekter skal beregnes både i form av globale utslipp
og i form av de lokale utslippene knyttet til selve investeringen og drift/vedlikehold».
Partene i klimaforliket ønsker at det utvikles gode verktøy for å beregne klimaeffektene av
infrastrukturtiltak i et livsløpsperspektiv. Metodikken for Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur
bidrar til å beregne klimagassutslippene som spesifisert i NTP. Miljøbudsjettet beregner i
tillegg til klimaeffekt også andre utvalgte miljøpåvirkningskategorier. Bakgrunn for utvikling av
metodikken for Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur er beskrevet mer i detalj i kapittel 13.

2.1.2

Lovbestemte krav

Jernbaneverket er underlagt lovbestemte miljøkrav som Miljøbudsjettet skal bidra til å
oppfylle.
De viktigste relevante lover og forskrifter er gitt under men listen er ikke utfyllende:
•

Plan og bygningslovens
o §1-1 stiller krav til at planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives
o § 3-1 stiller krav til at planer etter denne lov skal sette mål for den fysiske,
miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommune og
regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan
oppgavene skal løses.
o §3-1 stiller krav om at det i planer skal tas klimahensyn gjennom løsninger for
energiforsyning og transport. Ved bygging av nye anlegg skal det velges
energieffektive løsninger.

•

Forskrift om konsekvensutredning § 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger
for miljø og samfunn. Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de i
hht
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punkt g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av
luftforurensing, støy, eller lukt, eller kan føre til vesentlige forurensing til jord, vann
eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller
kan føre til vesentlig stråling.
punkt k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat.

Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade, eller
miljøforstyrrelse og har regler om substitusjonsplikt for produkt med innhold av kjemisk
stoff som kan medføre virkning som helseskade eller miljøforstyrrelse.
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter (produktforskriften) forbyr enkelte farlige stoffer og produkter, og et forbud
kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller bruksområder.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier angir i stofflisten ca.
3500 stoffer klassifisert og merket som helse- eller miljøskadelige. 30 av de mest helseog miljøfarlige stoffene er plassert på prioritetslisten, som omfattes av nasjonale
målsettinger om utslippsreduksjoner og stans av utslipp i henholdsvis 2010 og 2020.
Lov om offentlige anskaffelser § 3 stiller krav til at Jernbaneverket under planlegging
av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige
konsekvenser av anskaffelsen. Disse kravene er konkretisert i forsyningsprosessen.
Miljøinformasjonsloven sier at Jernbaneverket skal ha kunnskap om forhold ved
virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.

2.2

Målsetning for Miljøbudsjettet

Miljøbudsjettet skal bidra til å nå miljømålsetningen for prosjektet.
Effektmål
"Prosjektet skal bygges med inngangsfaktorer - materialer og energi - som etter en helhetlig
vurdering av miljø, kvalitet og sikkerhet gir lavest mulig negativ miljøpåvirkning gjennom hele
prosjektets livsløp. Prosjektets miljø- og klimapåvirkning skal dokumenteres i et livsløpbasert
miljøregnskap ".
Resultatmål I
"Miljøbudsjettet skal bidra til å identifisere, vurdere og kommunisere potensiale for redusert
miljøpåvirkning fra prosjektets inngangsfaktorer og løsninger i et livsløpsperspektiv".
Resultatmål II
"Miljøbudsjettet skal gi grunnlag for rangering og prioritering av miljøtiltak i alle planfaser."
Resultatmål III
"Miljøbudsjettet skal gi grunnlag for et livsløpsbasert klimabudsjett for det planlagte prosjektet
og et miljø- og klimaregnskap for ferdig bygget prosjekt"
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Miljøbudsjettet utvikles som et tillegg til konsekvensutredningen (KU) av utbyggingsprosjektet
og vil bidra til en kvalitativ og kvantitativ vurdering av planlagt jernbaneinfrastrukturs
forventede miljøpåvirkning utover den miljø- og naturpåvirkning som tradisjonelt blir
behandlet i KU.

2.3

Rammeverk og standarder

Rammeverket for utarbeidelse av 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 services of
passengers, Railway transport service of freight and Railways (PCR 2009:03)[2].
Det overordnede rammeverket for Miljøbudsjett er gitt av standardene
-

NS - ISO 14040:2006 - ”Miljøstyring – Livsløpsvurderinger - Prinsipper og rammeverk”

-

NS - ISO 14044:2006 - ”Miljøstyring – Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer”.

-

NS - ISO 14025: 2006 ” Miljømerker og deklarasjoner type III – Prinsipper og prosedyrer”.

2.4
2.4.1

Anvendelsesområder
Ulike sektorer

Livsløpsvurderinger kan i utgangspunktet benyttes for alle sektorer. Transportetatene og
Avinor utarbeidet metode for klimagassbudsjett, basert på livsløpsvurderinger i forbindelse
med rullering av NTP 2010-2019. Metoden er tatt i bruk i Vegdirektoratet / Statens Vegvesen
og i Jernbaneverket.
Rammeverket for Miljøbudsjett av jernbaneinfrastruktur omfatter i tillegg til klimapåvirkning
også kvantifisering av andre relevante miljøpåvirkningskategorier (forsuring, partikkelutslipp,
osv.) i jernbaneinfrastrukturens livsløp, det vil si - utbygging, drift og vedlikehold og
avhending.
2.4.2

Prioritering og innretning

Miljøbudsjett kan i alle prosjektfaser bidra til å gi grunnlag for prioritering mellom tiltak.
I tidlig planlegging og konseptvalgutredning (KVU) gjelder dette både prioriteringer innenfor
Jernbaneverket og innenfor samme transportsektor, ref. kapittel 4.
Miljøbudsjettet i Utredningsfasen kan også benyttes som grunnlag for å finne den mest
energi- og utslippsoptimale innretningen av et tiltak. Ved investering i nye spor kan
resultatene inngå i beslutningsgrunnlaget for valg av trase, ref. kapittel 4. For en
jernbanestrekning kan alternativene for eksempel være en trase med dagsone og bru eller
en trase med tunnel. Miljøbudsjettet gir sammenligningsgrunnlag i forbruk av materialer og
energi og utslipp som konsekvens av dette.
Miljøbudsjettet vil i teknisk prosjektering for Hovedplan, Detaljplan og Byggeplan bidra til å
identifisere, dokumentere og vurdere prosjektets miljøprestasjon ved valg av ulike materialer
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og tekniske løsninger. Dette gir grunnlag for rangering og prioritering av miljøtiltak på alle
plannivåer, ref. kapittel 5 og 6.
Ved bygging av anlegget blir Miljøbudsjettet oppgradert med spesifikke mengde- og
miljødata fra produsenter og leverandører til et endelig Miljøregnskap ved ferdigstillelse av
prosjektet (Produksjon og Overlevering) ref. kapittel 8.
I tillegg til miljøpåvirkningskategoriene som er vurdert i Miljøbudsjettet kommer
miljøkonsekvensene som inngrep i naturvernområder, fragmentering og truede arter som gitt
i forskrift om konsekvensutredning. Samlet gir dette miljøvurderingen av tiltaket.
2.4.3

Grunnlag for rangering og prioritering av miljøtiltak (beslutningsstøtte)

Miljøbudsjettet er i alle planfaser et verktøy for
• identifikasjon og dokumentasjon av inngangsfaktorer, aktiviteter og livsløpsfaser som
har betydelig potensiell miljøpåvirkning
• sammenligning av miljøpåvirkning av ulike konsept, løsninger og materialer
• beslutning, oppfølging, styring og rapportering av forventet miljøprestasjon i alle
planfaser
• miljøplan under bygging
• miljørettet drift- og vedlikeholdsarbeid
I del 3 av veilederen beskrives etablering, oppdatering og anbefalt bruk av metoden i alle
planfaser definert i Jernbaneverkets plansystem.
2.4.4

Grunnlag for miljøvaredeklarasjon (EPD)

Når prosjektet er ferdig bygget og overlevert kan miljøbudsjettet konverteres til miljøregnskap
med prosjektspesifikke data. Miljøregnskapet kan sammen med andre av prosjektets
miljøkonsekvenser for landskap og miljø (behandlet i KU) være grunnlag for å utvikle en
miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration, EPD) for prosjektet.
En EPD er et kortfattet dokument basert på kravene i ISO-standarden 14025 Environmental
Labels and Declarations Type III [8] som på en standardisert måte oppsummerer
miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste. Dette sikrer at
miljøinformasjon innen samme produktkategori kan sammenlignes fra produkt til produkt,
uavhengig av region eller land, for eksempel ulike transportsystem som vei og jernbane.
Innholdet i miljødeklarasjonen er spesifisert i en Product Category Rules(PCR) for produktet.

2.5
2.5.1

Organisering og arbeidsprosesser
Bakgrunn

Store prosjekt for utbygging av jernbaneinfrastruktur krever involvering av mange
fagdisipliner som vil være leverandører av grunnlagsdata til Miljøbudsjettet og senere bruke
dette for prioritering og valg av løsninger for å forbedre prosjektets miljøprestasjon.
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For å sikre Miljøbudsjettets gjennomføring, kontinuitet og framdrift i prosjektet anbefales en
arbeidsprosess, organisering og ledelse av arbeidet med miljøbudsjett som kan bidra til
•
•
•
•

forankring i prosjektledelsen og nødvendig fokus, involvering og ressurser til
Miljøbudsjettet.
god samhandling med og mellom fagdisiplinene for leveranse av underlagsdata på et
hensiktsmessig format til Miljøbudsjettet
bruk av Miljøbudsjettet som verktøy for beslutningsstøtte
dokumentasjon av miljøforbedrende tiltak i prosjektet

I del 3 av Veilederen er anbefalt arbeidsprosess og organisering av arbeidet beskrevet mer i
detalj for alle planfaser.
2.5.2

Prosessleder

Rådgiver anbefales å utnevne en prosessleder med ansvar for koordinering av arbeidet med
miljøbudsjettet. I tidlige utredningsfaser er det ikke behov for en egen prosessleder. Denne
rollen er viktigere for arbeidet i senere planfaser hvor av flere fagdisipliner er involvert i
prosjektet.
2.5.3

Arbeidsgruppe og organisering

Det anbefales å etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe i prosjektet for gjennomføring av
Miljøbudsjettarbeidet. Arbeidsgruppens sammensetning og behov for fagkompetanse vil
være avhengig av prosjektets fase og detaljeringsgrad og er beskrevet for alle planfaser i Del
3 av Veilederen. Arbeidsgruppen bør ledes av prosessleder.
Viktige oppgaver for Arbeidsgruppen vil blant annet være å bistå med
• forankring og implementering av Miljøbudsjettet på tvers av fagdisiplinene
• etablering av premisser, forutsetninger, avgrensinger for Miljøbudsjettet
• vurdering av usikkerhet og resultatet av Miljøbudsjettet
• prioritering av miljøforbedrende tiltak i prosjektet
• implementering av miljøforbedrende tiltak i prosjektet

2.5.4

Oppgaver for prosessleder og arbeidsgruppen

Listen under viser eksempel på oppgaver som bør koordineres og utføres av prosessleder
sammen med arbeidsgruppen.
Overordnede, kontinuerlige oppgaver for Prosessleder:
•
•
•
•

etablere, lede og koordinere en arbeidsgruppe for arbeidet med Miljøbudsjett ref.
kapittel 2.5.3.
være kontaktperson mellom Jernbaneverket og rådgivergruppen for Miljøbudsjettet
identifisere prosjektets leverandører av grunnlagsdata, og kommunisere
dataspesifikasjoner og formatkrav til relevante fagdisipliner
kvalitetssikre forutsetninger i samarbeid med fagdisiplinene
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kommunisere rammer for Miljøbudsjettet i planfasen
pådrive kommunikasjon, involvering og leveranser fra berørte fagdisipliner
bidra til og følge opp framdrift i Miljøbudsjettarbeidet i henhold til prosjektets definerte
beslutningspunkter
bidra til bruk av Miljøbudsjettet som beslutningsstøtte og valg av miljøforbedrende
tiltak underveis i prosjekteringen
kommunisere resultater av Miljøbudsjettet til relevante fagdisipliner i prosjektet

Aktiviteter og spesifikke oppgaver for Prosessleder:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

sammen med arbeidsgruppen
o gjennomgå og kvalitetssikre forutsetninger for Miljøbudsjettet
o foreta en usikkerhets- og sensitivitetsanalyse av grunnlagsdata
o bidra til at alle fagdisipliner arbeider med samme forutsetninger i prosjektet, og
at endrede forutsetninger kommuniseres til relevante fagdisipliner.
o identifisere de mest miljø- og kostnadseffektive miljøforbedrende tiltakene for
prosjektet
utarbeide framdriftsplan for Miljøbudsjettet med milepæler for leveranse av
o grunnlagsdata fra prosjektet til utarbeidelse av Miljøbudsjettet
o tilbakemelding fra Miljøbudsjettet til prosjektet med identifiserte områder hvor
miljøforbedrende tiltak skal vurderes iht. beslutningspunkter
koordinere datainnhenting, beregninger, rapporter med mer
etablere rutiner for god kommunikasjon mellom de involverte
kommunisere anbefalinger av konsept og løsningsvalg basert på kvalitative og
kvantitative miljøvurderinger
sikre at anbefalingene fra Miljøbudsjettet er kommunisert til relevante
beslutningstagere
bidra til utvikling av miljøkrav for prosjektering og anskaffelser
dokumentere arbeidsprosess ved hjelp av sjekklister for gruppeprosess og
Miljøbudsjett
påse at kvalitetssikring av resultatene i Miljøbudsjettet er gjennomført
dokumentere og rapportere beregnet effekt av implementerte miljøforbedrende tiltak

2.6
2.6.1

Rapportering
Internt i prosjektet

Miljøbudsjett for prosjektet utarbeidet i henhold til denne veilederen skal dokumenteres og
rapporteres i henhold til rapportmal for Miljøbudsjett.
Anbefalinger om miljøriktige tiltak og løsninger som er identifisert i Miljøbudsjettet skal
kommuniseres til prosjektleder og andre beslutningstagere underveis i prosjektet og kan
dokumenteres i notat eller kort rapport.
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Anbefalingene kan f.eks. være
• kvalitative vurderinger av materialtyper basert på generelle egenskaper og erfaringer
fra andre prosjekt
• kvantitative vurderinger av delløsninger og elementer i prosjektet
I prosjektets Produksjonsfase (bygging av anlegget) er leverandører og entreprenører
forpliktet til å dokumentere, registrere og rapportere relevante data til Jernbaneverket. Disse
spesifikke dataene gir grunnlag for oppdatering av Miljøbudsjettet fra Byggeplan til
Miljøregnskap for ferdig bygget anlegg
• reelle mengdedata for inngangsfaktorene
material- og energiforbruk og maskinbruk erstatter prosjekterte mengdedata,
registreres i ISYprosjektøkonomi eller tilsvarende.
• produktspesifikke miljødata
produkters spesifikke egenskaper og opprinnelse er kjent og erstatter generiske
miljødata, dokumenteres for eksempel med produktdatablader og miljødeklarasjoner
(EPD).
2.6.2

Innspill til ekstern rapportering

Miljøbudsjettet kan gi innspill til
• rapportering av klimapåvirkning fra utbygging og drift av ny jernbaneinfrastruktur iht.
NTP og krav fra Miljøverndepartementet
• Jernbaneverkets årlige miljøregnskap og miljørapport
• miljøregnskap for jernbaneinfrastruktur under utbygging

2.7
2.7.1

Databasebehandling
Arkivering av datafiler for miljøbudsjett

Datafiler for miljøbudsjettet fra LCA modelleringsverktøy (SimaPro eller tilsvarende ref.
kapittel 2.12.3), skal i etterkant av avsluttede prosjekt - og planfaser oversendes
Jernbaneverket for arkivering.
Datafilene lagres for erfaringsoverføring og gjenbruk i senere prosjekt. Dette vil på sikt bidra
til forbedret kvalitet og nøyaktighet på data og samtidig redusere arbeidsomfanget ved
utarbeidelse av senere miljøbudsjett.
Datafilene kan være utviklet for
• Komplette miljøbudsjett fra de ulike planfaser
• Produktspesifikke data og enhetsprosesser for inngangsfaktorer i prosjektet innhentet
fra f.eks. produktdatablad, EPD, leverandører
• Enhetsprosesser for standardkomponenter (hovedprosesser) under hovedpostene
Underbygning, Overbygning og Jernbaneteknikk i Oppbygningsfase Nivå 4 (ref. figur
5)
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Bruk og dokumentasjon i LCA-verktøy

For gjenbruk og erfaringsoverføring av prosesser i LCA-verktøyet skal visse prosedyrer for
bruk og dokumentasjon følges for å opprettholde god standard og kvalitet.
LCA-verktøyet og EcoInvent (ref. 2.12.4) er omfattende verktøy og database hvor kvalitet og
pålitelighet i resultatene avhenger av brukeren. Utvikling av inventar og modell i LCAverktøyet skal derfor følge definerte prosedyrer for bruk og dokumentasjon.
Følgende beskrivelse av dokumentasjon er gitt for SimaPro, men tilsvarende krav til
dokumentasjon gjelder også ved bruk av andre LCA-verktøy.
Opprette et prosjekt
Når et nytt prosjekt opprettes, skal all relevant informasjon inkluderes i prosjektet slik at
andre brukere lett kan sette seg inn i og videreføre det samme prosjektet. Viktig informasjon
for prosjektet er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn og beskrivelse av byggeprosjektet som miljøbudsjettet gjelder
Definisjon av mål og omfang
Funksjonell enhet
Beskrivelse av systemgrenser
År og dato for opprettelse
Versjon nummer (dersom det er aktuelt å lage flere versjoner)
Navn og kontaktinformasjon på person som har opprettet/jobbet med prosjektet
Navn på prosessleder for prosjektet

Opprette og endre prosesser
For å gjøre gjenbruk og erfaringsoverføring lettere, er det viktig å navngi prosesser slik at de
beskriver prosessens hensikt og innhold og gir mening for andre brukere. Prosessene skal
opprettes for å beskrive en meningsfull funksjonell enhet som kan brukes senere. Som
minimum skal følgende punkter skal inngå i navnet på nye eller endrede prosesser
•
•
•
•
•

Navn på materiale eller prosess iht. funksjonell enhet
Produksjonsland/sted
År/dato
Kort beskrivelse av prosedyren som er fulgt ved beregning av data for prosessen, det
vil si hovedkilder, viktige antagelser og lignende
Navn og kontaktinformasjon på person som har opprettet/jobbet med prosessen

Videre må alle prosesser inkludere dokumentasjon på hva material- eller prosesseringsprosessen inneholder og hvor dataene er hentet fra. Informasjon som blir lagt inn i feltet
"Comment" under fanen "Documentation", som vist i figur 2, er synlige når man blar seg
gjennom databasen. Den er derfor spesielt viktig for at nye eller samme brukere av dataene
på et senere tidspunkt skal forstå hva prosessen kan brukes til og hvilke forutsetninger som
ligger til grunn.
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Beregninger for prosessverdier utføres i størst mulig grad i SimaPro. Dersom dette ikke er
mulig skal denne informasjonen refereres til, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for andre
brukere.

Figur 2: Kommentarfelt for prosess i SimaPro

Når prosessen legges inn første gang bør følgende beskrives:
•
•
•
•
•

Hvilket prosjekt prosessen er laget til
Hvilke datakilder som er benyttet for å lage prosessen
Grad av usikkerhet i datakildene
Hvem som har lagt inn prosessen
Dato for innlegging av prosessen

Ved senere redigering av prosessen bør følgende beskrives:
•
•
•
•
•

Hva som er endret
Hvorfor endringen er foretatt
Datakilde(r) for endringen
Hvem som har foretatt redigeringen
Dato for redigering av prosessen

Det er også mulig å legge inn kommentarer for de enkelte inn- og utstrømmer som
prosessen består av. Disse kommentarene legges inn under fanen ”input/output” som vist i
figur 3.
Kommentarene er ikke synlige når man søker i databasen, men beskriver forutsetninger for
enkeltstrømmer i prosessene. Selv om kommentarene ikke er synlige ved søk i databasen,
er de likevel essensielle for at nye brukere, eller gamle brukere etter at en tid har gått, skal
forstå hvilke forutsetninger som ligger til grunn for eksempel hvorfor råmaterialer er valgt,
hvilke mengder som er benyttet og hvilke utslipp som hører til.
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Figur 3: Kommentar til enkeltstrømmer

Som et minimum for hver inn- og utstrøm bør det beskrives:
•
•
•
•

Hvilken datakilde som ligger til grunn
Hvordan mengden har fremkommet, spesielt hvis denne ikke er hentet direkte fra
datakilden
Hvem som har lagt inn - eller utstrømmer
Dato for innlegging av inn- eller utstrømmer

Bruk av parametere
Bruk av parametere i SimaPro gir mulighet for utvikling av dynamisk modell og kalkulering av
scenarioer. Parametere kan brukes/føres inn for tre nivåer i SimaPro: overordnet nivå,
prosjektnivå og prosessnivå. Det anbefales at parametere enten brukes på prosjekt- og/eller
prosessnivå. For å sikre kvalitet i bruk av parametere bør følgende informasjon legges til
parameterne:
•
•

•
•
•
•
•
•

Navn på parametere skal gi mening for andre brukere
Feltet for beskrivelse av hver parameter kan benyttes til en mer utvidet beskrivelse av
parameteren, hvilke verdier som er relevante og hvordan parameteren fungerer i
prosessen
Hvilket prosjekt parameteren er laget til
Enhet brukt for parameteren
Hvilke datakilder som er benyttet for å lage parameteren
Grad av usikkerhet i datakildene
Hvem som har laget parameteren
Dato for innsetting av parameteren

Rydding i modellen
Under utvikling og gjennomføring av et prosjekt opprettes det ofte mange ”testversjoner” av
ulike prosesser/mapper/parametere som senere ikke brukes. Det er derfor viktig med en
kontinuerlig opprydding av slike elementer.
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Følgende ordensregler bør derfor følges:
•
•
•
•

Nye elementer skal sorteres innenfor eksisterende mapper i SimaPro
Opprettelse av nye elementer skal gi en logisk struktur basert med prosjektets
funksjonsenhet
Slette, merke eller sortere vekk alle ”test” prosesser
Slette eller merke alle ”test” mapper og parametere

Feilsøking og validering
Feil i prosesser og oppbygning av modell i SimaPro kan lett forekomme. For å sikre god
kvalitet i resultater anbefales det at brukere gjennomfører regelmessig feilsøking av
enkeltprosesser og modellen som helhet ved hjelp av feilsøking og nettverksanalyser. Dette
burde gjennomføres både ved introduksjon av en ny mappe/prosess/parameter og ved
ferdigstillelse av modellen. Videre anbefales det at alle inkluderte elementer, og prosjektet i
sin helhet gjennomgås av en annen bruker ved prosjektets slutt. Denne skal legge vekt på
hvorvidt reglene for dokumentasjon og meningsinnhold opprettholdes og validere for
kalkulasjonsmetoder, bruk av parametere og resultater.
Med gode rutiner for kommentering i databasen sikres mulighet for erfaringsoverføring og
gjenbruk i fremtidige prosjekter og at man har kontroll på kvaliteten på de prosessene som
ligger inne.

2.8

Systemavgrensninger

2.8.1

PCR for jernbaneinfrastruktur og systemavgrensinger

Miljøbudsjettet skal utarbeides iht. Product Category Rules (PCR 2009:03) for
jernbaneinfrastruktur [2].
Systemavgrensinger for beregningsmodellen må avklares og defineres før de videre arbeider
igangsettes. Fortrinnsvis ønskes systemgrensene definert slik at prosjektet kan
sammenliknes med tilsvarende tidligere prosjekter og annen samferdselsinfrastruktur.
Avgrensinger og forutsetninger for produktsystemet som avviker fra PCR 2009 [2] skal
begrunnes og dokumenteres i rapporten for Miljøbudsjettet i henhold til mal for rapportering
av Miljøbudsjett.
2.8.2 Faser
Miljøbudsjettet skal iht. PCR inkludere alle livsløpsfaser for jernbaneinfrastrukturen, fordelt
på tre hovedfaser - utbygging, drift/vedlikehold og avhending av jernbaneinfrastruktur.
•
•

Utbyggingsfasen – klargjøring av underbygning, overbygning og jernbaneteknikk
(elektro) og andre elementer som inngår i jernbaneanlegget
Drifts- og vedlikeholdsfasen - drift og vedlikehold av underbygning, overbygning og
jernbaneteknikk (elektro), og utskifting og avfallsbehandling av utrangert
jernbanemateriell.
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Avhendingsfasen - demontering av infrastrukturen etter endt livsløp, transport og
behandling av materiell og avfall

Avfall fra vedlikehold og avhending holdes separert i Miljøbudsjettet.
2.8.3

Funksjonell enhet

Miljøpåvirkning fra nye jernbaneprosjekter skal beregnes for hele livsløpet, inkludert
utbygging, drift og vedlikehold, og avhending.
I henhold til PCR 2009 [2] velges en funksjonell enhet som sikrer relevant sammenlikning
med tilsvarende Miljøbudsjett for andre utbyggingsprosjekter innen samferdsel:
Funksjonell enhet for utbygging av jernbaneinfrastruktur i hht PCR 2009 [2]
Utslipp pr km jernbaneinfrastruktur
Valg av annen funksjonell enhet for Miljøbudsjettet som avviker fra PCR 2009:03 må
begrunnes og avgrensinger og forutsetninger rapporteres.
Resultatet skal uavhengig av valgt funksjonell enhet presentere
• utslipp totalt for prosjektet
og
• utslipp pr km jernbaneinfrastruktur
slik at det er lett å sammenlikne med Miljøbudsjett for andre prosjekt.
2.8.4

Produktsystem

Livsløpsvurdering (LCA) tar utgangspunkt i produktsystemet med alle enhetsprosesser som
inngår innenfor definerte systemgrenser. Dette gir ofte, og alltid for utbygging av
jernbaneinfrastruktur, store komplekse system med mange parametere og inngangsfaktorer
gjennom hele verdikjeden.
Produktsystemet avgrenses ved at like enhetsprosesser i verdikjeden aggregeres, og som
en konsekvens av dette aggregeres også mengder av samme materialtype. Grunnlaget for
vurderingen blir dermed mer oversiktlig og vurderingen lettere gjennomførbar.
Produktsystemet for beregningsgrunnlaget for jernbane er illustrert i flytskjema i figur 4 med
de viktigste elementene og inngangsfaktorene for jernbaneinfrastruktur.
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Figur 4: Flytskjema for hovedelementer og inngangsfaktorer som inngår i produktsystemet for
jernbaneinfrastruktur

2.8.5

Avgrensing mot andre tekniske installasjoner

Avgrensinger mot andre tekniske installasjoner og tredjepartsinstallasjoner, som kan bli
berørt som en konsekvens av utbyggingen er definert i PCR for jernbaneinfrastruktur [2].
Energibruk til brakkerigg under produksjonen av anlegget skal inkluderes i systemet.
Konsekvenser for arealbruk og forberedende arbeid for tilrettelegging av arealer for
prosjektet, inkludert riving av eksisterende anlegg, er ikke inkludert i Miljøbudsjettet i hht
PCR for jernbaneinfrastruktur [2].

2.8.6

Teknologistandard

Miljøbudsjettet skal beskrive forventet miljøpåvirkningspotensiale gitt dagens
miljøstandarder. Alle beregninger skal derfor baseres på eksisterende teknologistandard for
materialproduksjon, utbygging og vedlikehold, og avfallsbehandling.
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Elektrisitetsmiks

Utslippsfaktor fra elektrisitetsproduksjon vil variere med energikilde og over tid. Det er i dag
ikke konsensus på hvilken utslippsfaktor elektrisitetsforbruk i Norge skal tilordnes. Norsk
forbruksmiks av elektrisitet varierer gjennom året og kan ikke defineres på daglig basis.
Norge er knyttet til Norden og Europa via internasjonale kraftkabler (Nord Pool). Elkraft
eksporteres og importeres avhengig av egen produksjon og forbruk.
Bruk av elektrisitetsmiks med lav miljøpåvirkning kan redusere insentivet til redusert
elektrisitetsforbruk. Elektrisitet som produseres i Norge, men ikke forbrukes her, kan
eksporteres og erstatte produksjon av energi fra fossile kilder i utlandet. Norsk
elektrisitetsforbruk bør derfor reduseres i størst mulig grad.
På den andre side kan valg av Europeisk elektrisitetsmiks (ENTSOE-E), en gjennomsnittlig
produksjonsmiks i kontinental Europa (fordelt på fornybar, atom og fossil energi),
overestimere totale miljøpåvirkninger fra elektrisitetsforbruk. Dessuten vil ikke de klare
miljøfordelene ved å produsere og forbruke Norsk vannkraft vises ved beregning med denne
elektrisitetsmiksen.
•

•
•

I hht PCR [2] og metode for Klimagassbudsjett utarbeidet av transportetatene [4] skal
det i miljøbudsjettet brukes norsk forbruksmiks (elektrisitetsmiks inkludert netto
import) i direkte elektrisitetsbruk for bygge-, drift- og vedlikeholdsfasen av
jernbaneinfrastruktur.
For produksjon av inngangsfaktorer som spesifikt produseres i Norge og Norden skal
nordisk elektrisitetsmiks benyttes.
For produksjon av inngangsfaktorer hvor produksjonssted er ukjent (tidlige planfaser),
og i alle land unntatt Norden, skal europeisk elektrisitetsmiks benyttes.

Det er stor forskjell på utslipp av klimagasser fra produksjon av elektrisitet fra ulike kilder.
Norsk elektrisitetsproduksjon har betydelig lavere utslippsintensitet for klimagasser enn for
eksempel nordisk elektrisitet. Norsk elektrisitetsmiks med netto import inkludert gir derfor en
høyere utslippsintensitet enn for kun norsk produksjon, men betydelig lavere intensitet enn
for Nordisk og Europeisk
For Miljøbudsjett Follobanen Infrastruktur (2011) ble
elektrisitetsmiks.
følgende utslippstall benyttet (Kilde EcoInvent):
Analysen skal suppleres med
sensitivitetsberegninger
hvor direkte
elektrisitetsforbruk benytter
Nordisk og Europeisk
elektrisitetsmiks.

Norsk elektrisitetsmiks inkludert netto import – 44,1 g
CO2-e/kWh
Nordisk elektrisitetsmiks – 190,3 g CO2-e/kWh
Europeisk elektrisitetsmiks – 594,2 g CO2-e/kWh
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Miljøpåvirkningskategorier - miljøkonsekvenser

PCR for jernbaneinfrastruktur er retningsgivende for valg av miljøpåvirkningskategorier for
Miljøbudsjettet. Jernbaneverket har i tillegg valgt å inkludere miljøpåvirkningskategoriene
«Dannelse av partikler» og «Menneskelig toksisitet» da dette er miljøpåvirkningskategorier
prioritert i Miljøverndepartementets miljømål [9].
ReCiPe (H) benyttes som miljøpåvirkningskategorimetode. ReCiPe (H) har totalt 18
miljøpåvirkningskategorier. Tabell 1 definerer et utvalg av miljøpåvirkningskategorier som
vurderes som mest aktuelle for miljøbudsjett av jernbaneinfrastruktur. Disse kategoriene skal
som minimum inkluderes i et Miljøbudsjett. Andre kategorier kan legges til om dette anses
nyttig for ulike prosjektfaser.
Tabell 1: Miljøpåvirkningskategorier for Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur
Miljøpåvirkningskategori

Definisjon

Tidsperspektiv 2

Påvirkning

Forurensningsfaktor

Klimapåvirkning

Utslipp til luft.
Bidrar til drivhuseffekten ved økt infrarød
stråling i atmosfæren.

100 år

Global

kg CO 2 ekvivalenter

Forsuring

Utslipp til luft.
Surt regn.
Uorganiske gasser (sulfater, nitrater og
fosfater) kan løses i vann og endre
surhetsgrad i jordsmonn og grunnvann.

100 år

Lokal

kg SO 2 ekvivalenter

Nedbryting av ozonlaget

Utslipp til luft.
Stratosfærisk ozon konsentrasjon.
Forbruk av ozon nedbrytende stoffer
(Montreal-protokollen) er redusert til null siden
2010 i EU.

_

Global

kg CFC-11
ekvivalenter

Fotokjemisk smog
(bakkenær ozon, fotokjemisk
oksidasjonspotensiale)

Utslipp til luft.
Dannelse av bakkenært ozon utgjør en
helserisiko pga skadelig effekt på luftveier og
lunger

_

Lokal

kg étenekvivalenter

Eutrofiering
(overgjødsling av
ferskvannsmiljø)

Utslipp til ferskvann.
Næringsrike forbindelser som slippes ut
i vassdrag kan forårsake algeoppblomstring

_

Lokal

kg P-ekvivalenter

Med tidsperspektiv for påvirkningskategori menes hvor lang tid det er beregnet at utslippet vil påvirke miljøet. For kategorier merket med – har ikke
tidsperspektiv noe betydning for beregningsresultat.

2
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med negativ økologisk effekt.

Dannelse av partikler

Utslipp til luft.
Partikler i luften hovedsakelig dannet ved
forbrenning av fossilt brensel. Forårsaker
helseproblem for luftveier og lunger.

Menneskelig toksisitet 3

Til urban luft
Effekt av giftige stoffer til
menneskelig miljø. Utslipp til luft av
tungmetaller er spesielt store bidragsytere

_

Uendelig

Lokal
Regional

kg PM10 ekvivalenter

Lokal

kg 1,4-DB ekvivalenter

Prioritering av miljøpåvirkningskategorier
Noen av de viktigste miljøutfordringene for Jernbaneverket er som beskrevet i Miljøplan
2010-2013 [10] energiforbruk og klimapåvirkninger. På grunnlag av disse føringene er
miljøpåvirkningskategorien «klimapåvirkning» gitt høyest prioritet i Miljøbudsjettet
Miljøpåvirkningskategoriene utover klimapåvirkning er inkludert for å vurdere om valgt
løsning eller materiale som har lavere klimapåvirkning, har høyere lokale luftforurensninger
som sur nedbør, overgjødsling, partikler og bakkenært ozon.
Det anbefales at et begrenset antall miljøpåvirkningskategorier prioriteres ved vurdering av
Miljøbudsjettet. I henhold til nevnte føringer og Miljøverndepartementets miljømål anbefales
følgende prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klimapåvirkning
Dannelse av partikler
Forsuring
Eutrofiering (overgjødsling av ferskvannsmiljø)
Fotokjemisk smog (bakkenær ozon)
Menneskelig toksisitet
Nedbryting av ozonlaget

Ved valg av alternative løsninger i prosjektet skal det derfor dokumenteres at alle analyserte
miljøpåvirkningskategorier er tilsvarende eller lavere enn utgangspunktet. Får noen
miljøpåvirkningskategorier vesentlig høyere påvirkning enn ved utgangspunktet skal dette
begrunnes.
2.8.9

Geografisk avgrensing - klimagassutslipp i og utenfor Norge

I LCA behandles og aggregeres miljø- og klimapåvirkninger vanligvis uavhengig av
utslippenes geografiske opprinnelse. Miljøbudsjettet skal vise totale miljøpåvirkninger fra
prosjektet, og etter initiativ fra Samferdselsdepartementet og Nasjonal Transport Plan, vise
3

Menneskelig toksisitet tas med fra generiske (EcoInvent) data, men er ikke alltid tilgjengelig i produktspesifikke EPD.
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utslipp av klimagasser gruppert i lokale (nasjonale) utslipp og utslipp fra aktiviteter utenfor
Norge.
Lokale klimagassutslipp defineres som utslipp på nasjonalt nivå og omfatter
• energibruk fra maskiner i byggeperioden og fra vedlikeholdsoperasjoner, samt direkte
forbruk av elektrisitet for de samme fasene.
• masseforflytning (av stein, jord osv.) ut av prosjektområde og intern transport av
materialer i prosjektet, da dette er antatt som lokal transport.
Utslipp fra produksjon av materialer er ikke inkludert i lokale utslipp, selv om det er
sannsynlig av noe av materialene blir produsert i Norge.
Eventuelle utslipp i utlandet som er generert som følge av norsk etterspørsel er heller ikke
inkludert i de lokale utslippene.
2.8.10 Avgrensing mot naturkonsekvenser
Et Miljøbudsjett omfatter direkte- og indirekte utslipp av blant annet klimagasser fra materialog energibruk for utbygging og drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Prosjektets
miljøkonsekvenser for landskap og naturmiljø behandles i konsekvensutredningen (KU) og
følges opp i miljøprogram for prosjektering. Disse miljøkonsekvensene er følgelig ikke
inkludert i Miljøbudsjettet:
•
•
•
•
•
•

Landskap og visuelt miljø
Naturmangfold
Naturressurser
Støy og vibrasjoner
Lokale utslipp til luft, vann og grunn
Setninger og massestabilitet

2.8.11 CO 2 -balanse, avskoging og arealbruk
Endringer i CO 2 -balansen som følge av permanent avskoging eller nedbygging av mark er
ikke inkludert i Miljøbudsjettet.
Avskoging som resultat av utbygging av jernbaneinfrastruktur er ikke inkludert i
Miljøbudsjettet da det er metodisk vanskelig å kvantifisere potensielle utslipp som følge av
inngrepet. Endring i CO 2 -balansen som følge av avskoging eller nedbygging av mark er ikke
representert ved prosesser i EcoInvent. En vurdering av disse forholdene vil kreve en
detaljert studie av lokale forhold.
Klimameldingen i 2012 [11] og Regjeringens miljøpolitikk [12] legger større vekt på skog som
karbonlager og skogens rolle i det norske klimaregnskapet. Det forventes derfor mer fokus
på avskoging ved jernbaneutbygging som følge av dette. Myndighetene ønsker i fremtiden å
satse på økt karbonlagring i skog ved redusert avskoging og skogforringelse og økt
skogplanting.
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Det forventes derfor mer fokus på arealbruk og arealbruksendringer fremover, særlig for
prosjekter som innebærer avskoging.
Biodiversitet er et annet viktig tema i norsk miljøpolitikk som også er tett forbundet med
arealbruksendringer [12].
Klima- og miljøeffekter av arealbruk og arealbruksendringer bør senere implementeres i
metoden.
2.8.12 Detaljeringsnivå og grensekriterier
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur beskriver et stort og komplekst system, og det må
settes grenser for detaljeringsnivået.
Inngangsfaktorer for de viktigste komponentene og elementene ved utbyggingen skal
tallfestes.
Generelt er mengde og type inngangsfaktorer for utbyggingen i form av materialer og energi i
tidlig fase ofte basert på prosjektets kostnadskalkyle. Tilsvarende data for vedlikehold og
avfall/avhending baseres ofte på generiske arbeidsrutiner for vedlikehold og grunnlag for
beregning av livssykluskostnader, LCC.
Mengden av de ulike inngangsfaktorene kobles med detaljerte, generiske databasetall som
beskriver produksjon og bearbeiding til ferdige materialer/komponenter, samt transport av
disse. Tilsvarende er inkludert for produksjon og fremføring av energi.
Grensekriteriene vil derfor være en blanding av ulike kriterier, på grunnlag av tilgjengelighet
og kvalitativ vurdering av betydning for Miljøbudsjettet. Grensekriterier, tilgjengelighet og
detaljeringsgrad vil være avhengig av planfase.
De generelle retningslinjene fra PCR anbefaler miljørelevans som grensekriterium, noe som
ligger til grunn for PCR-dokumentets inndeling av hvilke komponenter i infrastrukturen som
skal telles med.
Komponenter og inngangsfaktorer som har relativt liten mengde materialer (vekt, volum) kan
vurderes å utelates fra datainnhentingen (massebasert cut-off). Det må gjøres en vurdering
og disse materialene kan ha en relativt stor påvirkning av miljøkonsekvenser i alle
miljøpåvirkningskategorier, slik at de ikke kan påvirke resultatet. Påvirkes resultatet må disse
materialene inkluderes.
Mer detaljerte utelatelser og begrensinger må begrunnes og beskrives i rapporten for
Miljøbudsjettet.
Kilder, detaljeringsgrad og grunnlagsdata for Miljøbudsjettet er mer detaljert beskrevet for
hver planfase i prosjektet i del 3 av Veilederen.
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2.8.13 Tidsperspektiv - beregningsperiode
Beregningsperioden for prosjektet angir den tidsperioden prosjektet skal fungere som
forventet og spesifisert. Beregningsperioden skal formelt sett foreslås av Finansdepartementet og godkjennes av
Samferdselsdepartementet.
Slitasje og behov for utbytting av
Beregningsperioden for Miljøbudsjett for Follobanen
skinner er blant annet avhengig
har 60 år som beregningsperiode. Dette er i henhold
av lokalt klima (vær, temperatur,
til PCR for jernbaneinfrastruktur [2] som har en
fuktighet), tyngde på tog og hvor
beregningsperiode på 60 år.
ofte tog trafikkerer strekningen.
Avvik fra PCR for jernbaneinfrastruktur:
Basert på erfaringer fra tidligere Miljøbudsjett og samt ønske om å sammenlikne resultat
med miljøbudsjett for andre transportsystem som har ulik beregningsperiode skal det i
fremtidige Miljøbudsjett for drift og vedlikeholdsfasen beregnes miljøpåvirkning på årlig basis
[13]. Miljøpåvirkning som oppstår fra og under utbyggingsfasen skal allokeres til
utbyggingsfasen (år 0), og ikke fordeles på fremtidige driftsår.
2.8.14 Levetidsbetraktninger
Levetiden for elementer og innsatsfaktorer vil blant annet være avhengig av materialvalg,
fysiske belastninger, slitasje, fuktighet, temperatur og klima. Materialvalg og elementer vil
derfor variere i ulike prosjekt og det må derfor lages en oversikt med estimert levetid for de
viktigste elementene i prosjektet. Basert på levetiden til elementene må det utføres et
regelmessig vedlikeholdsintervall for å tilfredsstille et fullt funksjonelt og sikkert anlegg i
driftsfasen.
Energibruk til drift av infrastrukturen, blant annet energi til oppvarming av sporvekslere og
energi til lyd/lyssignal skal også inkluderes i drift og vedlikeholdsfasen.
Estimert levetid for det enkelte element (L E ) er her definert som tiden et element er fullt
funksjonsdyktig og uten fare for skader, før det må byttes ut.
I større jernbaneprosjekter anbefales det å gjøre en forenklet usikkerhetsanalyse over
elementenes levetider. Usikkerhetsanalysen bør gjennomføres av relevante fagpersoner i
samarbeide med erfarent drifts- og vedlikeholdspersonell i Jernbaneverket. Eksempel på en
slik forenklet usikkerhetsanalyse for Follobanen er gitt i rapporten Miljøbudsjett. Vurdering av
levetid for materiell [14].
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Jernbaneverkets Veileder i Samfunnsøkonomiske analyser (JD 205) [15] angir at følgende
tekniske levetider som hovedregel brukes ved beregninger for ulike typer investeringer:
•
•
•
•
•
•

Underbygning
Overbygning
Elektroanlegg
Stasjonsanlegg
Signalanlegg
Kontaktledningsanlegg

75 år
40 år
40 år
40 år
30 år
60 år

For et Miljøbudsjett er det behov for mer detaljer enn de verdiene JD205 [15] kan gi. Ved
etablering av Miljøbudsjett for Follobanen ble det utført en usikkerhetsanalyse som tidligere
beskrevet [14]. Estimerte levetider for Follobanen er gitt i tabell 2. Disse levetidene er basert
på erfaringer fra Jernbaneverket.
Tabell 2: Estimerte levetider for utvalgte inngangsfaktorer brukt på Follobanen

Element
Vann- og frostsikring, betongelementer
Rømningstverrrslagsdører og dører i tverrforbindelser
Åpen grøft
Kabelkanaler, betong
Støyskjerm, tre
Gjerde
Ballast (rensing)
Skinner
Sviller, betong
Befestigelse
Hengemast i tunnel, aluminium
Utligger i tunnel, aluminium
Mast i dagen, stål
Kontaktledning
Returledning, aluminium
Transformatorer
Jordledning
Pumper
Tunnelbelysning, LED
Tunnelventilasjon
Drivmaskiner til sporveksler
Teleanlegg

Levetid (år)
50
15
15
50
25
25
25
30
50
30
50
50
50
30
50
30
50
12
30
15
20
15

Levetidsverdiene gitt i tabellen kan brukes som et utgangspunkt i senere miljøbudsjett, men
må vurderes spesifikt i hvert prosjekt.
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Utbyggingsfasen
Miljøpåvirkning som oppstår fra og under utbyggingsfasen skal allokeres til år 0, og ikke
fordeles på fremtidige driftsår.
Drift og vedlikeholdsfasen - utskifting
Miljøpåvirkninger for hvert element som etter en viss levetid må byttes ut, annet
vedlikeholdsarbeid samt energi til årlig drift fordeles for hver miljøpåvirkningskategori på den
spesifikke levetiden til elementet. Avfallsbehandling for det utbyttende elementet fordeles
også tilsvarende.
Formel 1 og formel 2 er eksempel for å beregne total årlig klimapåvirkning fra drift og
vedlikeholdsfasen.
Tilsvarende beregningsmetode gjelder for de andre miljøpåvirkningskategoriene.
Fortrinnsvis beregnes mengde av innsatsfaktorer etter denne formelen, som omformes til
miljøpåvirkninger i LCA programvaren. Da byttes ÅM KP (klimapåvirkning) ut med for
eksempel ÅI BE (årlig innsatsfaktor m3 betong) osv.
(1)
ÅM KP

𝐸1𝐾𝑃
𝐸2
𝐸3
� + � 𝐾𝑃 � + � 𝐾𝑃 � +
𝐿1𝐸
𝐿2𝐸
𝐿3𝐸

Å𝑀𝐾𝑃 = �

𝐸𝑛𝐾𝑃
�
𝐿𝑛𝐸

⋯+ �

= Total årlig klimapåvirkning fra produksjon av nye elementer, annet
vedlikeholdsarbeid og energi til drift (bla varme til sporvekslere).
= Total klimapåvirkning fra produksjon og transport av element 1 (E1) med levetid
L1 E
= Elementets/komponentens estimerte levetid
= Totalt antall komponenter

E1 KP
L1 E
n

Drift og vedlikeholdsfasen – avfallsbehandling av utskiftet materiell
(2)

𝐸1

𝐸2

𝐸3

𝐸𝑛

𝑀𝐴𝐾𝑃 = � 𝐿1𝐾𝑃 � + � 𝐿2𝐾𝑃 � + � 𝐿3𝐾𝑃 � + ⋯ + � 𝐿𝑛𝐾𝑃 �
𝐸

𝐸

𝐸

𝐸

MA KP = Total årlig klimapåvirkning fra avfallsbehandling av utbyttede elementer
E1 KP = Total klimapåvirkning fra transport og avfallsbehandling av element 1 (E1) med
levetid L1 E
L1 E
= som beskrevet i formel 1
n
= som beskrevet i formel 1
Avhending
Innsatsfaktorer som byttes ut i drift og vedlikeholdsfasen skal avhendes (sorteres, forbrennes
eller resirkuleres) og miljøpåvirkninger fra dette inkluderes i miljøbudsjettet. Miljøpåvirkning
fra en teoretisk avhendingsfase beregnes med samme mengder som for utbyggingsfasen.
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Estimert (beregnet) og faktisk vedlikehold
I miljøbudsjettet brukes en teoretisk tilnærming for vedlikehold. Det er viktig å skille mellom
estimert (beregnet) og faktisk vedlikehold. Hvis tre komponenter i en tunnel har levetid på 8,9
og 10 år, vil det i praksis kanskje utføres et stort vedlikeholdsarbeid i år 8, der alt byttes.
Dette er faktisk vedlikehold. I beregningene forenkles dette og estimert levetid for de enkelte
elementer danner grunnlag for beregnet vedlikehold uavhengig av praktisk gjennomføring av
vedlikeholdet.
I praksis bør det også tilstrebes at estimert levetid til enkeltkomponenter samkjøres med
levetider på annet materiell. For eksempel kan det med tanke på miljøpåvirkninger være
bedre å få flere komponenter i en tunnel med estimert levetid på 20 år – istedenfor å måtte
utføre større utskiftninger etter 15, 20 og 25 år.

2.9

Struktur og oppbygning av livsløpsmodellen

2.9.1

Struktur i livsløpsmodellen

Livsløpsmodellen for figur 5, fordelt på 4 nivåer.
• Nivå 1 er traséfasen og beskriver alternative traséer fra start- til endepunkt.
• Nivå 2 er livsløpsfasen hvor det deles inn i utbygging, drift og vedlikehold inkludert
avfallsbehandling av utbyttet materiell, og avhending av traséen etter endt levetid.
• Nivå 3 gir valgt trasé delt i ulike delstrekninger, som for eksempel dagsone, tunnel og
bru.
• Nivå 4 deler delstrekningene opp etter Jernbaneverkets hovedposter, som
underbygning, overbygning og jernbaneteknikk (elektro).
I tabell 3 og tabell 4 er videre oppdeling i hovedprosesser etter JBVs prosesskoder gitt.
I følgende eksempel er to ulike trasealternativ modellert og sammenlignet. Strukturen for
eksemplet inneholder følgende:
•

Traséfase (Nivå 1)
- Trasealternativ 1: stor andel tunneler
- Trasealternativ 2: stor andel dagsone

•

Livsløpsfaser (Nivå 2)
- Utbygging
- Vedlikehold
 Avfall fra vedlikehold
- Avhending etter endt levetid

•

Strekningsfase (Nivå 3)
- Dagsone
- Tunnelstrekning
- Brustrekning
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Oppbygningsfase/Hovedprosesser (Nivå 4)
- Underbygning
- Overbygning
- Jernbaneteknikk (elektro)

Som vist i figur 5 består hvert trasealternativ av tre livsløpsfaser som er beskrevet for alle
delstrekningene, og hver delstrekning er igjen bygd opp av 3 hovedposter. Disse
hovedpostene består av hovedprosesser som krever enhetsprosesser (inngangsfaktorer,
materialer og energi).

Figur 5: Figuren viser Jernbaneverkets struktur for livsløpsvurderinger, fordelt på 4 nivåer
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Nivå 1
Nivå 1 er valg av trase med alle delstrekninger. Alternative traséutforminger kan være at
trasé 1 har stor andel tunneler og trasé 2 har stor andel dagsone.
Nivå 2
Nivå 2 er valgt trasé fordelt på livsløpsfasene utbygging, drift og vedlikehold, og avhending.
Togframføring er ikke inkludert i denne fasen.
Utbygging inkluderer alle enhetsprosesser (inngangsfaktorer, materialer og energi) som er
nødvendig for å ferdigstille prosjektet/traseen.
Drift og vedlikeholdsfasen inkluderer alle funksjoner og materiell nødvendig for å drifte og
vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen. Drift av infrastrukturen inkluderer energi for tekniske
installasjoner som ventilasjonssystem og sporveksler.
Vedlikehold av banens infrastruktur beregnes etter de samme hovedprinsippene som
utbyggingen med tanke på inngangsfaktorer, og deles opp i henhold til Jernbaneverkets
hovedposter [1] drift og vedlikehold av underbygning, overbygning og jernbaneteknisk
(elektro).
På nivå 2 skilles det mellom avfall fra vedlikehold gjennom banens levetid og avfall fra
avhending av banen ved endt levetid. I prinsippet behandles dette likt med tanke på
avfallsbehandling, men er holdt atskilt på nivå 2 for å beholde oversikten over når i livsløpet
avfall oppstår og i hvilke mengder dette er.
Nivå 3
I nivå 3 skilles det mellom delstrekninger i prosjektet. Med delstrekninger menes
strekningstyper som for eksempel dagsone, tunnel og bru.
Nivå 4
Nivå 4 består av totalt tre hovedposter som hver består av ti hovedprosesser som til sammen
beskriver inngangsfaktorer til under- og overbygning samt jernbaneteknikk (elektro) for
infrastruktur utbyggingen, og drift og vedlikehold.
• Underbygning. Alle inngrep som foregår fra urørt terreng til traseen er klar for
ballastpukk/fastspor, inkludert tunneler og bruer, er underbygning
•

Overbygning. Alle inngrep som foregår fra legging av ballastpukk/fastspor til spor og
sporveksler er ferdig lagt utgjør overbygning

•

Jernbaneteknikk (elektro). Alle inngrep som inkluderer jernbaneelektriske anlegg;
kontaktledningsanlegg, lavspenningsanlegg, banestrømforsyning, signalanlegg og
teleanlegg

I eksempel i figur 5 er Hovedprosesser i nivå 4 spesifikt for utbygging. For vedlikeholdsfasen
gjelder prosesskoder 4.0 – 5.9.
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På nivå 4 er material- og energibruk for utbygging, drift og vedlikehold inkludert
avfallsbehandling av utbyttet materiell, og avhending av traséen etter endt levetid er
beskrevet og sammenstilt.
Tabell 3 og tabell 4 viser en oversikt over prosesskodene til Jernbaneverket fordelt på
hovedprosesser.
Tabell 3: JBV Prosesskoder – Hovedprosesser for prosjektering og bygging
JBV Prosesskoder - Prosjektering og bygging
Livsløpsfase

Hovedposter

Underbygning

Prosjektering og bygging

Overbygning

Kode Hovedprosess
1.0

Ledelse, administrasjon m.m.

1.1

Forberedende tiltak og generelle kostnader

1.2

Sprengning og masseflytting

1.3

Tunneler

1.4

Grøfter, kummer og rør

1.5

Vegfundament og formasjonsplan jernbane

1.6

Vegdekke

1.7

Vegutstyr og miljøtiltak

1.8

Bruer og kaier

1.9

Vintervedlikehold

2.0

Ledelse, administrasjon m.m.

2.1

Forberedende tiltak og generelle kostnader

2.2

Spor

2.3

Sporveksler

2.4

Planoverganger

2.5

Spor på bruer

2.6

Sporstoppere

2.7

-tom-

2.8

Maskinkostnad

2.9

Øvrig

3.0

Ledelse, administrasjon m.m.

3.1

Forberedende tiltak og generelle kostnader

3.2

Kontaktledningsanlegg

3.3

Lavspenningsanlegg

Jernbaneteknikk 3.4
(elektro)
3.5

Banestrømforsyningsanlegg
Signalanlegg

3.6

Teleanlegg

3.7

Øvrige tekniske anlegg

3.8

Maskinkostnad

3.9

Øvrig
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Tabell 4: JBV Prosesskoder – Hovedprosesser for drift og vedlikehold
JBV Prosesskoder - Drift og vedlikehold
Livsløpsfase

Hovedposter

Underbygning

Drift og vedlikehold

Overbygning

Kode Hovedprosess
4.0

Ledelse, administrasjon m.m.

4.1

Visitasjon, inspeksjon

4.2

Beredskap, rydding, renhold

4.3

Vedlikehold av tunneler og fjellskjæringer

4.4

Vedlikehold av bruer

4.5

Vedlikehold av drenerings- og overvannsanlegg

4.6

Vedlikehold av gjerder og porter

4.7

Vedlikehold av støyskjermer, støttemurer m.m.

4.8

Vedlikehold av konstruksjoner for elektroanlegg

4.9

Vedlikehold av stasjons- og terminalområder

5.0

Ledelse, administrasjon m.m.

5.1

Visitasjon, kontroll

5.2

Beredskap, rydding, renhold

5.3

Sporjustering, stabilisering, sliping og høvling

5.4

Utbedring av feil og mangler i spor og sporveksler

5.5

Ballastsupplering, -rensing og -utskifting

5.6

Vedlikehold av diverse anlegg

5.7

Sanering av spor og sporveksler

5.8

-tom-

5.9

Øvrig

6.0

Ledelse, administrasjon m.m.

6.1

Kontaktledningsanlegg

6.2

Lavspenningsanlegg

6.3

Banestrømforsyningsanlegg

Jernbaneteknikk 6.4
(elektro)
6.5

Signalanlegg
Teleanlegg

6.6

Øvrige tekniske anlegg

6.7

-tom-

6.8

-tom-

6.9

Øvrig
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Beregningsmodell for grunnlagsdata

2.10.1 Forutsetninger
Forbruk av materialer og energi i det aktuelle prosjektet må beregnes som grunnlag for
miljøbudsjettet og utslippsberegningene. Det må defineres en rekke forutsetninger for
beregningene som materialbruk, leverandører, transportavstander, maskiners forbruk og
levetid osv. Dersom dette ikke er bestemt for den aktuelle planfasen må forutsetningene
defineres på grunnlag av erfaring fra tidligere Miljøbudsjett, skjønn og undersøkelser.
Dokumentasjon av disse forutsetningene er vesentlig, da dette vil bli endret og etterprøvd
ettersom prosjektet utvikler seg. Et eksempel på dokumentasjon av forutsetninger for
utbygging av jernbaneinfrastruktur er vist i del 4, tabell 15 til tabell 21.
Noen av forutsetningene i det viste eksempelet definerer mengdeomregningsfaktorer som
hjelp til å beregne materialer i kjente elementer (eksempel betong og armeringsstål i 1 stk
sville). Noen forutsetninger vil være relevante i de fleste prosjekter mens andre vil variere fra
prosjekt til prosjekt og må diskuteres og avklares for hver beregning.
2.10.2 Inngangsfaktorer – materialer og energi
Kilder for mengdedata for material- og energiforbruk er avhengig av planfasen som skal
analyseres. Detaljert beskrivelse av datakilder er beskrevet under hver planfase i del 3 av
Veilederen.
2.10.3 Transport og maskinbruk
Miljødata for materialer og elementer fra generiske miljødatabaser (EcoInvent) og
produktspesifikke produksjonsdata (EPD) inkluderer inngangsfaktorer (råvarer, materialer,
energi og transport) for å produsere et definert produkt, ferdig levert ved fabrikkporten (at
gate). Det vil si at transport fra fabrikkport/produksjonssted til det aktuelle
anlegget/bruksområdet av produktet må legges til som transportarbeid i analysen. Det skal
tilsvarende beregnes demontering/uttak og transport for restprodukter og overskuddsmasser
på anlegget til avtaker/deponi utenfor anlegget.
.
Transport av varer/materiell/masser inn til anlegget
Utslipp fra transportarbeid (antall tonnkm) beregnes på grunnlag av vekt (antall tonn)
varer/materiell/masser som fraktes en gitt distanse (antall km). I SimaPro er returtransport
inkludert i enhetsprosesser for transportarbeid og datagrunnlag for returtransport
skal ikke legges inn.
Transport av restprodukter og masser ut av anlegget
Utslipp fra transport beregnes på grunnlag av mengde forbrukt drivstoff (m3 diesel).
Drivstofforbruket beregnes på grunnlag av kjøretøykapasitet og antall billass med masse.
Datagrunnlag for returtransport skal legges inn for denne transporten.
Informasjon og grunnlagsdata fremskaffes for
• transport av varer/materiell/masser fra fabrikkport/produksjonssted inn til
anlegget/bruksområdet
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o transportert mengde
o transportdistanse
o transportmiddel
transport av varer/materiell/masser internt på anlegget
o transportert mengde
o transportdistanse
o transportmiddel
transport av varer/materiell/masser ut av anlegget til avtaker/deponi
o transportert mengde
o transportdistanse
o transportmiddel

For anleggsarbeider med gravemaskin skal Excavation, hydraulic digger i EcoInvent
benyttes pr m3 masse behandlet. For liknende maskiner som arbeider uten å frakte masser
skal energiforbruk utledes som elektrisk energi (kWh) og liter diesel.
I tidlige planfaser når ikke produkt eller produksjonssted er bestemt vil det være nødvendig å
foreta en del antakelser for transportdistanser og type kjøretøy. Distanser oppgitt i tabell 5
brukes når ikke annet er kjent for jernbaneprosjekt på Østlandet. For prosjekt andre steder i
Norge må også transport fra Østlandet inkluderes. Når transportmiddel ikke er kjent er det
antatt transport på lastebil, gjennomsnittlig Euroklasse.
Tabell 5: Standard transportdistanser for jernbaneprosjekt på Østlandet

Type transport
Alt av masseflytting (jord, stein osv.) til og fra
anleggsområdet
Lokale varer (asfalt, betong, pukk, grus)
Varer/materiell/masser produsert generelt i
Norge
Varer/materiell/masser produsert generelt i
Norden
Varer/materiell/masser produsert generelt i
Europa
Armeringsjern (fra Mo i Rana)
Skinner
Transport til avfallshåndtering ved lokalt
avfallsmottak
Gravemaskin, pr m3 masser gravet

Distanse i km, en vei
20 km

Kjøretøy
Transport, lorry 20-28, fleet average

20 km
100 km

Transport, lorry 20-28, fleet average
Transport, lorry 20-28, fleet average

500 km

Transport, lorry 20-28, fleet average

1500 km

Transport, lorry 20-28, fleet average

1500 km
100 km
1700 km
65 km

Transport, transoceanic freight ship
Transport, lorry 20-28, fleet average
Transport, freight, rail, RER
Transport, lorry 3,5-20, fleet average

Pr m3

Excavation, hydraulic digger

Spesialtilfelle sement
Siden Norge kun har to produksjonssteder av sement må transporten fra sementverket til
betongfabrikken behandles på en spesiell måte ved bruk av generiske miljødata (EcoInvent).
Betongprosessen modifiseres slik at Transport Lorry 20-28 fleet average delen i
betongprosessen økes med å multiplisere mengden av betong i tonn (0,3 tonn i Concrete
Normal, at plant) med distansen i km fra enten Brevik i Telemark eller Kjøpsvik i Nordland til
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betongfabrikken som det antas blir brukt i analysen. Ved å modifisere modellen slik, unngår
man at en del transportarbeid forsvinner hvis man velger en nærliggende betongfabrikk da
sementen uansett kommer fra samme verk.
Mannskapstransport til og fra anleggsområde
Mannskapstransport til og fra anleggsområde er utelatt fra Miljøbudsjettet i henhold til
systemgrensene i PCR for jernbaneinfrastruktur.
2.10.4 Mengdeberegningsark
Forbruk av materialer og energi må beregnes som grunnlag for utslippsberegningene i det
aktuelle prosjektet. Utslippsberegningene trenger grunnlag på et relativt detaljert nivå mhp
inngangsfaktorene og dersom ikke prosjektspesifikke data er tilgjengelig må grunnlaget
baseres på erfaringstall og modifisering av mengde- og miljødata fra referanseprosjekter. For
systematisering, beregning og dokumentasjon av mengdedata kan det benyttes et
Excelbasert mengdeberegningsark som også kan brukes i senere prosjekt.
Disse mengdedataene gir inngangsfaktorer for enkel miljøanalyse med
Miljøbudsjettkalkulator og/eller komplett miljøanalyse med simuleringsprogram for
livsløpsvurderinger.
Figur 6 viser et eksempel på mengdeberegningsark som utfører følgende operasjoner:
1. Elementbank. Definerer enhetsmengder for aktuelle prosesser (iht. prosesskoder i
SVV/JBV) pr. løpemeter av aktuelle elementer.
2. Mengdekalkulator. Med utgangspunkt i Elementbanken og målte lengder av de
forskjellige hovedelementer i prosjektet beregnes totale mengder på de aktuelle
prosesser
3. Innsatsmengder miljø. Prosessmengdene (med enheter iht. prosesskoden) regnes
om til enheter tilpasset som underlag for utslippsberegningene. Nødvendige
forutsetninger og valg dokumenteres.
4. Transport og forbruk. Med basis i Innsatsmengder miljø, samt nødvendige
transportmessige forutsetninger beregnes maskinbruk og forbruk.
Et annet eksempel på mengdeberegningsark fra Miljøbudsjett for Follobanen hovedplanfase er vist i del 4.

Veileder for utarbeidelse av
Side:
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur Dok.nr:
Pilot Follobanen
Rev.:
Dato:

45 av 120
UOS-00-A-90020
00E
09.10.2012

Figur 6: Eksempel på mengdeberegningsark, resultatarket
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Usikkerhet og nøyaktighet

2.11.1 Sammenlikning med usikkerhet i kostnadsberegninger
Graden av nøyaktighet og usikkerheten i Miljøbudsjettets miljøpåvirkninger vil generelt være
avhengig av avklarings- og detaljeringsnivået i de ulike planfasene. Det er ikke lagt inn noen
usikkerhets- eller korreksjonsfaktorer i Miljøbudsjettet for å ta høyde for manglende data eller
kunnskap tidlig i prosjektene. Dette medfører at det vil bli beregnet større miljøkonsekvenser
av tiltaket når detaljeringsgraden øker i prosjektet og flere komponenter og elementer blir lagt
inn i beregningene. Tilsvarende utvikling gjelder for øvrig også for kostnadsberegninger i
prosjektet.
Ved beregning av kostnader kan det, basert på erfaringer, foretas en oppskalering på to
måter av et overslag fra et bestemt plannivå for å tilnærme seg et mulig framtidig
sluttresultat:
1. Påslag for uspesifisert. Det er usikkert om alle detaljer og forhold som følger av den
valgte løsning er mengdeberegnet/priset
2. Vurdering av usikkerhet på enkeltposter og fra indre/ytre faktorer. For å dekke opp
uavklarte forhold som vil endre løsning/kostnad. Avhengig av kartlagte usikkerheter
vurderes en korreksjon av overslaget i form av endringssummer eller – faktorer.

For et Miljøbudsjett vil også de samme forholdene være aktuelle:
1. Alle mengder, forbruk og aspekter i den foreliggende løsningen er ikke kjent og ikke
inkludert.
2. Den foreliggende løsning innehar usikkerhet og endringspotensiale som kan bli utløst
før sluttproduktet foreligger.

Kostnader har fordel av at alt regnes over i samme enhet, kroner, samt at det foreligger
empiriske data for graden av uspesifiserte poster og usikkerhet.
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur beregner flere ulike miljøpåvirkningskategorier (klima,
forsuring osv.). Men det mangler erfaring og statistiske data på hvor nøyaktig Miljøbudsjett
fra tidligere planfaser treffer med Miljøbudsjett fra senere planfaser og Miljøregnskap fra
Produksjonsfasen.
Det finnes derfor ikke erfaringsgrunnlag for å skalere opp miljøpåvirkning fra en planfase til
senere planfaser for å kompensere for unøyaktighet i datagrunnlaget og beregnet
miljøpåvirkning.
2.11.2 Datakvalitet og nøyaktighetsvurdering av miljøbudsjett
En vurdering av nøyaktighet på datakvalitet og dets betydning for resultat av Miljøbudsjettet
gjennomføres som vist i Tabell 6. Denne tabellen beskriver elementer/grunnarbeider,
modellering/datakilde, nøyaktighet på datakvalitet (lav, medium, høy), kvalitet på miljødata
(lav, medium, høy) og betydning for Miljøbudsjett resultatet (liten, medium, stor).
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Prosesser som har stor til medium betydning for Miljøbudsjettresultat som vist i Tabell 6 skal
vurderes i forhold til nøyaktighet på mengde- og miljødata slik at en overordnet nøyaktighet
for Miljøbudsjettet kan presenteres
Miljødata fra generiske databaser som EcoInvent er klassifisert til medium miljødatakvalitet
[3].
Miljøbudsjettet bør inkludere en vurdering av betydningen av inngangsfaktorer som ikke er
dekket av Miljøbudsjettet.
Tabell 6: Datakvalitetsmatrise for nøyaktighet

Kategori

Prosess

Nøyaktighet på datakvalitet

Modellering

Mengdedata

Miljødata

Betydning for

Kommentar

Miljøbudsjett resultat
Nødlys

Håndleder
med LED

Modellert med utgangspunkt
i materialsammensetning og
generiske prosessdata.
Modifisert prosess fra
Hovedplan

Medium

Medium

Liten

Spor

Betongstøp

Modellert med utgangspunkt
i materialsammensetning og
generiske prosessdata.
Modifisert prosess fra
Hovedplan

Høy

Medium

Stor

Spor

Skinnestål

Modellert med utgangspunkt
i materialsammensetning og
generiske prosessdata.
Modifisert jerninnhold til
25 % resirkulert

Høy

Medium

Stor

Høy

Medium

Stor

Resultat

Løsning ikke
bestemt

Oppsummering
av alle prosesser
med stor
betydning for
Miljøbudsjettresultat

2.11.3 Arbeidsprosess med usikkerhets- og sensitivitetsanalyse
Det skal foretas en usikkerhets- og sensitivitetsanalyse som inngår i arbeidsprosessen med
Miljøbudsjett som en del av Arbeidsgruppens oppgaver
•

•
•

bidra til å definere forutsetninger og mengder best mulig. Eventuelt legge inn en
standard mengdejusteringsfaktor på alle, eller spesielle materialer/arbeider, for å
dekke uspesifisert.
identifisere og synliggjøre usikkerheter i datagrunnlag.
Gi bidrag til datakvalitetsmatrisen tabell 6.
Utføre sensitivitetsberegninger for forskjellige scenarier av worst case/best case.
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Sensitivitetsanalyse på inngangsfaktorer som har stor usikkerhet på mengden og
som er antatt å gjøre relativt stort utslag på resultatene, for eksempel ± 10 % - 20 %
av aktuell mengde. Utfør også sensitivitetsanalyse på utslippsfaktorer som har stor
usikkerhet og der det ikke er konsensus i LCA-miljøet (for eksempel type strømmiks:
norsk, nordisk, europeisk).

2.12

Verktøy for modellering, utslippsberegninger og analyse

2.12.1 Tidligfaseverktøy - for miljøbudsjett i utredningsfasen
Tidligfaseverktøyet er et planlagt verktøy for utarbeidelse av miljøbudsjett for planlagte
tiltak/traseer i utredningsfasen. Verktøyet vil gi grunnlag for klimabudsjett og -regnskap for
planlagt jernbaneinfrastruktur i hht krav til dokumentasjon og rapportering fra NTP [16] og
Miljøverndepartementet [17].
Tidligfaseverktøyet (i Excelformat), baseres på standardprofiler av jernbaneinfrastruktur,
blant annet dagsone i urbant og åpent landskap, bru av stål eller betong, tunnel med ett eller
to løp. Verktøyet vil beregne miljøpåvirkning av konseptalternativ på grunnlag av løpemeter
standard jernbaneprofiler i den planlagte traseen se figur 7.
Miljøpåvirkning fra standardprofilene baseres på gitte, faste forutsetninger for
inngangsfaktorer (materialer og energibruk) til utbygging, drift og vedlikehold. Mengden
inngangsfaktorer (materialer og energi) for standardprofilene simuleres i et LCA
beregningsverktøy og kobles til generelle miljødata fra EcoInvent databasen.
Resultatet fra beregninger med tidligfaseverktøyet vil gi en indikasjon på miljøpåvirkning fra
ulike konsept og trasévalg. Miljøpåvirkning fra ulike konseptalternativ kan sammenlignes i
tidlig prosjektfase og bidra til valg av konsept med redusert miljøpåvirkning.

Figur 7: Grunnlagsdata og resultat ved bruk av Tidligfaseverktøy
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2.12.2 Miljøbudsjettkalkulator – for screening og enkel miljøanalyse
Miljøbudsjettkalkulatoren er et verktøy utviklet for screening og enkel miljøanalyse av
utbygging av jernbaneinfrastruktur se figur 8.
Miljøbudsjettkalkulatoren er et enklere og raskere alternativ til analyse med tyngre LCA
verktøy og er godt egnet for bruk i diskusjonsgrupper, workshops ol, når det er behov for
raske overslag for miljøpåvirkning av en trase/strekningstype, eller sammenligning av ulike
alternativer. Kalkulatoren kan for øvrig ikke lagre resultatene av analysene.
Miljøbudsjettkalkulatoren har følgende funksjoner:
• beregne miljøpåvirkning av eget/egne (to) prosjekt/er
• sammenligne og anslå miljøpåvirkning av ulike strekninger
• sammenligne og anslå miljøpåvirkning av ulike livsløpsfaser
• identifisere materialer som utgjør hovedkilden til miljøpåvirkningen i hver strekningog livsløpsfase
• sette inn og sammenligne bruk av egne miljødata og materialer
• analysere effekt av ulike transportmåter og transportlengde av materialer for
produksjon og vedlikehold
Kalkulatoren er basert på forutsetninger og metodikk som beskrevet i denne veilederen for
miljøbudsjett. Mengde inngangsfaktorer kan overføres fra mengdeberegningsark.
Beregningsresultatene fremstilles grafisk og numerisk for prosjektets totalpåvirkning, pr
strekning og livsløpsfase, og grafisk på et materialnivå.
I kalkulatoren sammenstilles resultater fra det aktuelle prosjektet med resultatene fra
Miljøbudsjett for Follobanen for hver av strekningene. I tillegg har kalkulatoren en
tilleggsfunksjon som gir en detaljert presentasjon av resultatene fra Miljøbudsjettet for
Follobanen.
Miljøbudsjettkalkulatoren er tilgjengelig
på http://www.jernbaneverket.no/PageFiles/16653/miljokalkulator.swf?epslanguage=no
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Figur 8: Grunnlagsdata og resultat ved bruk av miljøbudsjettkalkulator for enkel miljøanalyse og
SimaPro for komplett miljøanalyse

2.12.3 Simuleringsprogram for livsløpsvurderinger (LCA) – komplett miljøanalyse
For alle prosjektfaser etter utredning utføres komplett miljøanalyse ved at livsløpsinventar og
livsløpstolkning modelleres og analyseres ved hjelp av simuleringsverktøy for
livsløpsvurderinger se figur 8.
Simuleringsprogrammet skal
•
•
•
•
•
•

•

støtte oversiktlig innsamling, strukturering og systematisering av inventardata
ha plass til å kommentere og henvise til referanser for alle innsamlede inventardata
ha kobling til miljødatabasen EcoInvent
ha kobling til miljøpåvirkningskategorimetoden ReCiPe
tilrettelegge for systematisering og strukturering av egne utslippsdata for
inngangsfaktorer basert på blant annet miljødeklarasjoner (EPD)
mulighet for aggregering av ulike prosessers bidrag til utslipp, kobling og kombinasjon
av ulike databaser, kobling mellom databaser og egendefinerte utslipp, klassifisering
og karakterisering av utslipp i henhold til ulike miljøpåvirkningskategorier, ulike
beregningsperspektiv for miljøpåvirkninger og gode muligheter for
resultatpresentasjon og tolkning
tilrettelegge for åpenhet og transparens i modelleringen, og enkelt å synliggjøre
miljøpåvirkning bakover i verdikjeden for å kartlegge hvor de viktigste bidragene
oppstår
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•
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behandling og tolkning av miljøpåvirkningskategorier og inngangsfaktorer knyttet til
livsløpet til produkter og tjenester.
støtte eksport av data til andre brukere av tilsvarende simuleringsprogram
støtte eksport av data til andre dataformat

2.12.4 EcoInvent - databasen
For generelle miljødata skal siste oppdaterte versjon av EcoInvent-databasen benyttes,
versjonsnummer skal oppgis i rapporten.
EcoInvent er en kommersielt tilgjengelig database som er utviklet og oppdateres jevnlig av
Swiss Centre for Life Cycle Inventories. EcoInvent er ansett som den mest omfattende
inventardatabasen utviklet til LCA-formål, og hovedsakelig beregnet for europeiske brukere.
Databasen inkluderer inventar for over 4000 prosesser innenfor områdene materialer (plast,
metaller og mineraler), kjemikalier, energi (mekanisk, varme, elektrisitet), transport og
drivstoff (fossilt, bio). Databasen inkluderer også komponent og produktdata, i særdeleshet
for byggematerialer og IKT/elektronikk.
Prosesser i databasen er modellert med utgangspunkt i europeiske gjennomsnittstall eller
produksjonsdata som anses som representative for europeiske forhold. Ved at alle
bakgrunnsprosesser benytter samme database sikrer en konsekvent behandling av
systemgrenser og metoder for innsamling og analyse av produksjonsprosesser.
Simuleringsprogrammet kobler inventardata fra EcoInvent opp mot miljøpåvirkningskategori
metoden ReCiPe, for å klassifisere og karakterisere inventardata til miljøpåvirkninger, kapittel
2.8.8.
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DEL 3
MILJØBUDSJETT FOR ALLE PLANFASER I JBV
- Veiledning for utarbeidelse av Miljøbudsjett for utbygging
av jernbaneinfrastruktur
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3 MILJØBUDSJETT FOR ALLE PLANFASER I JBV
3.1

Jernbaneverkets plansystem – UPB-prosessen

Veilederen beskriver anbefalt fremgangsmåte for utarbeidelse og oppdatering av
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur i alle prosjektfaser i henhold til Jernbaneverkets
plansystem som vist i Figur 9 - Utredningsfasen med NTP Strategiske utredninger, KVU og
Utredning, Planleggingsfasen med Hovedplan og Detaljplan, og Byggefasen med Byggeplan
og Produksjon. I Produksjonsfasen blir Miljøbudsjettet konvertert til Miljøregnskap for det
ferdig produserte anlegget.
Prosjektets planfase er førende for tilgjengelighet og kilder til mengde- og miljødata samt
detaljeringsgrad, kvalitet og nøyaktighet i disse dataene. Valg av verktøy for beregning og
utarbeidelse av Miljøbudsjettet er derfor avhengig av planfasen.

Jernbaneverkets plansystem
U

P

Initiering

Konseptvalg

B0
B0

B1
B1

B

Løsningsvalg

Investeringsbeslutning

B2
B2

Kvalitetssjekk

B3
B3

Overlevering
til drift

B4
B4

B5
B5

ST
ST
KS1
KS1

KS2
KS2
Regionplan
Regionplan

NTP
NTP
Strategiske
Strategiske
utredninger
utredninger

KommuneKommuneplan
plan

ReguleringsReguleringsplan
plan

ByggeByggemelding
melding
Produksjon
Produksjon
og
og
overlevering
overlevering

KVU
KVU

Utredning
Utredning

Hovedplan
Hovedplan

Detaljplan
Detaljplan

Byggeplan
Byggeplan

Figur 9:Miljøbudsjettets grunnlag for utslippsberegninger og detaljeringsnivå er avhengig av prosjektets plan- og
beslutningsnivå. (U=Utredningsfasen, P=Planleggingsfasen, B=Byggefasen, B1, B2, B3, B4, B5=
Beslutningspunkter som definert, KS1, KS2=Kvalitetssikring)

Metodikken for utarbeidelse av Miljøbudsjett er utviklet gjennom pilotprosjektet «Miljøbudsjett
for Follobanen» og vil utvikles og forbedres gjennom erfaringer fra flere prosjekt. Veilederen
gir derfor ikke detaljerte og endelige løsninger for alle beregninger og vurderinger underveis i
prosjektet men åpner for løsninger som eventuelt er bedre tilpasset den aktuelle
problemstillingen i prosjektet.

3.2

Beregningsmodellens livssyklus

Miljøbudsjett skal etableres for prosjektet i Utredningsfasen (U), oppdateres i senere
Planleggingsfaser (P) og konverteres til miljøregnskap etter Byggefasen (B) når prosjektet er
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ferdigstilt. Flytskjemaet i figur 10 gir en oversikt over verktøy for utslippsberegninger og
mulige kilder for mengde- og miljødata for inngangsfaktorer og miljødata i prosjektets ulike
planfaser fram til ferdigstillelse av miljøregnskapet for realisert prosjekt.
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Figur 10: Flytskjemaet viser verktøy og kilder for grunnlagsdata for Miljøbudsjettet i UPB -prosessens planfaser.
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UTREDNINGSFASEN

Figur 11: Utredningsfasen er markert i Jernbaneverkets Plansystem

Tabell 7. Oppsummering NTP, Strategiske utredninger og KVU

Utredningsfase
NTP, STRATEGISKE UTREDNINGER OG
KONSEPTVALGUTREDNING (KVU)
Formål

•
•
•
•

Mål

•
•

Arbeidsgruppe

4

Analysere og dokumentere alternative konsept
Anbefale konsept - lavest miljøpåvirkning gjennom
livsløpet
Grunnlag for rapportering av klimabudsjett - NTP og SD

Kap 4.1

Skille konseptalternativene med hensyn på
miljøpåvirkninger fra infrastruktur
Identifisere deler av strekningene som representerer
stor 4 andel av miljøpåvirkningene
Sammenligne konsept ved å inkludere miljøpåvirkninger
fra energiforbruk til togframføring.

Kap 4.2

Anbefalt organisering
Fra JBV, Plan og Utvikling:
•
Prosjektleder
•
Miljørådgiver

"Stor andel" defineres her relativt i forhold til andre strekninger

Kap 4.4
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Andre relevante fagpersoner ved behov

Tidligfaseverktøy

Kap 4.5

Fra kartgrunnlag:
•
Lengde av ulike standardprofiler jernbanelinje
(antall kilometer)

Kap 4.7

Fra kjøretidsberegninger:
• Energibruk - togframføring

Resultat

Grunnlag for sammenligning og valg av trase/konsept for
videre utredning:
•
Miljøpåvirkning av alternative trasevalg
•
Delstrekninger med stor miljøpåvirkning
•
Energibruk i driftsfasen - togframføring

Nøyaktighet

Data fra kartgrunnlag:
Tidligfaseverktøy:
Miljødata:
Resultat:

Medium/lav
Lav
Medium
Lav

Kap 4.9

Kap 4.7 og 4.9

Tabell 8. Oppsummering Utredning

Utredningsfase
UTREDNING

Formål

•
•
•
•
•

Mål

•
•

Arbeidsgruppe

5

Analysere og dokumentere alternative konsept
Dokumentere miljøpåvirkningene av alternative konsept
Anbefale konsept som gir lavest miljøpåvirkning
gjennom livsløpet
Grunnlag for rapportering av klimabudsjett - NTP og SD

Kap 4.1

Skille konseptalternativene med hensyn på
miljøpåvirkninger fra infrastruktur
Identifisere deler av strekningene som representerer
stor 5 andel av miljøpåvirkningene
Sammenligne konsept ved å inkludere miljøpåvirkninger
fra energiforbruk til togframføring.

Kap 4.2

Anbefalt organisering
Fra JBV:
•
Prosjekteier- prosjekteringsleder
•
Miljøansvarlig
•
Relevante fagpersoner ved behov
Fra Rådgiver:
•
Prosessleder
•
Planlegger

"Stor andel" defineres her relativt i forhold til andre strekninger

Kap 4.4
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Miljøbudsjettansvarlig – utarbeidelse av LCA
Relevante fagdisipliner

Tidligfaseverktøy

Kap 4.5

Fra kartgrunnlag:
•
Lengde av ulike standardprofiler jernbanelinje
(antall kilometer)

Kap 4.7

Fra kjøretidsberegninger:
Energibruk - togframføring

•

Resultat

Grunnlag for sammenligning og valg av konsept for videre
planlegging i Hovedplan:
•
Miljøpåvirkning av alternative trasevalg
•
Delstrekninger med stor miljøpåvirkning
•
Energibruk i driftsfasen - togframføring

Nøyaktighet

Data fra kartgrunnlag:
Tidligfaseverktøy:
Miljødata:
Resultat:

4.1
•
•
•
•

Kap 4.7 og 4.9

Formål

Analysere konseptalternativene med hensyn på miljøpåvirkninger 6 i et
livsløpsperspektiv.
Dokumentere og kommunisere miljøpåvirkningene av de alternative konseptene
Anbefale konsept som gir lavest mulig miljøpåvirkning gjennom livsløpet
Grunnlag for rapportering av klimapåvirkning av planlagte prosjekt til NTP og SD

4.2
•
•
•

Høy/medium
Lav
Medium
Lav/medium

Kap 4.9

Mål

Skille konseptalternativene med hensyn på miljøpåvirkninger fra infrastruktur
Identifisere deler av strekningene som representerer stor 7 andel av miljøpåvirkningene
Sammenligne konsept ved å inkludere miljøpåvirkninger fra energiforbruk til
togframføring.

4.3
4.3.1

Beslutningsnivå
Tidlig planlegging

I tidlig planlegging (NTP, Strategiske utredninger og konseptvalgutredning (KVU)) skal ulike
jernbanekonsept vurderes for å dekke transportbehov. Konsept blir i denne fasen prioritert

6

Ref. kapittel 0

7

"Stor andel" defineres her relativt i forhold til andre strekninger
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for eventuell videre utredning. I denne fasen er ingen spesifikke prosjektdata for materialer
og miljø tilgjengelig. Kartgrunnlag viser traseenes plassering i terrenget og gir inngangsdata
for utarbeidelse av Miljøbudsjettet og kostnadskalkyler.
Dette overordnede Miljøbudsjettet gir grunnlag for rapportering av estimert klimapåvirkning
av planlagt jernbaneinfrastruktur til NTP og Samferdselsdepartementet.
4.3.2

Utredning

I Utredning skal konseptvalg fra KVU utredes mer detaljert og prioritereres for videre
utredning og planlegging i Hovedplan.
Miljøbudsjett skal utarbeides for prioriterte prosjektløsninger ved hjelp av Tidligfaseverktøyet.
Miljøbudsjettet skal i denne fasen bidra til prioritering av traseer som i et livsløpsperspektiv
relativt sett har lavest mulig miljøpåvirkninger, og til videre vurdering og teknisk prosjektering
i Hovedplanfasen.

4.4

Arbeidsgruppe og organisering

4.4.1

Tidlig planlegging

Arbeidsgruppen for Miljøbudsjett kan i tidlig planlegging (NTP, strategiske utredninger og
KVU) bestå av prosjektmedarbeidere fra Plan og Utvikling:
•
•
•

Prosjektleder
Miljørådgiver
Relevante fagpersoner innhentes ved behov, av miljørådgiver.

4.4.2

Utredning

Arbeidsgruppen kan bestå av
Fra byggherren - Jernbaneverket:
• Prosjekteier - prosjekteringsleder hos JBV
• Miljøansvarlig
• Relevante fagpersoner innhentes ved behov, av miljørådgiver.
Fra Rådgiver:
• Prosessleder - styrer informasjonsinnhenting og -utveksling
• Planlegger - kunnskap om foreliggende planer
• Miljøbudsjettansvarlig – utarbeidelse av livsløpsvurdering og rapport
• Relevante fagdisipliner som kan tilføre relevant kunnskap og kompetansefor eksempel geoteknikk, spor overbygning, spor underbygning, konstruksjoner,
kostnadsansvarlig, veg, usikkerhetsanalyse
• Sekretær – ved behov, bistår prosessleder med dokumentasjon

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

60 av 120
UOS-00-A-90020
00E
09.10.2012

4.5

Veileder for utarbeidelse av
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur
Pilot Follobanen

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Verktøy

Miljøbudsjettet beregnes med Tidligfaseverktøyet som baseres på standard mengdedata fra
Jernbaneverkets Tekniske Regelverk og tidligere Miljøbudsjett, samt generelle miljødata fra
EcoInvent. Standardmodulene baseres på fast definerte beregningsforutsetninger for levetid,
beregningsperiode, materialer, mengder og utslippsdata. Verktøyet tilrettelegges ikke for å
endre til prosjektspesifikke forutsetninger. For en mer detaljert beskrivelse og bruk av
Tidligfaseverktøyet vises til kapittel 2.12.1.
Miljøbudsjettet kan vurderes i sammenheng med kjøretidsberegninger med simuleringer av
fremtidig energiforbruk for togene ved de forskjellige traseene.

4.6

Beregningsforutsetninger

Miljøbudsjettet beregnes på grunnlag av antall løpemeter av definerte standardmoduler i den
planlagte jernbanestrekningen, beregnet fra kartgrunnlag.

4.7

Datainnhenting

Data for antall løpemeter av definerte standardmoduler i den planlagte jernbanestrekningen
innhentes fra kartgrunnlag for planlagt jernbanestrekning (ingen spesifikke produkt- eller
miljødata).
Energibruk fra togframføring i planlagte traseer hentes fra kjøretidsberegninger og inkluderes
i tidligfaseverktøyet
Nøyaktigheten på datakvalitet
• Kartdata - vurdert som høy/medium på grunnlag av god kartdata
• Tidligfaseverktøyet - lav datakvalitet på grunn av faste standardprofiler.
• Miljødata fra EcoInvent - medium

4.8
4.8.1

Arbeidsprosess
Tidlig planlegging

I tidlig planlegging (NTP, strategiske utredninger og KVU) utarbeides overordnet
Miljøbudsjett for valgte konsept med bruk av Tidligfaseverktøyet.
Det er ikke behov for LCA-kompetanse i arbeidsgruppen.
4.8.2

Utredning

I Utredning skal konseptvalg fra KVU prioritereres for videre utredning og planlegging i
Hovedplanfasen. Miljøbudsjett utarbeides for prioriterte prosjektløsninger ved hjelp av
Tidligfaseverktøyet. Det er ikke behov for LCA-kompetanse i arbeidsgruppen.
.
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Resultat og tiltak

Miljøbudsjettet gir en indikasjon på miljøpåvirkninger som konsekvens av planlagte trasevalg.
Miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet fra ulike trasealternativ blir beregnet og viktige
delstrekninger med store miljøpåvirkninger identifisert. Dette gir grunnlag for anbefaling til
trasevalg med lavest mulig miljøpåvirkning.
Arbeidsprosess, Miljøbudsjett og anbefalinger til miljøriktige løsninger ved hjelp av
Miljøbudsjettet dokumenteres i sjekklister og rapport, ref. mal for Rapportering av
Miljøbudsjett.
Forutsetninger som er definert i Tidligfaseverktøyet rapporteres ikke.
Miljøbudsjettet gir
• innspill til konseptvalg for videre planlegging i Hovedplan.
• grunnlag for rapportering av forventet klimapåvirkning av planlagte prosjekt til NTP og
Samferdselsdepartementet.
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5 HOVEDPLAN

Figur 12: Hovedplan er markert i Jernbaneverkets Plansystem

Tabell 9. Oppsummering Hovedplan

Planleggingsfase
HOVEDPLAN
Formål

•
•
•

•

Analysere alternative traséer.
Dokumentere miljøpåvirkningene av traseene
Anbefale traséer som gir lavest mulig miljøpåvirkning
gjennom livsløpet

Kap 5.1

Skille trasealternativene med hensyn på
miljøpåvirkninger i de ulike faser av livsløpet.
Identifisere deler av trase, inngangsfaktorer og
produksjonsmetode som representerer stor andel av
miljøpåvirkningene som grunnlag for videre vurdering.

Kap 5.2

Mål

•

Arbeidsgruppe

Anbefalt organisering
Fra JBV:
•
Prosjekteier - prosjekteringsleder
•
Byggeleder
•
Driftsleder
•
Miljøansvarlig
Fra Rådgiver:
•
Prosessleder
•
Planlegger
•
Miljøbudsjettansvarlig
•
Andre relevante fagdisipliner

Kap 5.4
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Kap 5.5

Komplett analyse:
SimaPro eller tilsvarende LCA – simuleringsverktøy
Mengdeberegningsark

Datakilder og –grunnlag

Mengdedata

Miljødata

Kap 5.7
Kilder Teknisk prosjektering
Utbygging:
•
Beregnet transport
•
Beregnet energibruk
•
Beregnede mengder – over- og underbygning
D & V:
•
D&V data
•
Levetider komponenter
Avfall fra avhending/D&V:
•
Vedlikeholdsdata
Produksjon av inngangsfaktorer til utbygging, D&V:
•
EcoInvent
Alle livsløpsfaser:
•
EcoInvent
•
JBVs erfaringsdata for materialer og utslipp
Grunnlag for valg av trase og
miljøforbedrende tiltak for
• Deler av traseen
• Produksjons-metoder
• Alternative inngangsfaktorer

Resultat

Kap 5.9

Anbefaling til tema og tiltak for videre utredning og
planlegging og prosjektering i Detaljplan.

Nøyaktighet

5.1
•
•
•

Medium
Medium
Medium

Kap 5.7 og 5.9

Formål

Analysere alternative traseer med hensyn på miljøpåvirkninger i et livsløpsperspektiv.
Dokumentere og kommunisere miljøpåvirkningene til de alternative traséene
Anbefale traseer som gir lavest mulig miljøpåvirkning gjennom livsløpet

5.2
•
•

Mengdedata:
Miljødata:
Resultat:

Mål

Skille trasealternativene med hensyn på miljøpåvirkninger i de ulike faser av livsløpet.
Identifisere deler av trase, inngangsfaktorer og produksjonsmetode som representerer
stor andel av miljøpåvirkningene som grunnlag for videre vurdering.
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Beslutningsnivå

I Hovedplan skal prioriterte konsept fra Utredning vurderes mer detaljert ved teknisk
prosjektering. Mengdedata og forutsetninger for miljøbudsjettet tilpasses prosjektet.
Miljøbudsjettet skal i denne fasen bidra til å identifisere deler av trase, materialer og
produksjonsmetode som i et livsløpsperspektiv representerer en stor andel av
miljøpåvirkninger.
Miljøbudsjettet for Hovedplan skal bidra til anbefaling for valg av trase. I henhold til Plan- og
Bygningsloven [18] forutsettes at trasealternativ er avklart i Kommunedelplan for videre
behandling i Reguleringsplan i de berørte kommunene.
Miljøbudsjettet skal også gi grunnlag for anbefaling av alternative produksjonsmetoder og
inngangsfaktorer. Miljøbudsjett skal utarbeides for prioriterte prosjektløsninger ved hjelp av
mengdedataberegning fra teknisk prosjektering. Miljødata for inngangsfaktorer baseres på
generiske databasetall (EcoInvent).

5.4

Arbeidsgruppe og organisering

Anbefalt sammensetning av arbeidsgruppen:
Fra byggherren - Jernbaneverket:
• Prosjekteier
- prosjekteringsleder hos JBV
• Byggeleder
- anleggserfaring fra gjeldende geografiske område
• Driftsleder
- driftserfaring fra gjeldende geografiske område
• Miljøansvarlig
Fra Rådgiver:
• Prosessleder
- styrer informasjonsinnhenting og -utveksling
• Planlegger
- kunnskap om foreliggende planer
• Miljøbudsjettansvarlig - utarbeidelse av livsløpsvurdering
• Relevante fagdisipliner som kan tilføre relevant kunnskap og kompetansefor eksempel geoteknikk, spor overbygning, spor underbygning, konstruksjoner,
kostnadsansvarlig, veg, usikkerhetsanalyse
• Sekretær
- ved behov, bistår prosessleder med dokumentasjon
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5.5

•

•

Screening og enkle miljøvurderinger

Mengdeberegningsark
o generelle og erfarte mengdedata og inngangsfaktorer (tilsvarende mengdedata
som er grunnlag for kostnadskalkyler for hovedplan).
o materialvalg er basert på erfaring og generell spesifikasjon fra Teknisk
regelverk.
Miljøbudsjettkalkulator
o Miljøbudsjettkalkulatoren er som standard basert på generelle miljødata fra
EcoInvent
o Mengdedata for inngangsfaktorene legges inn og utslipp beregnes fordelt på
delstrekninger og materialer.
o Gir relativt utslipp og identifiserer delstrekninger og materialer med stor
miljøpåvirkning
o generelle material- og miljødata kan byttes ut med prosjektspesifikke
materialtyper og tilhørende miljødata (fra EPD)

5.5.2
•
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Komplette miljøvurderinger

Mengdeberegningsark
o generelle og erfarte mengdedata og inngangsfaktorer (tilsvarende mengdedata
som er grunnlag for kostnadskalkyler for hovedplan)
o materialvalg er basert på erfaring og generell spesifikasjon fra Teknisk
regelverk
LCA -simuleringsverktøy og miljødatabasen EcoInvent
o mengdedata og inngangsfaktorer legges inn i simuleringsverktøy for LCA
beregner (SimaPro eller tilsvarende).
o miljøpåvirkninger for prosjektet beregnes på grunnlag av generiske miljødata
fra databasen EcoInvent.

5.6
5.6.1

Beregningsforutsetninger
Tidsperspektiv – beregningsperiode

Iht. kapittel 2.8.13
5.6.2

Levetidsbetraktninger

Iht. kapittel 2.8.14
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Datainnhenting

5.7.1

Mengdeberegning

Miljøbudsjettet baseres på mengder av materialer som inngår i, eller forbrukes av prosjektet inngangsfaktorer. Mengdedata skal innhentes både for utbyggingsfasen og for drifts- og
vedlikeholdsfasen.
For å finne mengdetallene tas det utgangspunkt i de mengder som er beregnet/beskrevet for
øvrig i prosjektet (VIPS, kostnadsoverslag mm.). I tillegg er det påkrevet med en rekke
vurderinger og antakelser om hvordan de beregnede enheter/materialer anskaffes og
utnyttes.
Mengdene fra alle komponentene fordelt på hovedpostene underbygning, overbygning og
jernbaneteknikk akkumuleres til en sammenstilling for prosjektet som helhet. Det anbefales
følgende prosess med mengdeberegningsark for å komme fram til data for utbyggingsfasen:
•
•

Innledningsvis tas utgangspunkt i løpemeterbetraktninger eller beregnede mengder
fra kostnadsoverslag
I eksempelet med mengdeberegningsarket utføres følgende beregninger
o fra løpemeter til prosessmengder
o fra prosessmengder til mengder og enheter tilpasset miljøbudsjettet
o på grunnlag av mengder i miljøbudsjettet beregnes maskinbruk med mer
Her er det påkrevet med skjønn/undersøkelser for kvalifiserte antakelser av
transportlengder, materialtyper/forbruk mm.

Alle vurderinger skal dokumenteres, gjerne i tabellform.
Se for øvrig kapittel 2.10 for beskrivelse av inngangsfaktorer.
5.7.2

Transport

Iht. kapittel 2.10.3
5.7.3

Drift- og vedlikeholdsfasen

Det tas innledningsvis utgangspunkt i mengder og beregninger fra datainnsamlingen for
utbyggingsfasen. Levetider for alt materiell som er innbygget i prosjektet avklares. Med
basis i materiellets definerte levetider beregnes materialbehovet til fornyelse på årlig basis.
Dette gir grunnlag for beregning av årlig miljøpåvirkning fra drift og vedlikeholdsfasen.
Materialer og forbruk til drift innhentes fra Jernbaneverkets rutiner for å finne mannskaps/utstyrsbehov og frekvenser ved forskjellige tiltak. Alle aktuelle drifts- og
vedlikeholdsoppgaver i analyseperioden må beskrives. Oppgavene beskrives på et
hensiktsmessig detaljnivå/aggregeringsnivå. Dette gir igjen basis for beregning/estimering av
mengder.
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•

Maskiner:
o beregne transportdistanse/timer (slitasje), jamfør databehov
o Dieselforbruk (l/t pr maskin)
• Materialer: Må dele innholdet i materialene på de etterspurte basismaterialene som er
listet opp under databehov
Det lages en forutsetnings-/omregningsmatrise for å konvertere disse dataene til ønsket
format for Miljøbudsjettet.
5.7.4

Miljødata

Miljødata for inngangsfaktorer basers på generiske databasetall (EcoInvent).
5.7.5

Nøyaktigheten på datakvalitet

Nøyaktigheten på datakvalitet
•
•

Mengdedata - vurdert til medium nøyaktighet på grunnlag av data fra Teknisk
prosjektering
Miljødata fra EcoInvent - medium nøyaktighet.

5.8

Arbeidsprosess

Anbefalt arbeidsprosess for utarbeidelse av Miljøbudsjett i Hovedplan kan i hovedtrekk deles
i fire faser.
5.8.1

Oppsummering av arbeidsprosessen

Oppstartmøte
• gjennomgang og erfaring med Miljøbudsjettet fra Utredning
• presentasjon og forankring av Miljøbudsjettarbeidet i Hovedplanfasen inklusiv
prosesslederes rolle.
Gruppeprosess 1
• gjennomgang av prosjekt og premisser for grunnlagsdata og mengdeberegning
o
o

Milepæl 1: Prosjektet utarbeider første utkast til hovedplan
Milepæl 2: Miljøbudsjett - første utkast utarbeides

Gruppeprosess 2
• gjennomgang av utkast til hovedplan,
• gjennomgang av utkast til Miljøbudsjett
• vurdere og anbefale miljøforbedrende tiltak for løsninger med stor miljøpåvirkning
Oppfølging av miljøforbedrende tiltak i prosjektet
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Oppstartmøte – presentasjon og forankring

Prosessleder inviterer til oppstartmøte og presenterer
• deltagere i arbeidsgruppen og gruppens oppgave og mandat
• relevante miljømål for prosjektet og mål for Miljøbudsjettet
• metode og verktøy for beregning av miljøpåvirkning - livsløpsvurderinger (LCA)
• Miljøbudsjett og miljøstatus fra Utredningsfasen
• Potensielle miljøtiltak identifisert i Utredning som bør utredes nærmere i Hovedplan
• grunnlagsdata – krav til format og kvalitet for etablering/oppdatering
• Miljøbudsjettet som verktøy og beslutningstøtte i prosjektet

5.8.3

Gruppeprosess 1- gjennomgang av prosjekt og premisser for
mengdeberegning

I forkant av gruppesamlingen bør prosessleder oversende forslag til oppsett og
beregningsgrunnlag for mengder for utbygging, drift og vedlikehold til deltagerne. Dette gir
grunnlag for spesifikt å vurdere foreløpige forutsetninger og betingelser for Miljøbudsjettet.
Dette er valg mhp. produksjonsmetoder av tiltaket, materialvalg, levetider og
vedlikeholdsperioder, mm.
Det er viktig å huske på at det her arbeides med budsjett, som er avhengig av kvalifiserte
antagelser og erfaringsverdier på en rekke felter.
Prosessleder oppsummerer og dokumenterer resultatet av gruppeprosessen i sjekkliste for
prosessarbeidet.
5.8.4

Gruppeprosess 2 - miljøpåvirkning og miljøforbedrende tiltak

Gruppens mål i denne prosessen er å identifisere de mest relevante miljøforbedrende tiltak i
prosjektet.
Enkel miljøanalyse – screening med miljøbudsjettkalkulator
Ved behov kan det foretas en enkel miljøanalyse/screening av konsept og tiltak ved bruk av
miljøbudsjettkalkulatoren (ref. kapittel 2.12.1) og inngangsdata fra mengdeberegningsarkene
ref. kapittel 2.10.4.
En slik enkel analyse med miljøbudsjettkalkulatoren vil vise potensiell miljøpåvirkning av
ulike tiltak og gi fordeling av utslipp fra ulike materialer i analysert jernbanestrekning. Den vil
imidlertid ikke identifisere hvor i verdikjeden disse utslippene skjer og eventuelt hvor
miljøforbedrende tiltak bør settes inn.
For å identifisere forbedringspunkter i materialets verdikjede må en komplett miljøanalyse
foretas.

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

Veileder for utarbeidelse av
Side:
Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur Dok.nr:
Pilot Follobanen
Rev.:
Dato:

69 av 120
UOS-00-A-90020
00E
09.10.2012

Komplett miljøanalyse med simuleringsverktøy og nettverkstre
Prosessleder skal med utgangspunkt i Miljøbudsjettet, sammen med arbeidsgruppen og LCA
faglige medarbeidere gå igjennom nettverkstreet 8 for alle de definerte
miljøpåvirkningskategoriene. Se figur 13 for eksempel på nettverkstre for utslipp av
klimagasser for infrastruktur på Follobanen.
Et nettverkstre viser stien bakover i verdikjeden hvor de aktuelle miljøkonsekvensene
oppstår. Nettverkstreet fordelt på både livsfase og trase bør vurderes.
Ved å gjennomgå alle nettverkstre i detalj får man en grundig analyse av hvilke
inngangsfaktorer /prosesser som ligger til grunn for de aktuelle miljøpåvirkninger. Det kan da
også dokumenteres og settes sammen en tabell med de inngangsfaktorer/prosesser med
betydelige miljøpåvirkninger for prosjektet.

8

Analysemetode i LCA programvare som SimaPro eller tilsvarende
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Figur 13: Nettverkstre for utslipp av klimagasser, fordelt på utbygging, vedlikehold og avhending, fra SimaPro.
Avhending er ikke inkludert i figuren grunnet lav relativ påvirkning

Tabellen skal inkludere innsatsfaktor/prosess, hvor i verdikjeden utslippet oppstår,
størrelsesorden i prosent og type utslipp. Alle miljøpåvirkningskategorier skal inkluderes i
tabellen. Se tabell 10 for eksempel.
Tabell 10: Eksempel på tabell over inngangsfaktorer/prosesser med stor miljøpåvirkning for infrastruktur på
Follobanen.
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Det bør velges inngangsfaktorer/prosesser på så lavt nivå som mulig for å kvantifisere
konkrete inngangsfaktorer/prosesser det kan stilles krav til. I eksempelet i tabell 10 er det for
eksempel vurdert Portland sement og ikke betong. Den enkelte verdikjede kan analyseres
dypere for å finne flere områder for forbedringer.
Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i denne oversikten og vurderer miljøtiltak for hver
innsatsfaktor. Miljøforbedrende tiltak kan gjøres på følgende områder
•
•

•
•

Trase - definer detaljert mht delstrekninger/elementer med miljø på
Teknologi og utforming - alternativ utforming og konstruksjon av infrastrukturen og
dens ulike komponenter med tanke på redusert materialbruk, vedlikehold, og/eller
alternative materialer med lavere miljøpåvirkning
Mengder - redusere materialforbruket
Materialsubstitusjon - valg av alternative materialer med lavere miljøpåvirkning

Ved prioritering og valg av nyutviklede løsninger er det viktig at dette er gjort med
utgangspunkt i en helhetlig vurdering av miljø, kvalitet, sikkerhet og kostnader.
5.8.5

Oppfølging av miljøforbedrende tiltak i prosjektet

Rådgiver representert ved Prosessleder har som oppgave å
• identifisere miljøforbedrende tiltak for prosjektet
• utarbeide en oversikt og anbefaling over prioriterte miljøforbedrende tiltak foreslått av
arbeidsgruppen for eksempel valg av alternative materialer og tekniske løsninger.
• koordinere beregninger av miljøpåvirkningen av miljøforbedrende tiltak ved
oppdatering av Miljøbudsjettet
• gi innspill til kostnadsberegninger (LCC) for anbefalte miljøforbedrende tiltak
• følge opp besluttede miljøforbedrende tiltak i prosjektering
• følge opp dokumentasjon av miljøforbedrende tiltak og oppdatering av Miljøbudsjett
med prosjektspesifikke data

5.9

Resultat og tiltak

Resultatet er et livsløpsbasert Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur i Hovedplan.
Miljøbudsjettet fra Hovedplan gir en høyere detaljeringsgrad på antall komponenter enn
Miljøbudsjett fra Utredning. Dette kan føre til høyere utslippstall enn beregnet i Miljøbudsjett
fra Utredningsfasen ved bruk av Tidligfaseverktøyet. På grunn av dette kan ikke Miljøbudsjett
fra forskjellige planfaser sammenliknes direkte.
Miljøbudsjettet for Hovedplan skal bidra til anbefaling for valg av trase. I henhold til Plan- og
Bygningsloven forutsettes at trasealternativ er avklart i Kommunedelplan for videre
behandling i Reguleringsplan i de berørte kommunene
Miljøbudsjettet kan på grunnlag av valgte scenarier identifisere og dokumentere områder for
potensielle miljøforbedrende tiltak, både for produksjonsmetoder av tiltaket og valg av
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alternative inngangsfaktorer. Miljøbudsjettet gir en anbefaling til Detaljplan på områder som
bør prioriteres videre.
Miljøbudsjettet skal gjennomføre sensitivitetsanalyser der det er aktuelt for å avdekke
robustheten av resultatene, for eksempel ulik elektrisitetsmiks og endring av mengdedata
som er usikre.
Alle miljøforbedrende tiltak som er initiert av Miljøbudsjettet og implementert i prosjektet skal
kvantifiseres og dokumenteres.
Nøyaktighet på resultatet av Miljøbudsjettet er vurdert til medium.
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6 DETALJPLAN

Figur 14: Detaljplan er markert i Jernbaneverkets Plansystem
Tabell 11. Oppsummering Detaljplan

Planleggingsfase
DETALJPLAN
•
•

Formål

•
•
•
•
•

Mål
•

Arbeidsgruppe

Analysere alternative inngangsfaktorer og
produksjonsmetoder
Dokumentere miljøpåvirkningene av alternative
inngangsfaktorer og produksjonsmetoder
Anbefale inngangsfaktorer og produksjonsmetoder
som gir lavest mulig miljøpåvirkning gjennom livsløpet
Grunnlag for miljøkrav
Grunnlag for dokumentasjonskrav for videre oppfølging

Kap 6.1

Oppdatert og videreutviklet Miljøbudsjett fra Hovedplan
Redusert usikkerhet i Miljøbudsjettet ved å erstatte
generelle produkt og miljødata med produktspesifikke
data.
Optimaliserte inngangsfaktorer og produksjonsmetoder
av tiltaket med hensyn til miljøpåvirkninger

Kap 6.2

Anbefalt organisering:
Fra JBV:
•
Prosjekteier - prosjekteringsleder
•
Byggeleder
•
Driftsleder
•
Miljøansvarlig

Kap 6.4
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Fra Rådgiver:
•
Prosessleder
•
Planlegger
•
Miljøbudsjettansvarlig
•
Andre relevante fagdisipliner
•
Assistent -dokumentasjon
Enkel analyse:
Miljøbudsjettkalkulator
Mengdeberegningsark

Verktøy

Kap 6.5

Komplett analyse:
SimaPro eller tilsvarende LCA –simuleringsverktøy
Mengdeberegningsark

Datakilder og –grunnlag

Kap 6.7
Kilder Teknisk prosjektering
Utbygging:
•
Beregnet transport
•
Beregnet energibruk
•
Beregnede mengder – over- og underbygning
•
Produktspesifikke produksjonsdata

Mengdedata

D & V:
•
D&V data
•
Levetider komponenter
Avfall fra avhending/D&V:
•
Vedlikeholdsdata
Produksjon av inngangsfaktorer til Utbygging, D&V:
•
EcoInvent

Miljødata

Alle livsløpsfaser:
•
EcoInvent
•
•

JBVs erfaringsdata for materialer og utslipp
Produktsspesifikke miljødata (EPD)

Grunnlag for miljøforbedrende tiltak for
• Produksjons-metoder
• Alternative inngangsfaktorer

Resultat

Kap 6.9

Anbefaling til
•
tema og tiltak for videre utredning og prosjektering i
Byggeplan.
Miljøkrav til anskaffelser og entreprisekontrakter

Nøyaktighet

Mengdedata:
Miljødata:
Resultat:

Høy/medium
Medium/høy
Høy/medium

Kap 6.7 og 6.9
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6.1
•

•
•
•
•

6.2
•
•
•
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Formål
Analysere alternative inngangsfaktorer og produksjonsmetoder av tiltaket med
hensyn på miljøpåvirkninger i et livsløpsperspektiv på grunnlag av produksjonsspesifikke
material- og transportdata.
Dokumentere og kommunisere miljøpåvirkningene til de alternative inngangsfaktorene
og produksjonsmetodene.
Anbefale alternative inngangsfaktorer og produksjonsmetoder av tiltaket som gir lavest
mulig miljøpåvirkning gjennom livsløpet.
Danne grunnlag for miljøkrav for innkjøp av inngangsfaktorer og tjenester.
Danne grunnlag for dokumentasjonskrav (mengde og miljødata) for videre oppfølging og
produksjon av tiltaket

Mål
Oppdatert og videreutviklet Miljøbudsjett fra Hovedplan
Redusert usikkerhet i Miljøbudsjettet ved å erstatte generelle produkt og miljødata med
produktspesifikke data.
Optimaliserte inngangsfaktorer og produksjonsmetoder av tiltaket med hensyn til
miljøpåvirkninger

Beslutningsnivå

I Detaljplan skal Miljøbudsjett fra Hovedplan detaljeres på grunnlag av teknisk prosjektering.
Mengdedata og forutsetninger tilpasses detaljnivå i prosjektet.
Miljøbudsjett skal videreutvikles ved hjelp av mengdedataberegning fra detaljert teknisk
prosjektering. Miljødata for inngangsfaktorer skal for der det er aktuelt byttes ut med
produktspesifikke produksjonsdata (EPD). Miljøbudsjettet skal i denne fasen bidra til å
identifisere inngangsfaktorer og produksjonsmetoder av prosjektet som i et livsløpsperspektiv
representerer en stor andel av miljøpåvirkningene. Miljøbudsjettet skal gi grunnlag for
anbefaling av alternative produksjonsmetoder og inngangsfaktorer.

6.4

Arbeidsgruppe og organisering

Anbefalt sammensetning av arbeidsgruppen.
Fra byggherren - Jernbaneverket:
• Prosjekteier
- prosjekteringsleder hos JBV
• Byggeleder
- anleggserfaring fra gjeldende geografiske område
• Driftsleder
- driftserfaring fra gjeldende geografiske område
• Miljøansvarlig
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Fra Rådgiver:
• Prosessleder
- styrer informasjonsinnhenting og -utveksling
• Planlegger
- kunnskap om foreliggende planer
• Miljøbudsjettansvarlig - utarbeidelse av livsløpsvurdering
• Relevante fagdisipliner som kan tilføre relevant kunnskap og kompetansefor eksempel geoteknikk, spor overbygning, spor underbygning, konstruksjoner,
kostnadsansvarlig, veg, usikkerhetsanalyse
• Sekretær
- ved behov, bistår prosessleder med dokumentasjon

6.5

Verktøy

6.5.1
•

•

Mengdeberegningsark
o prosjekterte mengdedata for Detaljplan og inngangsfaktorer (tilsvarende
mengdedata som er grunnlag for kostnadskalkyler for Detaljplan).
o materialvalg er basert på erfaring og generell spesifikasjon fra Teknisk
regelverk.
Miljøbudsjettkalkulator
o Miljøbudsjettkalkulatoren er som standard basert på generelle miljødata fra
EcoInvent
o Mengdedata for inngangsfaktorene legges inn og utslipp beregnes fordelt på
delstrekninger og materialer.
o Gir relativt utslipp og identifiserer delstrekninger og materialer med stor
miljøpåvirkning
o generelle material- og miljødata kan byttes ut med prosjektspesifikke
materialtyper og tilhørende miljødata (fra EPD)

6.5.2
•

•

Screening og enkle miljøvurderinger

Komplette miljøvurderinger

Mengdeberegningsark
o generelle og erfarte mengdedata og inngangsfaktorer (tilsvarende mengdedata
som er grunnlag for kostnadskalkyler for hovedplan)
o materialvalg er basert på erfaring og generell spesifikasjon fra Teknisk
regelverk
LCA -simuleringsverktøy og miljødatabasen EcoInvent
o mengdedata og inngangsfaktorer legges inn i simuleringsverktøy for LCA
beregner (SimaPro eller tilsvarende).
o miljøpåvirkninger for prosjektet beregnes på grunnlag av generiske miljødata
fra databasen EcoInvent.
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Beregningsforutsetninger
Tidsperspektiv – beregningsperiode

Iht. kapittel 2.8.13
6.6.2

Levetidsbetraktninger

Hvis valgt produkt har en definert levetid velges den. Annen levetid iht. kapittel 2.8.14

6.7
6.7.1

Datainnhenting
Mengdeberegning

Miljøbudsjettet baseres på mengder av materialer som inngår i, eller forbrukes av prosjektet inngangsfaktorer. Mengdedata skal innhentes både for utbyggingsfasen og for drifts- og
vedlikeholdsfasen.
Avhengig av det enkelte prosjekt er det påkrevet med en vurdering av betydning og
detaljeringsgrad/aggregeringsnivå i forhold til de enkelte inngangsfaktorer. I Detaljplanfasen
er det høyere detaljeringsgrad og mindre usikkerhet i prosjekteringsdata enn i
Hovedplanfasen. Krav til detaljeringsgrad av grunnlagsdata er høyere enn for
kostnadskalkylene i samme planfase.
For å finne mengdetallene tas det utgangspunkt i de mengder som er beregnet og beskrevet
for øvrig i prosjektet (VIPS, kostnadsoverslag, G-Prog-beskrivelser mm.).
I tillegg er det påkrevet med vurderinger og antakelser om hvordan de beregnede
enheter/materialer anskaffes og utnyttes.
Mengdene fra alle komponentene fordelt på hovedpostene underbygning, overbygning og
jernbaneteknikk akkumuleres til en sammenstilling for prosjektet som helhet. Det anbefales å
benytte følgende prosess med mengdeberegningsark for å komme fram til data for
utbyggingsfasen:
•

Innledningsvis tas utgangspunkt i løpemeterbetraktninger eller beregnede mengder
fra kostnadsoverslag
• I eksempelet med mengdeberegningsarket utføres følgende beregninger
o fra løpemeter til prosessmengder
o fra prosessmengder til mengder og enheter tilpasset miljøbudsjettet
o på grunnlag av mengder i miljøbudsjettet beregnes maskinbruk med mer
Her er det påkrevet med skjønn/undersøkelser for å kunne gjøre kvalifiserte antakelser av
transportlengder, materialtyper/forbruk mm.
Alle vurderinger skal dokumenteres, gjerne i tabellform.
Se for øvrig kapittel 2.10 for beskrivelse av inngangsfaktorer.
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Transport

Iht. kapittel 2.10.3
6.7.3

Drift- og vedlikeholdsfasen

Det tas innledningsvis utgangspunkt i mengder og beregninger fra datainnsamlingen for
utbyggingsfasen. Levetider for alt materiell som er innbygget i prosjektet skal avklares. Med
basis i materiellets definerte levetider beregnes materialbehovet til fornyelse på årlig basis.
Dette gir grunnlag for beregning av årlig miljøpåvirkning fra drift og vedlikeholdsfasen.
Materialer og forbruk til drift innhentes fra Jernbaneverkets rutiner for å finne mannskaps/utstyrsbehov og frekvenser ved forskjellige tiltak. Alle aktuelle drifts- og
vedlikeholdsoppgaver i analyseperioden må beskrives. Oppgavene beskrives på et
hensiktsmessig detaljnivå/aggregeringsnivå som gir grunnlag for beregning/estimering av
mengder.
• Maskiner:
o beregne transportdistanse/timer (slitasje), jamfør databehov
o dieselforbruk (l/t pr maskin)
• Materialer: Må dele innholdet i materialene på de etterspurte basismaterialene som er
listet opp under databehov
Det lages en forutsetnings-/omregningsmatrise for å konvertere disse dataene til ønsket
format for Miljøbudsjettet. Alle vurderinger skal dokumenteres.
6.7.4

Miljødata

Generiske miljødata for inngangsfaktorer skal erstattes med produktspesifikke
produksjonsdata (EPD) der dette er tilgjengelig.
6.7.5

Nøyaktigheten på datakvalitet

Nøyaktigheten på datakvalitet
•
•
•

Mengdedata - vurdert til høy/medium på grunnlag av data fra teknisk
detaljprosjektering.
Miljødata fra EcoInvent - medium kvalitet
Produktspesifikke produksjonsdata (EPD) - høy

6.8
6.8.1

Arbeidsprosess
Oppsummering arbeidsprosessen

Arbeidsprosessen for utarbeidelse av Miljøbudsjett i Detaljplan kan hovedtrekk deles i fire
faser.
Oppstartmøte
• gjennomgang og erfaring med Miljøbudsjettet i Hovedplanfasen
• presentasjon og forankring av Miljøbudsjettarbeidet i Detaljplanfasen inklusiv
prosesslederes rolle.
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Gruppeprosess 1
• gjennomgang av prosjekt og premisser for grunnlagsdata og mengdeberegning
o
o

Milepæl 1: Prosjektet utarbeider første utkast til Detaljplan
Milepæl 2: Miljøbudsjett – første utkast utarbeides

Gruppeprosess 2
• gjennomgang av utkast til Detaljplan
• gjennomgang av utkast til Miljøbudsjett for Detaljplan
• vurdere og anbefale miljøforbedrende tiltak for løsninger med stor miljøpåvirkning
Oppfølging av miljøforbedrende tiltak i prosjektet
6.8.2

Oppstartmøte – presentasjon og forankring

Prosessleder inviterer til oppstartmøte og presenterer
• deltagere i arbeidsgruppen og gruppens oppgave og mandat
• relevante miljømål for prosjektet og mål for Miljøbudsjettet
• metode og verktøy for beregning av miljøpåvirkning - livsløpsvurderinger (LCA)
• Miljøbudsjett og miljøstatus fra Hovedplan
• potensielle miljøtiltak identifisert i Hovedplan som bør utredes nærmere i Detaljplan
• grunnlagsdata – krav til format og kvalitet for etablering/oppdatering
• Miljøbudsjettet som verktøy og beslutningstøtte i prosjektet

6.8.3

Gruppeprosess 1 - gjennomgang av prosjekt og premisser for
mengdeberegning

I forkant av gruppesamlingen bør prosessleder oversende forslag til oppsett og
beregningsgrunnlag for mengder for utbygging, drift og vedlikehold til deltagerne. Dette gir
grunnlag for spesifikt å vurdere foreløpige forutsetninger og betingelser for Miljøbudsjettet.
Dette er valg mhp. produksjonsmetoder av tiltaket, transportstrekninger, mulige leverandører,
materialvalg, maskinbruk, levetider, vedlikeholdsperioder mm.
Det er viktig å huske på at det her arbeides med budsjett, som er avhengig av kvalifiserte
antagelser og erfaringsverdier på en rekke felter.
Prosessleder oppsummerer og dokumenterer resultatet av gruppeprosessen i sjekkliste for
prosessarbeidet.
6.8.4

Gruppeprosess 2 - miljøpåvirkning og miljøforbedrende tiltak

Gruppens mål i denne prosessen er å identifisere de mest relevante miljøforbedrende tiltak i
prosjektet.
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Enkel miljøanalyse – screening med miljøbudsjettkalkulator
Ved behov kan det foretas en enkel miljøanalyse/screening av konsept og tiltak ved bruk av
miljøbudsjettkalkulatoren (ref. kapittel 2.12.1) og inngangsdata fra mengdeberegningsarkene
(ref. kapittel 2.10).
En slik enkel analyse med miljøbudsjettkalkulatoren vil vise potensiell miljøpåvirkning av
ulike tiltak og gi fordeling av utslipp fra ulike materialer i analysert jernbanestrekning. Den vil
imidlertid ikke identifisere hvor i verdikjeden disse utslippene skjer og eventuelt hvor
miljøforbedrende tiltak bør settes inn.
For å identifisere forbedringspunkter i materialets verdikjede må en komplett miljøanalyse
foretas.
Komplett miljøanalyse med simuleringsverktøy og nettverkstre
Prosessleder skal med utgangspunkt i Miljøbudsjettet, sammen med arbeidsgruppen og LCA
faglige medarbeidere gå igjennom nettverkstreet 9 for alle de definerte
miljøpåvirkningskategoriene. Se figur 15 for eksempel på nettverkstre for utslipp av
klimagasser for infrastruktur på Follobanen.
Et nettverkstre viser stien bakover i verdikjeden hvor de aktuelle miljøkonsekvensene
oppstår. Nettverkstreet fordelt på både livsfase og trase bør vurderes.
Ved å gjennomgå alle nettverkstre i detalj får man en grundig analyse av hvilke
inngangsfaktorer /prosesser som ligger til grunn for de aktuelle miljøpåvirkninger. Det kan da
også dokumenteres og settes sammen en tabell med de inngangsfaktorer/prosesser med
betydelige miljøpåvirkninger for prosjektet.

9

Analysemetode i LCA programvare som SimaPro eller tilsvarende
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Figur 15: Nettverkstre for utslipp av klimagasser, fordelt på utbygging, vedlikehold og avhending, fra Sima Pro.
Avhending er ikke inkludert i figuren grunnet lav relativ påvirkning

Tabell 12 skal inkludere innsatsfaktor/prosess, hvor i verdikjeden utslippet oppstår,
størrelsesorden i prosent og type utslipp. Alle miljøpåvirkningskategorier skal inkluderes i
tabellen. Se tabell 12 for eksempel.
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Tabell 12: Eksempel på tabell over inngangsfaktorer/prosesser med stor miljøpåvirkning for infrastruktur på
Follobanen.

Det bør velges inngangsfaktorer/prosesser på så lavt nivå som mulig (som i eksempelet i
tabell 12 - Portland sement og ikke betong) for å kvantifisere konkrete
inngangsfaktorer/prosesser det kan stilles krav til. Den enkelte verdikjede kan analyseres
dypere for å finne flere områder for forbedringer.
Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i denne oversikten og vurderer miljøtiltak for hver
innsatsfaktor. Miljøforbedrende tiltak kan gjøres på flere nivåer:
•

•
•
•
•

Teknologi og utforming – alternativ utforming og konstruksjon av infrastrukturen og
dens ulike komponenter med tanke på redusert materialbruk, vedlikehold, og/eller
alternative materialer med lavere miljøpåvirkning
Mengder – redusere materialforbruket
Materialsubstitusjon – valg av alternative materialer med lavere miljøpåvirkning.
Produsent/produksjonsteknologi – kriterier/ krav for bevisst valg av produsenter og
produksjonsteknologi med forbedret miljøprestasjon
Transport - redusere transportbehov for materiell og masser ved bevisst valg av
produsenter, leverandører og massedeponier i kort distanse fra anleggsområdet.

6.8.5

Oppfølging av miljøforbedrende tiltak i prosjektet

Rådgiver representert ved Prosessleder har som oppgave å
• identifisere og utarbeide en oversikt og anbefaling over prioriterte miljøforbedrende
tiltak foreslått av arbeidsgruppen, for eksempel valg av alternative materialer og
løsninger, krav til entreprenør, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ved anskaffelser
og krav til entreprenør.
• koordinere beregninger av miljøpåvirkningen av miljøforbedrende tiltak ved
oppdatering av Miljøbudsjettet
• gi innspill til kostnadsberegninger (LCC) for anbefalte miljøforbedrende tiltak
• følge opp besluttede miljøforbedrende tiltak i prosjektering
• følge opp dokumentasjon av miljøforbedrende tiltak og oppdatering av Miljøbudsjett
med prosjektspesifikke data
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Resultat og tiltak

Resultatet er et livsløpsbasert Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur i Detaljplan.
Miljøbudsjettet fra Detaljplan gir en høyere detaljeringsgrad på antall komponenter enn
Miljøbudsjett fra Hovedplan. Dette kan føre til høyere utslippstall enn Miljøbudsjett fra
Hovedplan. På grunn av dette kan ikke Miljøbudsjett fra forskjellige planfaser sammenliknes.
Materialkrav må vurderes i henhold til faktisk behov, og det må være en kvalifisert avveining
mellom materialvalg og bruk i forhold til livsløp og vedlikeholdsbehov. Forbedringstiltak kan
være å stille krav om dokumentasjon av miljøprestasjon, inngangsfaktorer og utslipp fra
leverandører, og gjøre bevisste valg av leverandører som er dokumenterbart bedre.
Miljøbudsjettet kan på grunnlag av scenarier identifisere og dokumentere områder for
potensielle miljøforbedrende tiltak, både for produksjonsmetoder av tiltaket og valg av
alternative produktspesifikke (EPD) inngangsfaktorer.
Miljøbudsjettet gir en anbefaling til miljøkrav til anskaffelser og entreprisekontrakter,
løsninger for videre vurdering og besluttede løsninger til Byggeplan.
For eksempel kan være relevant å sette krav til eller premiere sement- og
betongleverandører som benytter flyveaske eller annet resirkulert tilslag i sin produksjon.
Tilsvarende for stål kan det settes krav til andel resirkulert materiale. Det kan også stilles
krav til andel resirkulert materiale og miljøegenskaper som CO 2 - ekvivalenter og andre
utslippskategorier
Miljøbudsjettet skal gjennomføre sensitivitetsanalyser der det er aktuelt for å avdekke
robustheten av resultatene, for eksempel ulik elektrisitetsmiks og endring av mengdedata
som er usikre.
Nøyaktighet på resultatet av Miljøbudsjettet er vurdert til høy/medium.
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7 BYGGEPLAN

Figur 16: Byggeplan er markert i Jernbaneverkets Plansystem

Tabell 13. Oppsummering Byggeplan

Byggefase
BYGGEPLAN
•

Formål

Mål

Arbeidsgruppe

•
•
•

•

Analysere anbefalinger fra Detaljplan for alternative
inngangsfaktorer og produksjonsmetoder
Dokumentere valgt løsning
Miljøkrav for anskaffelser
Grunnlag for miljøregnskap og oppfølging i
produksjonsfasen

Kap 7.1

Oppdatert og videreutviklet Miljøbudsjett fra Detaljplan
med kontraktspesifikke miljødata.

Kap 7.2

Anbefalt organisering:
Fra JBV:
•
Prosjekteier - prosjekteringsleder
•
Miljøansvarlig

Kap 7.4

Fra Rådgiver:
•
Miljøbudsjettansvarlig
•
Andre relevante fagdisipliner

Verktøy

Enkel analyse:

Kap 7.5
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Miljøbudsjettkalkulator
Mengdeberegningsark
Komplett analyse:
SimaPro eller tilsvarende LCA –simuleringsverktøy
Mengdeberegningsark

Datakilder og –grunnlag

Kap 7.7
Kilder Teknisk prosjektering

Mengdedata

Utbygging:
•
Prosjekterte mengdedata
•
Produktspesifikke produksjonsdata fra
o Varekjøpsdokument
o G-Prog beskrivelse
•
Beregnet energibruk
•
Beregnede mengder – over- og underbygning
•
Beregnet transport
o Beregnet energibruk
o Beregnede mengder – over- og underbygning
o Produktspesifikke produksjonsdata fra
Varekjøpsdokument
G-Prog beskrivelse
D & V:
•
D&V data
•
Levetider komponenter
Avfall fra avhending/D&V:
•
Vedlikeholdsdata
Produksjon av inngangsfaktorer til utbygging, D&V:
•
EcoInvent

Miljødata

Resultat

Alle livsløpsfaser:
•
EPD
•
Leverandør- og produksjonsdata
•
JBVs erfaringsdata for materialer og utslipp
•
EcoInvent
Komplett miljøbudsjett oppdatert med
•
produktspesifikke mengde og miljødata
•
miljøforbedrende tiltak for
o Produksjons-metoder
o Alternative inngangsfaktorer

Kap 7.9

Endelig Miljøbudsjett til grunn for Miljøregnskap og oppfølging
i Produksjonsfasen.

Nøyaktighet

Mengdedata:
Miljødata:
Resultat:

Høy
Høy/medium
Høy

Kap 7.7 og 7.9
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Formål

Dokumentere og kommunisere miljøpåvirkningene til valgt løsning ved utarbeidelse av
Miljøbudsjett, med prosjekterte mengdedata og spesifikke miljødata for inngangsfaktorer.
Enhetsprosesser skal aggregeres til viktigeste hovedmaterialer
Miljøkrav til grunn for anskaffelser
Legge grunnlag for miljøregnskap og oppfølging i Produksjonsfasen

7.2

Mål

Oppdatert og videreutviklet Miljøbudsjett fra Detaljplan med kontraktspesifikke miljødata.

7.3

Beslutningsnivå

Eventuelle miljøforbedrende løsninger og tiltak identifisert i Miljøbudsjettet fra Detaljplan
anbefales for videre utredning og vurdering i Miljøbudsjett for Byggeplan. Gjennom denne
fasen skal Miljøbudsjettet fra Detaljplan oppdateres til et endelig Miljøbudsjett som skal ligge
til grunn for Miljøregnskapet.
Gjennom Byggeplanfasen og entreprenørkontrakter blir typer inngangsfaktorer og
leverandører bestemt. Miljøbudsjettet fra Detaljplan oppdateres i Byggeplan med
produktspesifikke miljødata (EPD) på inngangsfaktorer der dette er tilgjengelig. Mengdedata
oppdateres på grunnlag av prosjekterte mengdedata.

7.4

Arbeidsgruppe og organisering

Anbefalt sammensetning av arbeidsgruppen:
Fra byggherren - Jernbaneverket:
• Prosjekteier
- prosjekteringsleder hos JBV
• Miljøansvarlig
Fra Rådgiver:
• Miljøbudsjettansvarlig - utarbeidelse av livsløpsvurdering
• Miljøansvarlig – for oppfølging av Miljøbudsjett i Miljøoppfølgingsplan
• Relevante fagdisipliner som kan tilføre relevant kunnskap og kompetanse

7.5

Verktøy
• Mengdeberegningsark
o prosjekterte mengdedata fra Detaljplan
o materialvalg er basert på inngåtte kontrakter og entreprenører
• LCA -simuleringsverktøy og miljødatabasen EcoInvent
o mengdedata og inngangsfaktorer legges inn i simuleringsverktøy for LCA
beregner (SimaPro eller tilsvarende).
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miljøpåvirkninger for prosjektet beregnes på grunnlag av produktspesifikke
EPDer og eventuelt modifiserte eller generiske miljødata fra databasen
EcoInvent

Beregningsforutsetninger
Ref. Tidsperspektiv – beregningsperiode

Ref. kapittel 2.8.13.
7.6.2

Levetidsbetraktninger

Levetider for inngangsfaktorer skal i størst mulig grad følge produktspesifikk levetid. For
andre levetider ref. kapittel 2.8.14.

7.7
7.7.1

Datainnhenting
Mengdeberegning

Miljøbudsjettet baseres på mengder av materialer som inngår i, eller forbrukes av prosjektet inngangsfaktorer. Mengdedata skal innhentes både for utbyggingsfasen og for drifts- og
vedlikeholdsfasen.
I Byggeplan blir entreprenørkontrakter og leverandører av inngangsfaktorer bestemt. Disse
innsatsfaktorene må vurderes med hensyn på detaljeringsgrad og aggregeringsnivå i
Miljøbudsjettet.
Miljøbudsjettet i Byggeplan baseres hovedsakelig på prosjekterte mengdedata der dette er
tilgjengelig. Der prosjekterte data ikke er tilgjengelig må mengdedata beregnes.
Kontraktspesifikke data hentes fra anskaffelsesdokumenter (VIPS, G-Prog Beskrivelse eller
tilsvarende), og aggregeres opp til hovedmengde. For transportdata, forbruk og slitasje av
utstyr og anleggsmaskiner som er utenfor anskaffelsesdokumenter avledes forbruk fra
mengdeberegningsarkene basert på prosjektspesifikke forutsetninger.
Mengdene for alle komponentene fra kontraktsoppfølging skal akkumuleres til
hovedmengder fordelt på hovedpostene underbygning, overbygning og jernbaneteknikk. For
beregning av data for utbyggingsfasen tas utgangspunkt i mengder fra kostnadsoverslag
eller G-prog.
I eksempelet med mengdeberegningsarket utføres følgende beregninger
o fra prosessmengder til mengder og enheter tilpasset miljøbudsjettet
o på grunnlag av mengder i miljøbudsjettet beregnes maskinbruk med mer
Her er det påkrevet med skjønn og undersøkelser for å gjøre kvalifiserte antakelser av
transportlengder, materialtyper/forbruk med mer dersom dette ikke er kjent.
Alle vurderinger skal dokumenteres, gjerne i tabellform.
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Se for øvrig kapittel 2.10 for beskrivelse av inngangsfaktorer.
7.7.2

Transport

Iht. kapittel 2.10.3
7.7.3

Drift- og vedlikeholdsfasen

Det tas innledningsvis utgangspunkt i mengder og beregninger fra datainnsamlingen for
utbyggingsfasen. Levetider for alt materiell som er innbygget i prosjektet skal avklares.
Produktspesifikk levetid skal benyttes for elementer der dette er kjent. Med basis i
materiellets definerte levetider beregnes materialbehovet til fornyelse på årlig basis. Dette gir
grunnlag for beregning av årlig miljøpåvirkning fra drift og vedlikeholdsfasen.
Materialer og forbruk til drift innhentes fra Jernbaneverkets rutiner for å finne mannskaps/utstyrsbehov og frekvenser ved forskjellige tiltak. Alle aktuelle drifts- og
vedlikeholdsoppgaver i analyseperioden må beskrives. Oppgavene beskrives på et
hensiktsmessig detaljnivå/aggregeringsnivå, og dette gir grunnlag for beregning/estimering
av mengder.
• Maskiner:
o beregne transportdistanse/timer (slitasje), jamfør databehov
o dieselforbruk (l/t pr maskin)
• Materialer: Må dele innholdet i materialene på de etterspurte basismaterialene som er
listet opp under databehov
Det lages en forutsetnings-/omregningsmatrise for å konvertere disse dataene til ønsket
format for Miljøbudsjettet. Alle vurderinger skal dokumenteres.
7.7.4

Miljødata

Miljøbudsjettet fra Detaljplan oppdateres i Byggeplanfasen med produktspesifikke miljødata
(EPD) for inngangsfaktorer. Dersom dette ikke er tilgjengelig kan andre relevante miljødata
fra leverandør og produksjon benyttes.
Relevante erfaringsdata for materialer og utslipp kan også innhentes fra andre Miljøbudsjett
når spesifikke data ikke er tilgjengelig. I Miljøbudsjett for Byggeplan benyttes miljødata fra
EcoInvent bare når mer spesifikke data ikke er tilgjengelig fra andre kilder.
7.7.5

Nøyaktigheten på datakvalitet

Nøyaktigheten på datakvalitet
•
•
•

Mengdedata - vurdert til høy på grunnlag av data fra endelige prosjekteringsdata
miljødata fra EcoInvent - medium kvalitet
produktspesifikke produksjonsdata (EPD) - høy

Det er forventet en stor andel produktspesifikke produksjonsdata i denne fasen og total
kvalitet på miljødata er høy/medium.
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Arbeidsprosess

Resultatene fra Miljøbudsjett for Detaljplan skal presenteres for prosjekteringsgruppen ved
oppstart av Byggeplanfasen. Miljøbudsjettansvarlig/prosessleder bør delta i
prosjekteringsmøtene for løpende råd og bistand underveis i prosjektet. Miljøbudsjettet skal
gi kvantitative og kvalitative vurderinger underveis i Byggeplanfasen til støtte for miljøriktige
valg.
Ved behov for ytterligere å identifisere miljøforbedrende tiltak kan arbeidsprosess som
beskrevet for Detaljplan, kapittel 6.8, følges.
Anbefalinger til miljøforbedrende løsninger og materialvalg som er identifisert i Detaljplan
skal vurderes videre i Byggeplan for eventuell implementering i prosjektet.
Valg av inngangsfaktorer, leverandører og produsenter blir bestemt i denne fasen. Det er
god oversikt over alle prosesser, og inngangsfaktorer /materialer (~3000 prosesser) må
aggregeres opp til et håndterlig nivå av hovedmaterialer (20-30).
Kontraktspesifikke data og tilgjengelige miljødeklarasjoner (EPD) må innhentes for
oppdatering av Miljøbudsjettet. For materialer der det ikke finnes produktspesifikke EPD skal
generiske miljødata fra EcoInvent eventuelt modifiseres og benyttes.
For miljøforbedrende tiltak identifisert i Miljøbudsjettet og implementert i Byggeplanfasen skal
redusert miljøpåvirkning kvantifiseres og dokumenteres.
Bruk av miljøbudsjettet som beslutningstøtte i byggeplan skal dokumenteres, også innspill
som er vurdert men ikke implementert.
Miljøbudsjettet fra Detaljplan oppdateres til et endelig Miljøbudsjett for Byggeplan.
For drift og vedlikeholdsfasen kan det antas samme produksjonsmetode som for
utbyggingsfasen, ref. PCR for Jernbaneinfrastruktur [2].

7.9

Resultat og tiltak

Resultatet er et komplett livsløpsbasert Miljøbudsjett for prosjektet i Byggeplan.
Miljøbudsjettet fra Byggeplan gir en høy detaljeringsgrad på antall komponenter i prosjektet.
Budsjettet er i stor grad basert på prosjekterte inngangsdata og produktspesifikke miljødata
(EPD).
Miljøbudsjett fra Byggeplan er justert for miljøforbedrende tiltak utarbeidet i prosjektet. Dette
kan påvirke resultatet av Miljøbudsjettet i positiv retning (lavere miljøpåvirkninger). Samtidig
kan Miljøbudsjettet fra Byggeplan ha en høyere detaljeringsgrad, som kan påvirke resultatet
av Miljøbudsjettet i negativ retning (høyere miljøpåvirkninger). På grunnlag av dette kan ikke
Miljøbudsjett fra Byggeplan direkte sammenliknes med Miljøbudsjett fra andre planfaser.
Nøyaktighet på resultatet av Miljøbudsjettet er vurdert til høy.
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8 PRODUKSJON OG OVERLEVERING

Figur 17: Produksjon og overlevering er markert i Jernbaneverkets Plansystem

Tabell 14. Oppsummering Produksjon og Overlevering

Byggefase
PRODUKSJON OG OVERLEVERING
•
•

Formål

Mål

Arbeidsgruppe

•
•

•

Dokumentere faktisk miljøpåvirkning til produsert
løsning
Miljøregnskap basert på reelle mengdedata og
spesifikke miljødata
Grunnlag EPD
Oppdatering av inngangsfaktorer, på grunnlag av
endrede forutsetninger og teknologisk utvikling

Kap 8.1

Miljøregnskap for bygget jernbaneinfrastruktur

Kap 8.2

Anbefalt organisering:
Fra JBV:
•
Prosjekteier - prosjekteringsleder
•
Miljøansvarlig
Fra Rådgiver:
•
Miljøregnskap ansvarlig – utarbeide LCA
•
Andre relevante fagdisipliner

Kap 8.4

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski
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Kap 8.5

Komplett analyse:
SimaPro eller tilsvarende LCA –simuleringsverktøy
Mengdeberegningsark

Datakilder og –grunnlag
Utbygging:
•
Produktspesifikke produksjonsdata fra
o Proark
o G-Prog- Prosjektøkonomi
•
Transport - registrert og beregnet
•
Energibruk - registrert og beregnet

Mengdedata

Kap 8.7

D & V:
•
D&V data
•
Levetider komponenter
Avfall fra avhending/D&V:
•
Vedlikeholdsdata
Produksjon av inngangsfaktorer til utbygging, D&V:
•
Forbruk -registrert og beregnet
•
EcoInvent

Miljødata

Resultat

Miljøregnskap oppdatert med
reelle mengdedata og produktspesifikke miljødata

Kap 8.9

Nøyaktighet

Mengdedata:
Miljødata:
Resultat:

Kap 8.7 og 8.9

8.1
•
•
•
•
•

Alle livsløpsfaser:
•
EPD
•
Leverandør- og produksjonsdata
•
JBVs erfaringsdata for materialer og utslipp
•
EcoInvent

Høy
Høy
Høy

Formål
Dokumentere og kommunisere miljøpåvirkningene til produsert løsning ved
utarbeidelse av miljøregnskap.
Utarbeide miljøregnskap på grunnlag av oppfølging i produksjonsfasen
Dokumentere faktiske utslipp i forhold til prosjekterte utslipp
Grunnlag for Environmental Product Declaration (EPD)
Oppdatering av inngangsfaktorer, på grunnlag av endrede forutsetninger og teknologisk
utvikling.
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Mål
Miljøregnskap for bygget jernbaneinfrastruktur

Beslutningsnivå

Produksjonsfasen vil ikke bli direkte påvirket av innspill fra Miljøbudsjettet, da løsninger,
materialer og inngangsfaktorer er avtalebestemt i Byggeplan og via entreprenørkontrakter.
Miljøbudsjettet kan bidra med innspill ved uforutsette hendelser, endringer og ved behov.
Gjennom Produksjonsfasen blir spesifikke mengde- og miljødata tilgjengelig. Dersom
produktspesifikke produksjonsdata (EPD) for enkelte materialer ikke er tilgjengelig brukes
generiske miljødata fra EcoInvent. Miljøbudsjett fra Byggeplan skal oppdateres til et endelig
Miljøregnskap ved overlevering av anlegget. Miljøforbedrende tiltak som er implementert
som følge av Miljøbudsjettet i alle planfaser skal oppsummeres og dokumenteres.

8.4

Arbeidsgruppe og organisering

Anbefalt sammensetning av arbeidsgruppen:
Fra byggherren - Jernbaneverket:
• Prosjekteier
- prosjekteringsleder hos JBV
• Miljøansvarlig
Fra Rådgiver:
• Miljøregnskapsansvarlig – oppdatering av miljøbudsjett til miljøregnskap
• Relevante fagdisipliner som kan tilføre relevant kunnskap og kompetanse

8.5

Verktøy
• Mengdeberegningsark
o Innrapporterte forbruk (ProArc Innkjøp, G-Prog Prosjektøkonomi, eller
tilsvarende)
o materialvalg er basert på inngåtte kontrakter og entreprenører
o beregnet forbruk av inngangsfaktorer basert på prosjektspesifikke
forutsetninger
• LCA -simuleringsverktøy og miljødatabasen EcoInvent
o mengdedata og inngangsfaktorer legges inn i simuleringsverktøy for LCA
beregner (Sima Pro eller tilsvarende).
o miljøpåvirkninger for prosjektet beregnes på grunnlag av produktspesifikke
EPDer og eventuelt modifiserte eller generiske miljødata fra databasen
EcoInvent
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Beregningsforutsetninger

8.6.1

Tidsperspektiv – beregningsperiode

Ref. kap 2.8.13
8.6.2

Levetidsbetraktninger

Levetider for inngangsfaktorer skal i størst mulig grad følge produktspesifikk levetid. For
andre levetider ref. kapittel 2.8.14.

8.7

Datainnhenting

8.7.1

Mengdeberegning

Miljøregnskapet baseres på mengder av materialer – inngangsfaktorer- som inngår i eller
forbrukes av prosjektet. Reelle mengdedata innhentes fra utbyggingsfasen og mengdedata
beregnes for drifts- og vedlikeholdsfasen basert på levetider, ref. kapittel 2.8.14.
Avhengig av det enkelte prosjekt er det påkrevet med en vurdering av betydning og
detaljeringsgrad/aggregeringsnivå i forhold til de enkelte inngangsfaktorer. I
Produksjonsfasen er entreprenørkontrakter og leverandører av inngangsfaktorer bestemt.
Kontraktspesifikke data hentes fra anskaffelsesdokumenter (VIPS, ProArc Innkjøp, G-Prog
Prosjektøkonomi eller tilsvarende), og aggregeres opp til hovedmengder, ref. kapittel 2.10.
For transportdata, forbruk og slitasje av utstyr og anleggsmaskiner som er utenfor
anskaffelsesdokumenter beregnes forbruk fra mengdeberegningsarkene basert på
prosjektspesifikke forutsetninger.
Datainnsamlingen og Miljøregnskapet skal reflektere teknologisk utvikling eller endrede
produksjonsbetingelser som oppstår under Produksjonsfasen.
Mengdene for alle komponentene fra kontraktsoppfølging skal akkumuleres til
hovedmengder fordelt på hovedpostene underbygning, overbygning og jernbaneteknikk. For
beregning av data for utbyggingsfasen er følgende prosesser benyttet:
•

Innledningsvis tas utgangspunkt mengder fra kontraktstoppfølgingen

•

I eksempelet med mengdeberegningsarket utføres følgende beregninger
o fra prosessmengder til mengder og enheter tilpasset miljøbudsjettet
o på grunnlag av mengder i miljøbudsjettet beregnes maskinbruk med mer

Her er det påkrevet med skjønn/undersøkelser for å kunne gjøre fornuftige antakelser av
transportlengder, materialtyper/forbruk med mer dersom dette ikke er kjent.
Alle vurderinger skal dokumenteres, gjerne i tabellform.
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Se for øvrig kapittel 2.10 for beskrivelse av inngangsfaktorer.
8.7.2

Transport

Iht. kapittel 2.10.3
8.7.3

Drift- og vedlikeholdsfasen

Det tas innledningsvis utgangspunkt i mengder og beregninger fra datainnsamlingen for
utbyggingsfasen. Levetider for alt materiell som er innbygget i prosjektet skal avklares.
Produktspesifikk levetid skal benyttes for elementer der dette er kjent. Med basis i
materiellets definerte levetider beregnes materialbehovet til fornyelse på årlig basis. Dette gir
grunnlag for beregning av årlig miljøpåvirkning fra drift og vedlikeholdsfasen.
Materialer og forbruk til drift innhentes fra Jernbaneverkets rutiner for å finne mannskaps/utstyrsbehov og frekvenser ved forskjellige tiltak. Alle aktuelle drifts- og
vedlikeholdsoppgaver i analyseperioden må beskrives. Oppgavene beskrives på et
hensiktsmessig detaljnivå/aggregeringsnivå. Dette gir igjen basis for beregning/estimering av
mengder.
•

•

Maskiner:
o beregne transportdistanse/timer (slitasje), jamfør databehov
o dieselforbruk (l/t pr maskin)
Materialer: Må dele innholdet i materialene på de etterspurte basismaterialene som er
listet opp under databehov

Det lages en forutsetnings-/omregningsmatrise for å konvertere disse dataene til ønsket
format for Miljøregnskapet. Alle vurderinger skal dokumenteres.
8.7.4

Miljødata

Gjennom Produksjonsfasen blir mer spesifikke miljødata tilgjengelig. Det etterstrebes å
oppdatere Miljøbudsjettet fra Byggeplan med produktspesifikke miljødata (EPD). Dersom
dette ikke er tilgjengelig kan andre relevante miljødata fra leverandør og produksjon
benyttes.
Relevante erfaringsdata for materialer og utslipp kan innhentes fra andre Miljøbudsjett og
Miljøregnskap når spesifikke data ikke er tilgjengelig i prosjektet. I Miljøregnskapet for bygget
prosjekt anlegg benyttes miljødata fra EcoInvent kun når mer spesifikke data ikke er
tilgjengelig fra andre kilder.
8.7.5

Nøyaktigheten på datakvalitet

Nøyaktigheten på datakvalitet på mengdedata er vurdert til høy på grunnlag av data fra
entreprenører og leverandører. Kvaliteten på miljødata fra produktspesifikke produksjonsdata
(EPD) er høy. Det er antatt at det brukes en stor andel produktspesifikke produksjonsdata i
denne fasen og total kvalitet på miljødata er høy.
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Arbeidsprosess

Valg av inngangsfaktorer, leverandører og produsenter blir bestemt i denne fasen. Der er
god oversikt over alle prosesser, inngangsfaktorer, materialer (~3000 prosesser) som må
aggregeres opp til et håndterlig nivå av hovedmaterialer.
Arbeidsprosessen består av å innhente kontraktspesifikke data og tilgjengelige
miljødeklarasjoner (EPD). For materialer der det ikke finnes produktspesifikke EPD skal
generiske miljødata fra EcoInvent eventuelt modifiseres og benyttes. For drift og
vedlikeholdsfasen kan det antas samme produksjonsmetode og miljødata for
inngangsfaktorer som for utbyggingsfasen, ref. PCR [2].
Miljøbudsjettet fra Byggeplan konverteres til et endelig Miljøregnskap for prosjektet ved å
erstatte generelle og prosjekterte data med spesifikke mengde og miljødata for det
produserte anlegget.
Det er ikke avklart hvor ofte grunnlagsdata skal rapporteres inn i G-Prog Prosjektøkonomi,
og hvor ofte Miljøregnskapet for prosjektet skal oppdateres. Det er heller ikke avklart om
Miljøregnskapet skal oppdateres jevnlig under Byggeprosessen eller i etterkant ved
Overlevering av anlegget.

8.9

Resultat og tiltak

Resultatet er et komplett livsløpsbasert Miljøregnskap for Produsert og Overlevert
jernbaneinfrastruktur.
Miljøregnskapet er basert på forbruk av inngangsfaktorer og i stor grad prosjektspesifikke
miljødata (EPD). Miljøregnskapet kan bidra med grunnlag for en miljødeklarering (EPD) av
prosjektet.
Nøyaktighet på resultatet av Miljøregnskapet er vurdert til høy.
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9 DEFINISJONER OG ORDLISTE
9.1

Definisjoner bruk i veilederen

Begrep

Definisjon

Allokering

Fordeling av inngangsstrømmer til eller utgangsstrømmer fra en prosess eller et
produktsystem mellom det produktsystemet som undersøkes, og ett eller flere andre
produktsystemer.

Datakvalitet

Egenskap ved data som angår deres evne til å tilfredsstille gitte krav.

Effektkategori

Klasse som representerer viktige miljøanliggender som resultater av livsløpsregnskapet
kan inndeles i

Enhetsprosess

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

Grensekriterier

Spesifikasjon av mengden av materialer eller energistrøm eller nivået av miljømessig
betydning som er tilknyttet enhetsprosesser eller produktsystem for å bli utelukket fra
studien

Inngangsfaktorer

Produkt, materiale eller energistrøm som går inn i en enhetsprosess

Livsløp

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

Livsløpsregnskap LCI

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

Livsløpsvurdering LCA

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

Mengde-beregningsark

Regneark (Excel) for beregning og dokumentasjon av inngangsfaktorer til miljøbudsjett,
konvertering av mengdedata til ønsket format

Miljøaspekt

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

Miljødeklarasjon

Påstand som angir miljøaspektene ved et produkt eller en tjeneste

Miljødeklarasjon
type III (EPD)

Miljødeklarasjon som gir kvantifiserte miljødata ved bruk av forutbestemte parametere
og ytterligere miljøinformasjon der det er relevant (basert på NS-EN ISO 14040 og NSEN ISO 14044)

Miljøbudsjettkalkulator

Miljøbudsjettkalkulator for enkel miljøanalyse og screening basert på JBVs metodikk for
Miljøbudsjett. Material- og utslippsdata fra EcoInvent, mengdedata er prosjektspesifikke
fra mengdeberegningsark.

Miljømål

Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon har pålagt seg selv
å oppnå

Miljøprestasjon

Målbare resultater av en organisasjons styring av sine miljøaspekter

Miljøpåvirkning

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

Sett av spesifikke regler, krav og retningslinjer for utarbeidelse av miljødeklarasjoner
type III for en eller flere produktkategorier

Sensitivitetsanalyse

Systematiske prosedyrer for å beregne virkningene som de valgte metodene og
dataene har på resultatet av en undersøkelse

Systemgrense

Sett av kriterier som angir hvilke enhetsprosesser som er deler av et produktsystem

Tidligfaseverktøy

Tidligfaseverktøyet er utviklet i Excelformat og er basert standardprofiler av
jernbaneinfrastruktur.
Verktøyet beregner miljøpåvirkning av konseptalternativ på grunnlag av løpemeter
standard jernbaneelementer i den planlagte traseen.
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LCA uttrykk

Engelsk

Norsk

Characterized
Classification
Egalitarian
Endpoint
Functional unit
Goal and scope
Grouping
Hierarchist
Impact(s)
Impact assessment
Impact assessment method
(Environmental) Impact category
Individualist
Interpretation
Inventory analysis
Life Cycle Assessment
Midpoint
Normalizing
Sensitivity analysis
System boundaries
Uncertainty analysis
Weighting

Karakterisert
Klassifisering
Egalitær
Sluttpunkt
Funksjonell enhet
Mål og omfang
Gruppering
Hierarkisk
(Miljø)påvirkning(er)
Konsekvensvurdering
Konsekvensvurderings metode
(Miljø)påvirkningskategori
Individualist
Tolkning
Inventaranalyse
Livsløpsvurdering
Midtpunkt
Normalisert
Sensitivitetsanalyse
Systemgrenser
Usikkerhetsanalyse
Vekting

Forkortelse

(E)
FU

(H)
LCIA

(I)
LCI
LCA
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Miljøpåvirkningskategorier

Engelsk

Norsk

Forkortelse

Agricultural land occupation
Climate change
Cumulative energy demand
Fossil fuel depletion
Freshwater ecotoxicity
Freshwater eutrophication

Okkupasjon av jordbruksareal
Klimapåvirkning
Akkumulert/totalt energibehov
Forbruk av fossile ressurser
Økotoksisitet av ferskvann
Overgjødsling (eutrofiering) av
ferskvann
Menneskelig toksisitet
Ioniserende stråling
Økotoksisitet av sjøvann
Overgjødsling (eutrofiering) av
sjøvann
Forbruk av metall
Forandring av naturlig landskap
Nedbrytning av ozonlaget
(Dannelse av) partikler
Fotokjemisk oksidasjonsdannelse
(smog)
Forsuring (av landjord)
Økotoksisitet av landjord
Okkupasjon av urbant areal
Forbruk av vann

ALO
CC
CED
FD
FET
FE

Human toxicity
Ionizing radiation
Marine ecotoxicity
Marine eutrophication
Metal depletion
Natural land transformation
Ozone depletion
Particulate matter formation
Photochemical oxidant formation
Terrestrial acidification
Terrestrial ecotoxicity
Urban land occupation
Water depletion

HT
IR
MET
ME
MD
NLT
OD
PMF
POF
TA
TET
ULO
WD
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10 FORUTSETNINGER FOR MILJØBUDSJETT FOLLOBANEN
Forutsetningene gitt i tabellene 15 – 21 er grunnlaget for Miljøbudsjett Follobanen Hovedplan. Disse er å betrakte som eksempler og kan være utgangspunkt for tilpassing av
forutsetninger til det aktuelle prosjektet.
Tabell 15: Forutsetninger for masseomregning (utvidelse + overmasser)

Masseomregning (utvidelse + overmasser)

Fast
3
(pfm )
1

Løs
3
(ulm )
1,9

Anbrakt
3
(uam )
1,5

Berg fra TBM (antatt ingen overmasser, men ensgraderte masser,
mye hulrom)
Øvrig berg

1

1,8

1,45

1

1,6

1,4

Løsmasser

1

1,2

1,1

Berg fra tunnelsprengning

Tabell 16: Forutsetninger for egenvekter /tetthet

Egenvekter /tetthet
Fast berg
Pukk/knust berg
Lettklinker
EPS, XPS, PE
Sement
Betong (inkl. armering)
Stål
Aluminium
Asfalt
Jord og leire

2,650
2,200
0,300
0,040
1,700
2,600
8,000
2,700
2,500
1,500

tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3
tonn/m3

Tabell 17: Forutsetninger for forhold betong / stål

Øvrig
Forhold betong / stål i betong, Volumandel:

Betong

98 %

Stål

2%
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Tabell 18: Forutsetninger for deler-/materialforutsetninger

Deler-/materialforutsetninger
XPS, EPS plater, t= 5 cm
Ballastmatter, 4cm
Drensrør, plast Ø250mm
Overvannsrør, plast Ø500mm
Vannrør, stål
Stake-/inspeksjonskum, plast
Sandfangskum, betong
Betongsviller
Betonghvelv, t= 0,2 m
Betongsegmenter, t= 0,45 m
Betongkledning, fullt utstøpt, snitt t= 0,62 m
Kabelkanaler (dobbeltrom)
Betongpeler (20 x 20 cm)
Stålrørspeler (rammede og borede)
Massive stålpeler (profilstål)
Jordledning, kobber (95 mm2)
Kontaktledning (100 mm2) kobber, sølvforsterket

0,002
0,020
4,000
8,000
10,00
400,0
2100
270,0
0,204
0,470
0,658
0,118
0,040
1,000
1,000

kg/lm (7,8 N pr. lm ledning
0,795 (omregning til kilo: 7,8/9,81)
0,890 kg/m ledning

Returledning, aluminium (240 mm2)
Utliggere, aluminiumsrør
Utliggere, stålrør
Hengemaster i tunnel, aluminium
Stolper i dagen, aluminium
Stolper i dagen, stål
Loddsatser, stål
Skinner (S60)
Befestigelse, stål
Sikringsbolt (Ø25, 4m lengde)
Rømningsdører, stål
Støyskjerm av tre, h=2,5m
Støyskjerm av stål, h= 2,5m
Støyskjerm av glass, h= 2,5m
Rekkverk av betong
Rekkverk av stål
Flettverksgjerde, h=2m, stål

tonn/m2
tonn/m2
kg/lm
kg/lm
kg/lm
kg/stk
kg/stk
kg/stk
m3/m2 (indre radius ca. 5m)
m3/m2 (indre radius ca. 5m)
m3/m2 (indre radius ca. 5m)
m3/m (0,284 m3 pr 2,4 m)
m3/m
kg/m
kg/m

0,683
12,00
50,00
20,00
200,0
450,0
550,0
60,00
3,000
15,70
50,00
0,075
1,000
1,000
0,800
5,000
4,000

kg/m (6,7 N pr. m ledning
(omregning til kilo: 6,7/9,81)
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/m (1 streng)
kg/stk
kg/stk
kg/stk
m3/m
m3/m
m3/m
m3/m
kg/m
kg/lm
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Tabell 19: Forutsetninger for materialforbruk, avledede mengder

Materialforbruk, avledede mengder
Sprengstoff, dagsprengning

0,700 kg sprengstoff pr pfm3 berg (SSE-slurry)

Sprengstoff, tunnelsprengning

1,400 kg sprengstoff pr pfm3 berg (SSE-slurry)

Sement i JET-peler

750,0 kg sement pr m3 JET-pel
kg sement pr lm tunnel (spr.omkrets ca.
1800
32m)

Sement injeksjon i tunnel

kg injeksjon pr lm tunnel (spr.omkrets ca.
32m)

Polyuretan/epoxy injeksjon i tunnel

100,0

Sikringsbolter

5,500

Kalk i KC-peler

Stolper og utligger i dagen, stål, 40 m c/c

50,00
0,200
0,392
0,784
0,102
0,116
0,039
0,795
0,890
1,366
1,250
0,500
5,000
11,25

Sikring med sprøytebetong i tunnel, 0,1 m
tykkelse

0,100 m3 betong pr m2 sprøytet tunnel

Sikringsstøp i tunnel (t=0,5m) (eks.
armering), 0,5 m tykkelse

0,490 m3 betong pr m2 utstøpt tunnel

Kontaktstøp tunnel (t=1,0m) (eks.
armering), 1,0 m tykkelse

0,980 m3 betong pr m2 utstøpt tunnel

Betongmurer (snitt-tykkelse 0,3m) (eks.
armering), 0,3 m tykkelse

0,294 m3 betong pr m2 mur

Armeringsstål (2 % av støpevolum)

0,163 tonn pr m3 betong (eks armering)

Spuntstål (300kg/m2 for spunt og
avstiving), 300 kg/m2
Loddsatser, stål (pr.500m), 500 m c/c

0,300 tonn pr m2 spuntflate

Overvannsrør, betong Ø1000mm
Stake-/inspeksjonskum (eks. armering)
Sandfangskum (eks armering)
Betongsviller (c/c 60 cm) (eks armering)
Kabelkanaler (eks. armering)
Betongpeler
Jordledning, kobber
Kontaktledning, kobber
Returledning, aluminium, 2 stk/lm
Utliggere, aluminiumsrør, 40 m c/c
Hengemaster i tunnel, aluminium. 40 m c/c
Stolper i dagen, aluminium, 40 m c/c

Skinner (S60)

stk pr løpemeter tunnel (spr.omkrets ca.
32m)
kg kalk pr m3 KC-pel
m3 betong pr lm rør
m3 betong pr kum
m3 betong pr kum
m3/stk
m3 betong pr lm kanal
m3 betong pr m pel
kg kobber pr lm spor
kg kobber pr lm spor
kg aluminium pr lm spor
kg aluminium pr lm spor
kg aluminium pr lm spor
kg aluminium pr lm spor
kg stål pr lm spor

1,100 kg stål pr lm spor
120,0 kg stål pr lm spor
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Tabell 20: Forutsetninger for maskinforutsetninger (forbruk og framdrift/kapasitet)

Maskinforutsetninger (forbruk og framdrift/kapasitet)
Robel, snitt drivstofforbruk
Målevogn, snitt drivstofforbruk

20,00 liter/time
75,00 liter/time

Sporjusteringsvognsett, snitt drivstofforbruk alle maskiner under
ett, 20l/t for pakkemaskin
Ballastrens, snitt drivstofforbruk alle maskiner under ett, inkl alle
maskiner inkl frakt av pukk på linja

30,00 liter/time

Slipetog, snitt drivstofforbruk, int. Baneservice

187,0 liter/time

Borrigg, ventilasjon, pumper, lys, betongsprøyting, rigg (anlegg).
Forbruk.

3000 kWh pr lm tunnel

Borerigg. Gangtid pr lm tunnel.

timer pr. lm tunnel
(basert på 25m inndrift i
1,200
uka, og 15t for spr.+15t
for inj./bolter pr. 25m)

250,0 liter/time

Ventilasjon i tunnel (drift, brannventilasjon) pr. vifte, antar
samme effekt som på GMB
Tunnelboremaskin (TBM) D=10-12m, snitt hastighet, 16-18
timer/døgn - 15 m/døgn

32,00 kW/stk

---- " ----,

7000 kWh pr lm tunnel

snitt El-forbruk, inkl. ventilasjon mm

0,938 m/ time

Samlebånd i tunnel

kWh pr m3/km (2MW for
0,505 1000t/time, ca. 10,5km
lengde ) 1

Samlebånd i dagen

0,505 --- " ---
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Tabell 21: Forutsetninger for drift- og vedlikeholdsforutsetninger

Drift- og vedlikeholdsforutsetninger

10,00
60,00
0,890
0,680
0,800
20,00
12,00
450,0
50,00
50,00
0,120
3,000

kg/m

0,050
3,000
0,100
0,025
55,00
60,00

m3/m
‰
l/m2
l/m2
kg/t
m/t

Sville, Utskifting, systematisk, 20 sv./t

0,500
1200
0,250
0,050

m3/m
m/t
t/stk
t/stk

Vegg- og takelement, Framdrift på utskifting, (Alternativt 2m/t).
Riving og tilbakemontering av utstyr antas gjennomførbart
innenfor samme tid.

5,000 m/t

Vegg- og takelement, Framdrift-inspeksjon, 1,2 km/t i Motiv,
men bedre belysning i vegtunnel
Vegg- og takelement, Framdrift vask

1,000 km/t
800,0 m/t

Plast, tyngde brannvannsledning
Skinnetyngde
KL-tyngde (Cu)
Returledning-tyngde (Al), pr lm, benyttes 2 stk pr spor
Jordledning (Cu)
Hengemast i tunnel, vekt (Al)
Utligger (Al)
Stolper i dagen (stål)
Utligger i dagen (stål)
Rømningsdør (stål)
Kabelkanal, betongvolum
Befestigelse
Vannforbruk ved vask av vegger og tak, tilsvarer høyt forbruk i
vegtunnel
Såpetilsetning ved tunnelvask, fra 2-5 promille i vegtunnel
Støyskjerm, forbruk maling
Gjerde, forbruk maling
Slipeskiver til skinnesliping
Ballastrensing, Framdrift, ref. artikkel i Jernbanemagasinet
Ballastrensing, Pukkbehov, 25 % av 2 m3 skiftes ut 1-3 m3/m
int. BBE
Sporjustering, Framdrift, gj.sn. for linjepakker (fra Ulf R.)
Sville, Utskifting, enkel

KL (+retur, jord), Framdrift på utskifting, Antatt framdrift, antas
utført samtidig med utskiftning av hvelv
Hengemast, Framdrift på utskifting
Utligger, Framdrift på utskifting
Mast og utligger (i dagen), Framdrift på utskifting
Signalanl., Framdrift på utskifting
Teleanl., Framdrift på utskifting
Kantslått, Framdrift
Vegetasjonssprøyting, Framdrift, maskinsentralen
Mur, Framdrift-inspeksjon
Gjerde, Framdrift fornyelse
Støyskjerm, Framdrift fornyelse

100,0
4,000
4,000
0,500
100,0
100,0
1,000
20,00
200,0
10,00
5,000

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/stk
kg/stk
m3/m
kg/stk (stål)

m/t
stk/t
stk/t
stk/t
m/t
m/t
km/t
km/t
m/2
m/2
m/t
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G-vul, Framdrift, (lcc)
Linjegrøft, Inspeksjonsfart, antatt
Linjegrøft, Rensk, antatt
Drensledning, Spyling, (lcc)
Skinne, Framdrift fornyelse, (lcc)
Skinne, Framdrift sliping, Baneservice (LCC oppgir 35 % mer)
Kabelkanal, Framdrift fornyelse, antatt
Driftstid pr pumpe pr døgn
Vifter, brukstid, Antar 10 t/døgn ved minusgrader (120 d)

Nytt Dobbeltspor Oslo – Ski

333,3
2000
40,00
800,0
400,0
1000
100,0
3,500
1200

m/t
m/t
m/t
m/t
m/t
m/t
m/t
t/døgn
t/år
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11 BRUK AV MILJØBUDSJETT FOR FORBEDRET
MILJØPRESTASJON
11.1

Eksempler fra Miljøbudsjett for Follobanen – Hovedplan [3]

Miljøbudsjettet har som mål å belyse hvilke deler av utbyggingsprosjektet Follobanen som er
av størst betydning for et definert utvalg av potensielle miljøpåvirkninger. I tillegg til å belyse
hvilke deler faser av livsløpet til infrastrukturen og hvilke underliggende inngangsfaktorer
som er av betydning, danner Miljøbudsjettet et grunnlag for å identifisere områder for
forbedring av miljøprestasjon. Miljøprestasjonen til jernbaneinfrastruktur er i hovedsak knyttet
til materialinnsats, og det er derfor materialbruk og materialproduksjon som er de viktigste
forbedringsområdene, og kan potensielt gjøres på flere nivåer:
•
•
•
•

Mengder – Redusere materialinnsatsen.
Produsent/produksjonsteknologi – Bevisst valg av produsenter og
produksjonsteknologi med forbedret miljøprestasjon.
Materialsubstitusjon – Valg av alternative materialer med lavere miljøpåvirkning.
Teknologi og utforming – Alternativ utforming og konstruksjon av infrastrukturen og
dens ulike komponenter med tanke på redusert materialbruk, vedlikehold, og/eller
alternative materialer med lavere miljøpåvirkning.

Innsatsen av stål og sement til injeksjon og i betong utgjør de viktigste inngangsfaktorene i
Miljøbudsjettet og representerer således viktige områder for potensiell forbedring. For disse
materialene er det undersøkt teoretisk forbedringspotensial som følge av
materialsubstitusjon og endret produksjonsteknologi ved å benytte flyveaskesement og stål
av ulike typer og med forskjellig andel av resirkulert materiale.
11.1.1 Sementproduksjon
Effekten av å erstatte opprinnelig generisk Portland-sement med flyveaskesement er
undersøkt for utbyggingsfasen. Den alternative sementen inneholder 20 % flyveaske.
Sement er en innsatsfaktor i tre ulike materialer eller bruksområder:
• Direkte bruk i form av sement til injeksjon for stabilisering av masse.
• Erstatning av sement i betongelementer
• Erstatning av sement i sikringsstøp
•
Figur 11-1 viser effekten av substitusjon av sement med flyveaske for de tre bruksområdene
ovenfor med tanke på klimagassutslipp.
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Figur 11-1: Effekter på klimagassutslipp ved substitusjon av generisk sement med
flyveaskesement for utbygging.
Venstre søyle viser opprinnelige resultater uten substitusjon med flyveaskesement, mens de
påfølgende søylene viser introduksjon av flyveaske for flere bruksområder. Substitusjon med
flyveaskesement i direkte bruk gir en reduksjon i samlede utslipp på omtrent 4 %, noe som
øker til nesten 7 % ved substitusjon også i betongelementer, og til 8 % ved substitusjon for
alle tre bruksområder. Flyveaskesement kan anses som et generelt bedre valg ut fra de
miljømessige kriteriene i denne studien.
Diskusjoner i faggruppa for Miljøbudsjettet indikerer at substitusjon med flyveaskesement i
sikringsstøp fremstår som mest aktuelt og enklest å få til, fulgt av substitusjon i
betongelementer og injeksjonssement, i nevnte rekkefølge.
11.1.2 Stålproduksjon
For stålproduksjon er det undersøkt effekten av erstatning av stål og bruk av resirkulert stål.
Med erstatning av stål menes en substitusjon mellom ulike typer stål. Følgende tiltak er
vurdert for å undersøke effekten av substitusjon og eventuell forbedring:
1. Markedsgjennomsnitt for armeringsstål (37 % resirkulert) erstattes med 100 %
resirkulert armeringsstål.
2. Nyvunnet 18/8 kromstål erstattes med markedsgjennomsnitt for armeringsstål.
3. Nyvunnet 18/8 kromstål erstattes med 100 % resirkulert kromstål.

I tillegg vurderes effekten av:
4. Alt stål er fra 100 % resirkulering.
5. Alt stål er fra 100 % resirkulert armeringsstål.
Figur 11-2 viser effekten av de ulike alternativene med tanke på klimagassutslipp.
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Figur 11-2: Effekter på klimagassutslipp for ulike scenarier for bruk av stål.
Venstre søyle viser opprinnelige resultater for utbyggingsfasen uten endringer i produksjon
og bruk av stål. Alternativ 1 hvor armeringsstål består av 100 % resirkulert materiale antyder
en reduksjon i totalutslipp fra utbyggingen på i overkant av 7 %. Dersom nyvunnet kromstål
erstattes med en resirkuleringsgrad tilsvarende markedsgjennomsnitt for armeringsstål, viser
resultatene en reduksjon på 9,6 %, tilsvarende alternativ 2. Erstatning av nyvunnet kromstål
med resirkulert kromstål i alternativ 3 indikerer en reduksjon i totalutslipp på i underkant av 2
%.
Kombinasjonen av alternativ 1 og 3 hvor alt stål er hentet fra resirkulert materiale, tilsvarende
alternativ 4, antyder en samlet reduksjon på 9 % for utbyggingen. Alternativ 5 med et
scenario hvor all stålbruk er basert på resirkulert armeringsstål antyder en reduksjon på over
20 % for totalutslippene.
Resultatene for materialsubstitusjon for sement og stål inkluderer utbyggingen av
tunnelstrekningen og innføringen til Ski, for alternativet med 1-løpstunnel. I begge tilfeller
indikerer resultatene en gevinst i form av reduserte utslipp som følge av materialsubstitusjon.
Strekningen med innføring til Oslo S innebærer et betydelig forbruk av injeksjonssement og
vil således bidra til ytterligere potensial for utslippsreduksjon. Alternativet med 2-løpstunnel
medfører høyere forbruk av sement både direkte til injeksjon og i betongelementer og
betongstøp, og vil gi større prosentmessig potensial for utslippsreduksjon. Innføringen til
Oslo S krever store mengder armeringsstål og aktualiserer utslippsreduksjoner fra
stålproduksjon og stålforbruk ytterligere.
11.1.3 Tiltak
Scenarier for materialsubstitusjon for sement og stål indikerer i begge tilfeller et betydelig
potensial for forbedring og reduksjon i totalutslipp fra utbyggingen. Resultatene som er
presentert ovenfor må betraktes som estimater og fortolkes deretter. De indikerer likevel et
betydelig potensial. Tallene er basert på generiske databasetall for gjennomsnittlig eller
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representativ europeisk produksjon. Økt presisjon vil kreve leverandørspesifikk informasjon
for de aktuelle materialene, med tanke på både utslippsnivå og forbedringspotensial.
Miljøbudsjettet kartlegger potensielle utslipp og miljøpåvirkninger som følge av en prosjektert
utbygging, og danner således et grunnlag for å informere om total miljøbelastning, men også
et grunnlag for å kartlegge, prioritere og rangere områder med forbedringspotensial.
Forbedringspotensial kan realiseres på to nivåer:
1. Konseptnivå – Valg av konsept og utforming av infrastrukturløsning.
2. Prosjektnivå – Forbedring innenfor et valgt konsept.
På konseptnivå ligger valg av trasé og utforming av denne, som valg av enkeltspor eller
dobbeltspor, tunnel eller dagstrekning, dimensjonerende hastighet osv. For Follobanen er
valget mellom 1-løps- og 2-løpstunnel et eksempel på konseptvalg.
Prosjektnivå
Forbedringer på prosjektnivå tilsvarer scenariene med materialsubstitusjon beskrevet
ovenfor. Resultatene fra dette gir en indikasjon på potensial for forbedring for ulike løsninger.
Utslipp forbundet med inngangsfaktorene er her basert på generiske databasetall for
europeisk gjennomsnittsproduksjon eller representativ produksjon og er således indikative.
Tiltak for å realisere forbedringspotensial på prosjektnivå kan fremmes ved å stille krav om
dokumentasjon av miljøprestasjon, inngangsfaktorer og utslipp fra leverandører, og bevisste
valg av leverandører som er dokumenterbart bedre. Eksempler kan være som ovenfor ved at
man setter krav til eller premierer sement- og betongleverandører som benytter flyveaske
eller annet resirkulert tilslag i sin produksjon. Tilsvarende for stål kan det settes krav til andel
resirkulert materiale. Bruk av resirkulerbart materiale og krav om dette kan knyttes både til
materiale inn og materiale ut, dvs. bruk av resirkulert materiale under bygging og
tilrettelegging for resirkulering av materialet ved utskifting/avhending.
Ved valg på både konsept- og prosjektnivå må det miljømessige bidraget vektes mot
eventuelle tekniske eller sikkerhetsmessige egenskaper. Videre må levetidsbetraktninger
inkludert vedlikehold ligge til grunn for det endelige valget. For materialintensive prosjekter
må det også tas hensyn til i hvilken grad gjenvunnet materiale for substitusjon er tilgjengelig
på markedet i tilstrekkelige kvantum.
Konseptnivå
Tiltak på konseptnivå inkluderer nye design eller nye byggemåter med vesentlig endrede
miljøegenskaper. Dette kan innebære løsninger med endrede materialtyper, mengder,
vedlikeholdsrutiner med mer.
Utvikling av teknologi og konstruksjonsløsninger er vanskelig å diskutere generelt.
Resultatene her indikerer at stort rom for forbedring finnes ved valg av konstruksjon og
sikring av tunnel. Ved prioritering og valg av innovative løsninger er det viktig at disse er gjort
med utgangspunkt i en helhetlig vurdering.
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11.1.4 Anbefalinger
Diskusjonen av forbedringspotensial og tiltak danner grunnlag for noen anbefalinger for
utbyggingsprosjekter.
•
•

•

•

Dokumentasjonskrav ved valg av konsept, prosjektløsning og leverandør.
Utstedelse av veileder for valg av konsept, prosjektløsning og leverandør må
tilpasses det tekniske området det gjelder, og vurderes i forhold til helhetlig
miljøprestasjon.
Valg av leverandører
o Krav til dokumentasjon.
o Krav til miljøegenskaper, eksempelvis CO 2 - ekvivalenter eller andre
utslippskategorier, resirkulert andel eller liknende.
Materialkrav må vurderes i henhold til faktisk behov, og det må være en god
avveining mellom materialvalg og bruk i forhold til livsløp og vedlikeholdsbehov.
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12 ERFARINGER FRA UTARBEIDELSE OG BRUK AV
MILJØBUDSJETT
12.1

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, Langhus - Ski - detaljplan [19]

12.1.1 Anbefalinger
Det oppdaterte miljøbudsjettet gir grunnlag til anbefalinger vedrørende konseptvalg,
innsatsfaktorer, miljøkrav i kontrakter, samt forbedring av metode og prosess. Disse er
diskutert på forskjellige steder i rapporten og oppsummeres her:
•
•
•
•
•
•
•

Mengden innsatsfaktorer, spesielt stål og betong i støttemurer, kulverter, øvrige
konstruksjoner samt skinner, bør begrenses så mye som mulig.
Betong bør spesifiseres med en viss mengde flyveaske så lenge dette ikke går ut
over kvalitet
Stål i konstruksjoner bør ha et høyt innslag av resirkulert materiale
Omfanget av grunnarbeider bør begrenses så mye som mulig
Plassering av depot og massedeponier bør være så nær anlegget som mulig for å
redusere transportbehovet
Enhetsprosess for stål til skinner må beskrive korrekt mengde resirkulert stål
Enhetsprosess for sprengning i dagen må forbedres

12.1.2 Konklusjon
Det viktigste området for å forbedre miljøpåvirkningen fra dagsonen ved Ski stasjon er å
begrense behovet for stål og betong. Disse innsatsfaktorene er viktige i støttemurer,
kulverter og øvrige konstruksjoner, samt i skinner.
Videre er forbruk av drivstoff til maskiner signifikant i anleggsfasen, og anlegget bør utformes
med så lavt omfang av grunnarbeider som mulig. Det bør finnes plasser for håndtering av
stein, fjell og jord i umiddelbar nærhet til anlegget.
Type materiale er også viktig, og da spesielt med tanke på graden av resirkulert stål, som
vist i tidligere rapport.
12.1.3 Erfaringer ved bruk av miljøbudsjettet
Prosjektgruppen for miljøbudsjettet for Follobanen melder inn erfaringer ved bruk av
miljøbudsjettet. En opplisting av de viktigste erfaringene fra bruk av miljøbudsjettet for
strekningen dagsone Langhus – Ski oppsummeres her.
12.1.4 Manglende inngrep i prosjekteringsprosess
Ut fra hovedmålet med miljøbudsjettet kan det generelt sies at det i detaljplanfasen er godt
mulig å identifisere innsatsfaktorer som er viktige bidragsytere til miljøpåvirkning, og peke på
spesifikke forbedringspunkter og tiltak for å redusere utslipp.
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Det er imidlertid i mange tilfeller funnet vanskelig å støtte beslutninger som omhandler
utforming av anlegget. Ideen er å kunne kvantifisere miljøpåvirkning av alternative
utforminger og stille denne informasjonen til rådighet for beslutningstakerne, slik at de kan
foreta en vektet beslutning som omfatter miljøpåvirkning i tillegg øvrige faktorer som
sikkerhet og økonomi.
Prosjekteringsprosessen er ikke i stand til å beregne totalmengder av innsatsfaktorer
fortløpende. Mengdeberegninger gjøres i avslutningen av detaljplanfasen i forbindelse med
estimering av kostnader.
Det som imidlertid bør være mulig er å gjøre fortløpende kvalitative og/eller semi-kvantitative
(avgrensede og relative sammenlikninger) beregninger av isolerte alternativsvurderinger.
Den foreslåtte prosesslederrollen vil være til stor hjelp for å informere prosjektorganisasjonen
om behov og muligheter for vurderinger underveis. Prosessleder vil ha ansvaret for å
involvere relevante fagdisipliner, kvalitetssikre forutsetninger, sørge for framdrift og bruk av
miljøbudsjettet i prosjektet. Prosessleder skal fronte beregnings- og utarbeidelsesprosessen i
prosjektet og sikre kommunikasjon, involvering og leveranser fra berørte fagdisipliner.
12.1.5 Behov for isolerte vurderinger av enkeltalternativer
Utredningen som ble utført på hovedplannivå omfattet Follobanen i sin helhet og så på de tre
strekningsdelene dagsone Oslo, tunnelstrekning og dagsone Ski i sammenheng. Det ble der
funnet at strekning 3, dagsonen Langhus – Ski bidro til i størrelsesorden 5 % av
miljøpåvirkningen for Follobanen som helhet.
Foreliggende rapport er egnet til å påpeke miljøforbedringer innen denne strekningsdelen, og
oppfyller således hensikten isolert sett for parsellen. Det bør imidlertid vurderes om det bør
brukes større ressurser på enkeltvalg for de største bidragsyterne, i første rekke
tunnelstrekningen.
Ut fra hovedplanutredningen bør det kunne identifiseres en del enkeltvalg som har stor
betydning for den totale miljøpåvirkningen. En slik "screening" burde kunne identifisere
nøkkelvalg som bør vies større oppmerksomhet. Eksempler på dette kan være vurdering av
alternative drivemetoder (tunnelboremaskin mot konvensjonell sprengning), og alternative
tunneltverrsnitt.
12.1.6 Manglende inngrep i prosjekteringsprosess
Ut fra hovedmålet med Miljøbudsjettet kan det generelt sies at det i Detaljplanfasen er godt
mulig å identifisere inngangsfaktorer som er viktige bidragsytere til miljøpåvirkning, og peke
på spesifikke forbedringspunkter og tiltak for å redusere utslipp.
Det er imidlertid i mange tilfeller funnet vanskelig å støtte beslutninger som omhandler
utforming av anlegget. Ideen er å kunne kvantifisere miljøpåvirkning av alternative
utforminger og stille denne informasjonen til rådighet for beslutningstakerne, slik at de kan
foreta en vektet beslutning som omfatter miljøpåvirkning i tillegg øvrige faktorer som
sikkerhet og økonomi.
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Prosjekteringsprosessen er ikke i stand til å beregne totalmengder av inngangsfaktorer
fortløpende. Mengdeberegninger gjøres i avslutningen av Detaljplanfasen i forbindelse med
estimering av kostnader.
Det som imidlertid bør være mulig er å gjøre fortløpende kvalitative og/eller semi-kvantitative
(avgrensede og relative sammenlikninger) beregninger av isolerte alternativsvurderinger.
Den foreslåtte prosesslederrollen vil være til stor hjelp for å informere prosjektorganisasjonen
om behov og muligheter for vurderinger underveis. Prosessleder vil ha ansvaret for å
involvere relevante fagdisipliner, kvalitetssikre forutsetninger, sørge for framdrift og bruk av
Miljøbudsjettet i prosjektet /2/. Prosessleder skal fronte beregnings- og
utarbeidelsesprosessen i prosjektet og sikre kommunikasjon, involvering og leveranser fra
berørte fagdisipliner.
12.1.7 Behov for isolerte vurderinger av enkeltalternativer
Utredningen som ble utført på hovedplannivå omfattet Follobanen i sin helhet og så på de tre
strekningsdelene dagsone Oslo, tunnelstrekning og dagsone Ski i sammenheng. Det ble der
funnet at strekning 3, dagsonen Langhus – Ski bidro til i størrelsesorden 5 % av
miljøpåvirkningen for Follobanen som helhet.
Foreliggende rapport er egnet til å påpeke miljøforbedringer innen denne strekningsdelen, og
oppfyller således hensikten isolert sett for parsellen. Det bør imidlertid vurderes om det bør
brukes større ressurser på enkeltvalg for de største bidragsyterne, i første rekke
tunnelstrekningen.
Ut fra hovedplanutredningen bør det kunne identifiseres en del enkeltvalg som har stor
betydning for den totale miljøpåvirkningen. En slik "screening" burde kunne identifisere
nøkkelvalg som bør vies større oppmerksomhet. Eksempler på dette kan være vurdering av
alternative drivemetoder (tunnelboremaskin mot konvensjonell sprengning), og alternative
tunneltverrsnitt.

12.2

Østfoldbanen VL (Oslo S) - Ski, Ski stasjon [20]

12.2.1 Hovedkonklusjon
Følgende 10 innsatsfaktorer har høyest miljøpåvirkning i prosjektet:
• Stål (armering, spunt)
• Fjernvarme
• Snørydding
• Kalksement
• Betongstøp
• Kobber
• Stål (jernbaneskinner)
• Naturstein
• Stål (høykvalitet)
• Stein/pukk
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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 sammenlikningen 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
erstatning av grus med lettklinker vil medføre høyere utslippsverdier.
Sammenlikningen av nettverksbuebru mot skråstagsbru i ordbyvegen 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.

12.3

Follobanen. Tunnelstrekning - Jernbaneteknikk - detaljplanmiljøbudsjett [21]

12.3.1 Anbefaling og forbedring av metode og prosess
Vi synes 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.
12.3.2 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.
12.3.3 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
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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.

12.4

Ås forbikjøringsspor - Utredning [22]

12.4.1 Erfaringer med Miljøbudsjettet
To viktige erfaringer med Miljøbudsjettet:
1. Det må være en forståelse innom prosjektet mellom de samarbeidspartnerne som
skal levere data til Miljøbudsjettet:
o Ansvarliggjøring av leveranse til Miljøbudsjettet. En person/gruppe må ha
ansvar for å levere input til Miljøbudsjett på avtalt format og tidspunkt.
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Enighet/forståelse av dataformat i forkant (med utgangspunkt i JBVs veileder
for Miljøbudsjett)
o Aktivt deltakelse av de som jobber med Miljøbudsjettet i planfasen for at de
kan avklare databehovet (format, detaljnivå, osv.)
2. Detaljeringsnivået av komponentene:
o For noen komponenter ble det levert data med for høy detaljeringsgrad, som
krever mye tid for å modellere i Miljøbudsjettet men har lite å si i forhold til
resultatene.
o Mens for de største forskjellene mellom alternativene (for eksempel brua), var
det ingen detaljerte data tilgjengelig (dimensjoner, materialforbruk, enhetene,
beskrivelser)
o

12.4.2 Suksesskriterier
Det er viktig at man kan skille mellom alternativene detaljert nok, det vil si at de
komponentene som er forskjellige er godt beskrevet. Detaljeringsnivå av dataene er også
avhengig på mål for Miljøbudsjettet, fase og beslutningsgraden i prosjektet.
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13 BAKGRUNN FOR UTVIKLING AV JBVS METODE FOR
MILJØBUDSJETT [4]
13.1

Innst. S. nr. 145 - 2007 - 2008, Norsk klimapolitikk, 14.2.2008
(s 191) [17]

Flertallet er enig om at Regjeringen skal sette i gang arbeid for å utvikle gode verktøy som
vurderer klimaeffekter av ulike tiltak. I forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan
2010-2019 skal det så langt det er mulig foreligge et karbonbudsjett knyttet opp til alle større
prosjekter som synliggjør effektene prosjektene og planen som helhet vil ha på de nasjonale
klimagassutslippene.

13.2

St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019
(kap 12.1.1) [16]

I klimaforliket ble det enighet om at det i Nasjonal transportplan så langt det er mulig, skal
foreligge et karbonbudsjett knyttet opp til alle større prosjekt, som synliggjør effektene
prosjektene og planen som helhet vil ha på de nasjonale klimagassutslippene. Endringer i
utslipp som følge av større vegprosjekter er presentert i kapittel 10. Statens vegvesen har
dessuten, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, satt i gang et arbeid for å utvikle et
bedre metodeverktøy for å beregne de samlede effektene på klimagassutslipp som kan
forventes ved etablering av ny infrastruktur og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.
Beregningsmodellene skal inkludere utslipp fra vegbygging, og eventuelt også fra
vedlikehold og drift av vegene. Tilsvarende verktøy skal utvikles for jernbane- og
luftfartssektoren, og for transportsektorene samlet.
Regjeringen er opptatt at man i utviklingen av metodeverktøy for sektoren legger vekt på å i
større grad fange opp effektene av langsiktige strukturelle endringer. Også politisk legger
regjeringen vekt på å prioritere hensynet til å få til en gradvis omlegging av transportsystemet
i mer miljø- og klimavennlig retning, selv om dette på kort sikt og med dagens karbonpriser
ikke er "lønnsomt". Beregningene av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet må ta hensyn til at forventet pris på klimagassutslipp ("karbonprisen") vil øke
over tid, og at en økt karbonpris også vil føre til økte energipriser. Slike prisøkninger vil
isolert sett øke den relative lønnsomheten av energieffektive samferdselsinvesteringer, f.eks.
i form av jernbaneinvesteringer i sentrale strøk. Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg
som arbeider med en NOU om klima- og bærekraftshensyn i offentlige beslutninger der blant
annet disse hensynene vil bli belyst. Det tas sikte på at utvalgets rapport legges fram i juni.
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