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SAMMENDRAG
For fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det utarbeidet et klimabudsjett for utbygging, drift og
vedlikehold i 60 år. Klimabudsjettet er basert på kostnadsanalysen og tilhørende beregning av material‐
og ressursinnsats. Det skilles mellom ulike infrastrukturtyper som veg i dag, tunnel, kulvert og bru, samt
deres delsystemer.
Tabell 1: FRE16 samlet for bane og veg, klimagassutslipp fordelt på livsløpsfase og type infrastruktur i
tonn CO2 ekv
FRE16 samlet: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase
Dagsone Tunneler Bruer

Sum

Materialproduksjon (A1-A4)

150 796

335 056

131 334 617 186

Utbygging (A5)

134 588

56 657

2 491 193 736

D&V 60 år (B4)

120 489

25 157

4 411 150 058

Sum

405 873

416 870

138 237 960 980

Pr km infrastruktur (55 km)

11 222
3 522
2 728
17 472

Samlet klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A41), utbygging (A5) og drift/vedlikehold (B4) av å
bygge infrastruktur for Ringeriksbanen og E16 er beregnet til å være på rundt 960 000 tonn CO2 ekv.
Rundt 617 000 tonn CO2 ekv (64%) er fra produksjon og transport av materialer til byggeplass,
194 000 tonn CO2 ekv (20%) fra maskinbruk under utbygging (anleggsfasen) og rundt 150 000 tonn
CO2 ekv (16%) fra drift og vedlikehold av infrastrukturen over 60 år.
Det har vært utarbeidet 3 klimagassbudsjett for prosjektet.

Figur 1: FRE16 samlet for bane og veg, resultater for de ulike klimagassberegningene, fra 2018 – 2021
1

A1-A4, A5 og B4 er faser iht EN15804.
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Figur 1 og Tabell 2 viser utvikling i beregnet klimagassutslipp fra prosjektet. I klimabudsjett 1 fra
09.02.18 er utslippet beregnet til å være på rundt 1 357 000 tonn CO2 ekv. I klimabudsjett 2 (11.04.19)
er klimagassutslippet redusert til 1 200 000 tonn CO2 ekv, og 960 000 CO2 ekv i klimabudsjett 3
(denne oppdateringen - 30.06.21).
Det er beregnet er redusert klimagassutslipp på 396 000 tonn CO2 ekv sammenliknet med
klimabudsjett 1. Dette tilsvarer rundt 29% reduksjon. Sammenliknet med klimabudsjett 2 er
reduksjonen på 239 000 tonn CO2 ekv. Dette tilsvarer rundt 20% reduksjon av klimagassutslipp.
Tabell 2: Resultater for de ulike klimagassberegningene, fra 2018 – 2021
Tall i tonn CO2 ekv

1: 09.02.18

2: 11.04.19

3:30.06.21

Utbygging

228 283

192 035

193 736

Materialproduksjon

977 012

852 155

617 186

DV i 60 år

151 858

156 028

150 058

1 357 153

1 200 219

960 980

12 %

29 %

156 934

396 173

Sum
Reduksjon, fra klimabudsjett 1
Reduksjon, fra klimabudsjett 2

20 %
239 239

Det er videre vurdert ytterligere muligheter for reduksjon av prosjektets klimagassutslipp. Det tiltaket
som har størst potensiale for reduksjon er å redusere tverrsnitt i jernbanetunnelen Sandvika –
Sundvollen fra 119 m2 til 104 m2. Det er beregnet at dette vil redusere totale utslipp med rundt 20 300
tonn CO2 ekv. Samlet reduksjon dersom alle vurderte tiltak gjennomføres er beregnet til rundt 60 000
tonn CO2 ekv. Innføres alle disse tiltakene vil dette medføre en reduksjon på rundt 34% sammenliknet
med klimabudsjett 1 fra 2018.
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1 INNLEDNING
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) har som visjon å være Norges mest miljøtilpassede
veg- og jernbaneutbygging, og har som miljøambisjon å arbeide for å redusere klimagassutslipp og
energiforbruk fra anlegget med minst 40% sammenlignet med tradisjonelle løsninger.
Prosjektets utslipp av klimagasser er dokumentert i klimabudsjett. Et klimabudsjett omfatter direkte‐ og
indirekte2 utslipp av klimagasser fra material‐ og energibruk for utbygging, drift og vedlikehold av vegog baneinfrastruktur.
Klimabudsjett er et viktig verktøy og støtte for beslutning, oppfølging og styring i utbyggingsprosjekter.
Det skal bidra til å identifisere, kvantifisere og dokumentere potensiell miljøpåvirkning og finne de
innsatsfaktorer og løsninger som det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner på.
Klimagassberegningene er beregnet basert på Bane NORs veileder for miljøbudsjett [1] og med Statens
Vegvesens program VegLCA v5.01B. Mengdedata for prosjektet er basert på kostnadsestimat pr
15.05.2019, med justeringer utført frem til KS2. Verktøyet baserer seg på inndeling og mengdeestimater
i henhold til prosesskodemodellen.
Det er utarbeidet 3 klimabudsjett på ulike tidspunkt for å følge utviklingen i utslipp av klimagasser i
prosjektet

2

Med indirekte utslipp menes utslipp som oppstår under produksjon og transport av energi og
materialer
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE
Prosjektet omfatter utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til
Hønefoss, samt 15 kilometer ny firefelts motorveg fra Høgkastet til Hønefoss. Ringeriksbanen
planlegges med dobbeltspor med hastighet 250 km/t. E16 planlegges som firefelts motorveg med
hastighet 110 km/t.
Ringeriksbanen skal grene av fra Askerbanen ved Jong vest for Sandvika og føres i en 23 km lang
tunnel til Sundvollen. Her anlegges det stasjon, og banen føres på bru over Kroksund vest for
eksisterende vegbru på E16. På nordsiden av Kroksund går banen inn i en ny 3 kilometer lang tunnel
under Vik og frem til Bymoen,
På E16 planlegges fullt motorvegkryss ved Rørvik, før vegen føres i en bru over Kroksund ca. 700 meter
sør for dagens kryssing av Kroksund med E16, og videre inn i en 3 kilometer lang tunnel frem til Bymoen.
Fra Bymoen planlegges veg og bane i felles trasé over Bymoen, Helgelandsmoen, Mælingen,
Prestemoen og Styggedal frem til Tolpinrud. Fra Styggedal føres E16 delvis i dagens trasé frem til nytt
motorvegkryss på Ve, mens Ringeriksbanen føres frem til Hønefoss stasjon over Tolpinrud og inn fra
nordvest gjennom Storskjæringa. På Tolpinrud anlegges et hensettingsanlegg (parkering) for tog. Kart i
Figur 2 gir oversikt over tiltaket.

Figur 2: Oversiktskart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, med entreprisegrenser.
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3 DATAGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON
Dette kapittelet gir en oversikt over relevant rammeverk og metodiske avgrensninger.

3.1

Datagrunnlag

Underlaget for klimabudsjettet for infrastruktur er gitt i mengdedata fra prosjektets kostnadsestimat pr
15.05.19, med justeringer utført frem til KS2 (Finansdepartementets eksterne kvalitetssikring som
kreves av alle store offentlige prosjekter).

3.2

Rammeverk og standarder

Beregning av klimapåvirkninger og øvrige miljøpåvirkningskategorier er utført etter metode og
standard for livsløpsvurderinger (LCA). Metode og rammeverk er basert på Bane NORs veileder for
miljøbudsjett [1] og Statens Vegvesens verktøy VegLCA v. 5.01B. Klimagassbudsjettet og VegLCA er
bygget opp etter Statens Vegvesens Prosesskode 13 og Prosesskode 24 (Håndbok R761 og Håndbok
R762). Prosesskoden er hierarkisk bygget opp i Hovedprosess 1-8.
Overordnet rammeverk for LCA-metodikk er gitt av:
• NS‐ISO 14020:2000‐ "Miljømerker og deklarasjoner – generelle prinsipper" [3]
• NS‐ISO 14025:2006‐ "Miljødeklarasjoner type III – prinsipper og prosedyrer" [4]
• NS‐ISO 14040:2006‐ "Miljøstyring – Livsløpsvurderinger – Prinsipper og rammeverk" [5]
• NS‐ISO 14044:2006‐ "Miljøstyring – Livsløpsvurderinger – Krav og retningslinjer" [6].

3.3

Funksjonell enhet

Målsetningen til klimabudsjettet for infrastruktur er å beregne og kvantifisere potensiell klimapåvirkning
i et livsløpsperspektiv ved utbygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen til fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16. Hensikten er videre å identifisere forhold og innsats med stor betydning for total
klimapåvirkning.
I henhold til målsetningen er derfor funksjonell enhet definert som utbygging og drift/vedlikehold av
jernbane- og veginfrastruktur for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Resultater er vist samlet og
separat for bane og veg.

3.4

Systemgrenser

Påfølgende delkapitler beskriver avgrensninger og hvilke deler som er inkludert i beregninger for
klimabudsjettet for infrastruktur.
3.4.1

Livsløpsfaser

Utslippsberegninger for infrastruktur kan grovt sett deles i tre faser;
1. Materialproduksjon (A1-A4)
2. Utbygging (A5)
3. Drift og vedlikehold (B4)
Det er ikke definert scenario for avhending i denne analysen, og resultatene er begrenset til å omfatte
materialproduksjon, utbygging, drift og vedlikehold. Rivemetoder og gjenbruk/avhending av materialer
3

https://www.vegvesen.no/_attachment/61418/binary/1077236

4

https://www.vegvesen.no/_attachment/61419/binary/1077237?fast_title=Tidligere+utgave%3A+H%C3
%A5ndbok+R762+Prosesskode+2+Standard+beskrivelsestekster+for+bruer+og+kaier+%282015%29.
pdf
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60-100 år frem i tid er for usikre til å kunne inkluderes nå. Utslipp fra dette forventes også å være
betydelig lavere enn utslipp fra utbygging, drift og vedlikehold. Riving og fjerning av midlertidige
installasjoner er også holdt utenfor klimabudsjettet pga. antatt liten betydning og i henhold til veileder for
klimabudsjett [1].
3.4.2

Tidsperspektiv og levetidsbetraktninger

I henhold til Bane NORs veileder for miljøbudsjett [1] er beregningsperioden for infrastruktur satt til 60
år. Tilsvarende levetid benyttes også for veginfrastruktur for å gi konsistente rammer for beregningene
på tvers av transportformer. Det vil si at drift og vedlikehold av infrastrukturen er beregnet for denne
perioden.
Levetid for komponenter og resulterende utskiftingsbehov for bane er fastsatt i Bane NORs veileder for
miljøbudsjett, og for veg fastsatt i Statens Vegvesens verktøy VegLCA.
3.4.3

Geografisk avgrensning

Geografisk avgrensning av infrastrukturen er satt til prosjektets bredde og lengde, som vist i Figur 2.
3.4.4

Effektkategorier – miljøpåvirkning

Valg av effektkategorier for beregning av potensiell miljøpåvirkning er beskrevet i Bane NORs veileder
for miljøbudsjett og VegLCA. Denne oppdateringen av klimabudsjettet omfatter kun utslipp av
klimagasser, se Tabell 3.
Tabell 3: Oversikt over inkluderte miljøpåvirkningskategorier.
Miljøeffektkategori
Engelsk
Forurensningsfaktor
uttrykk
Klimagassutslipp/Global Climate change kg CO2‐ekvivalenter
oppvarming (GWP 100)
3.4.5

Beskrivelse
Utslipp som bidrar til
drivhuseffekten

Arealbruksendringer

Beregninger av arealbruksendringer er i VegLCA knyttet til de følgende prosessene:
•
•
•
•
•

21.2
21.21
21.22
21.31
11.32

Vegetasjonsrydding (antatt skog, middels bonitet)
Felling av trær til tømmer
Felling av trær til ved
Avtaging av vegetasjonsdekke (antatt skogbunn)
Avtaging av matjord

Tall for klimagassutslipp for disse fem typer arealbruksendring er basert på rapporten CO2-opptak i jord
og vegetasjon i Norge. Lagring, opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser [7].
Utslipp fra transport av masser i forbindelse med utlegging av vegetasjonsdekke for naturlig
vegetasjonsinnvandring er inkludert. Klimaeffekt av arealbruksendringer ved utlegging av nytt
vegetasjonsdekke der det legges til rette for tilgroing med skog er ikke inkludert i beregningene. Utslipp
fra håndtering av myrområder er ikke inkludert, da utslippsfaktorer for håndtering av myr er usikre.
Utslippsfaktorene for arealbruk er mindre etablerte enn for resten av klimabudsjettet. Resultater for
arealbruksendringer er derfor ikke inkludert i totale resultater, men presentert som en egen
sideberegning i delkapittel 4.4.
Generelt er det høy usikkerhet i klimagassberegninger for arealbruksendringer.
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Utslippsfaktorer

Utslippskoeffisienter for produksjon av norske gjennomsnittsmaterialer (materialer som er tilgjengelig på
det norske markedet) er benyttet i beregningene, basert på standard data for materialbruk, maskiner,
drivstoff og utslippsfaktorer i VegLCA (se Vedlegg 1).
Det er for følgende materialer satt utslippskrav utover standardtall i VegLCA:
•
•
•
•
•

Plasstøpt betong: Lavkarbonbetong klasse A der dette er ansett som mulig å benytte [8]
Betonghvelv i vegtunnel: Lavkarbonbetong klasse B
Stål, peler: 1,10 kg CO2 ekv/kg stål
Stål, spunt: 1,10 kg CO2 ekv/kg stål og at 50% av spunt trekkes og gjenbrukes i andre prosjekt
Stål, armeringsstål: 0,50 kg CO2 ekv/kg stål

For direkte elektrisitetsforbruk er det benyttet norsk strømmiks (0,047 kg CO2 ekv/kWh) i byggefase og
europeisk snitt (0,115 kg CO2 ekv/kWh) i driftsfase. For driftsfasen er det antatt at strømproduksjon i
Europa er tilnærmet 100% fornybar i 2050.

3.5
3.5.1

Transport av masser og materialer
Massetransport

Følgende transportdistanser er benyttet for beregningene:
• Gjennomsnittlig transportavstand av sprengsteinmasser til Avtjerna: 4,7 km
• Gjennomsnittlig transport av sprengstein mellom TKer. Dvs. alle masser som skal transporteres
får denne verdien uavhengig av hvor langt det egentlig transporteres: 10,2 km
• Transportavstand fra stuff til tunnelmunning: 5 km
• 50 % av sprengstein mellomlagres en gang
• Gjennomsnittlig transportavstand av kvalitetsmasser inkl ballast for bane: fra Avtjerna 24,5 km
• 0 % av kvalitetsmasser mellomlagres
• Transportavstand for betong: 15 km
3.5.2

Transport av materialer til anlegget

For transport av materialer fra produksjonssted til anlegget er det gjort antagelser om standardverdier
for transportavstander for de ulike materialene, løselig basert på tetthet av produksjonssteder i Norge
samt hvorvidt materialet importeres. I beregningene inkluderes materialtransporten i totale beregnede
utslipp fra det respektive materialet. Det er benyttet standard transportavstander gitt i VegLCA, bortsett
fra for grus/pukk (24,5 km) og betong (15 km).

3.6

Drift‐ og vedlikehold av infrastruktur

Utskifting av materialer og komponenter over beregningsperioden på 60 år er basert på oppgitte
mengder fra kostnadsestimatet og levetider for komponentene. Det er medregnet utskifting av følgende
komponenter, med utskifting i henhold til levetid som angitt i Tabell 4.
Tabell 4: Levetider for komponenter
Komponent
Levetid [år]
Slitelag
10
Betongdekke
60
Vegrekkverk
30
Belysning, veg i dagen 11
Gjerder
11
Støyskjerm
11
Vifter
10

Komponent
Belysning, tunnel
Vegskilt
Hvelv av betongelement, tunnel
Elektrisk utstyr tunnel
Renseanlegg tunnel
Brulagre og Fugekonstruksjoner
Belysning, tunnel

Levetid [år]
11
11
50
30
30
30
11
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4 RESULTATER
De påfølgende delkapitlene presenterer resultater for utslipp av klimagasser for materialproduksjon,
utbygging, drift og vedlikehold fra utbygging av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Resultater
presenteres samlet og fordelt på bane og veg.

4.1

Klimagassutslipp utbygging av infrastruktur fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16

Tabell 5, Tabell 6 og Tabell 7 viser totale klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4), utbygging
(A5) og drift/vedlikehold (B4) av infrastrukturen over 60 år. Resultater er inkludert direkte utslipp på
anleggsplass. Utslipp forbundet med arealbruksendringer er ikke inkludert.
A1-A4, A5 og B4 er henvisninger til livsløpsfaser iht EN 15804, hvor utslipp av klimagasser deles inn i
følgende faser:
• A1: Uthenting av råmaterialer
• A2: Transport av råmaterialer til tilvirkning
• A3: Tilvirking av produkt
• A4: Transport av produkt fra fabrikk til anleggsplass
• A5: Konstruksjons og installasjon på anleggsplass
• B4: Utskifting av produkter i drift/vedlikeholdsfasen
Tabell 5: BANE: Klimagassutslipp fordelt på livsløpsfase og type infrastruktur, i tonn CO2 ekv
BANE: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase
Dagsone
Tunneler
Materialproduksjon (A1-A4)
Utbygging (A5)
D&V 60 år (B4)
Sum

106 490

Bruer

Sum

Pr km bane (40 km)

311 928

79 685

498 103

52 605

1 330

152 405

90 994

2 012

3 187

96 192

295 954

366 545

84 202

746 701

98 470
5

12 453
3 810
2 405
18 668

Tabell 6: VEG: Klimagassutslipp fordelt på livsløpsfase og type infrastruktur i tonn CO2 ekv
VEG: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase
Dagsone Tunneler

Sum

Materialproduksjon (A1-A4)

44 306

Utbygging (A5)

36 118

4 051

1 161

41 330

D&V 60 år (B4)

29 495

23 146

1 225

53 866

109 919

50 325

Sum

23 128

Bruer

Pr km veg (15 km)

7 939
2 755
3 591
14 285

51 649 119 083

54 035 214 279

Tabell 7: FRE16 samlet: Klimagassutslipp fordelt på livsløpsfase og type infrastruktur i tonn CO2 ekv
FRE16 samlet: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase
Dagsone Tunneler Bruer

Sum

Materialproduksjon (A1-A4)

150 796

335 056

131 334 617 186

Utbygging (A5)

134 588

56 657

2 491 193 736

D&V 60 år (B4)

120 489

25 157

4 411 150 058

Sum

405 873

416 870

138 237 960 980

Pr km infrastruktur (55 km)

11 222
3 522
2 728
17 472

Samlet klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4), utbygging (A5) og drift/vedlikehold (B4) av å
bygge infrastruktur for Ringeriksbanen og E16 er beregnet til å være på rundt 960 000 tonn CO2 ekv.
5

96% av D/V utslipp fra bane dagsone er fra jernbaneteknikk for dagsone, tunnel og bru
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Rundt 617 000 tonn CO2 ekv (64%) er fra produksjon og transport av materialer til byggeplass,
194 000 tonn CO2 ekv (20%) fra maskinbruk under utbygging (anleggsfasen) og rundt 150 000 tonn
CO2 ekv (16%) fra drift og vedlikehold av infrastrukturen over 60 år.
Videre viser resultatene at det er beregnet et klimagassutslipp på rundt 18 700 tonn CO2 ekv/km bane
som bygges, og 14 300 tonn CO2 ekv/km veg som bygges. Hovedårsaken til at utslipp pr km er
høyere for bane enn for veg er at 23 km av Ringeriksbanen består av tunnel. Klimagassutslipp fra å
bygge veg- og baneinfrastruktur i tunnel er høyere enn ved å bygge i dagen, slik at tunnelen for banen
øker utslipp pr km.

4.2

Resultater fordelt på entreprisegrenser

Figur 3 og Figur 4 viser klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5) fordelt på
entreprisegrenser (TK01 – TK08). Inndelingen i entreprisegrenser viser at TK02 omfatter det høyeste
beregnede utslippet, mens TK041 for bane det laveste utslippet. Sett bort fra TK02 og TK041 bane
omfatter hver entreprise utslipp mellom 15 000 tonn CO2 ekv og 90 000 tonn CO2 ekv.

Figur 3: Bane: Klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5) fordelt på
entreprisegrenser (TK01 – TK08). OBS: skala på Y- aksen er forskjellig fra veg vist i Figur 4.

Figur 4: Veg: Klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5) fordelt på
entreprisegrenser (TK03 – TK06). OBS: skala på Y- aksen er forskjellig fra bane vist i Figur 3.
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Detaljert fordeling av utslipp på materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5) for hver entreprise (TK)
er vist i vedlegg 2.

4.3

Resultater fordelt på materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5)

Figur 5 viser hva som bidrar til klimagassutslipp ved å bygge Ringeriksbanen og E16. De største
bidragsyterne fra materialer er plasstøpt betong (19%), sement til injeksjon i fjell (12%) og
sprøytebetong (13%). Dieselforbruk i anleggsmaskiner bidrar med 19% og diesel til massetransport
med 4%. Grus/pukk bidrar med 6,5% av totale utslipp, og er kun utslipp fra transport av pukken.
Kvalitetsmasser (pukk) produseres i prosjektet, og utslipp forbundet med knusing av stein er omfattet
av anleggsmaskineri.

Figur 5: Klimagassutslipp, samlet for bane og veg, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5),
med fordeling som viser hva som bidrar til utslippene. Inkludert direkte utslipp på byggeplass. Ikke
inkludert arealbruksendringer.

4.3.1 Bane
Figur 6 viser hva som bidrar til klimagassutslipp ved å bygge Ringeriksbanen. De største
bidragsyterne fra materialer er plasstøpt betong (20%), sprøytebetong (19%) og sement til injeksjon i
fjell (15%). Dieselforbruk i anleggsmaskiner bidrar med 19% og diesel til massetransport og transport
av pukk med hhv med 4% og 2%.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Klimabudsjett for infrastruktur oppdatert etter KS2

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

14 av 37
FRE-00-A-30113
00A
30.06.2021

Figur 6: Klimagassutslipp, for bane, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med fordeling
som viser hva som bidrar til utslippene. Inkludert direkte utslipp på byggeplass. Ikke inkludert
arealbruksendringer.

4.3.2 Veg

Figur 7: Klimagassutslipp, for veg, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med fordeling
som viser hva som bidrar til utslippene. Inkludert direkte utslipp på byggeplass. Ikke inkludert
arealbruksendringer.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Klimabudsjett for infrastruktur oppdatert etter KS2

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

15 av 37
FRE-00-A-30113
00A
30.06.2021

Figur 7 viser hva som bidrar til klimagassutslipp ved å bygge E16. De største bidragsyterne fra
materialer er plasstøp betong (18%), stål til armering og bolter (8%), lettklinker (7%), asfalt (7%) og
betonghvelv (6%). Dieselforbruk i anleggsmaskiner bidrar med 21% og diesel til massetransport og
transport av pukk med hhv med 5% og 4%.

4.4

Klimagassutslipp fra arealbruksendringer

Klimagassutslipp fra arealbruksendringer er beregnet på forenklet vis som beskrevet i delkapittel 3.4.5.
Tabell 8 viser utslipp av klimagasser i tonn CO2 ekv fra arealbruksendringer. Sammenliknet med totale
resultater i Tabell 7 er det beregnet at klimagassutslipp fra arealbruksendringer vil øke prosjektets utslipp
med rundt 10%.
Generelt er det høy usikkerhet i klimagassberegninger for arealbruksendringer. Ytterligere beregninger
bør gjennomføres for å estimere endret klimagassutslipp forbundet med arealbruksendringer i
prosjektet.
Tabell 8: Klimagassutslipp fra arealbruksendringer, i tonn CO2 ekv
Arealbruksendringer
Bane Veg
Samlet
Vegetasjonsrydding
22 876 13 335 36 211 tonn CO2 ekv
Avtaging av vegetasjonsdekke
(skog)
11 361 9 888 21 249 tonn CO2 ekv
Avtaging av matjord

29 573

7 267 36 840 tonn CO2 ekv

SUM

63 810 30 490 94 300 tonn CO2 ekv
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5 STATUS KLIMAGASSBUDSJETT
Fellesprosjektet har som visjon å være Norges mest miljøtilpassede veg- og jernbaneutbygging, og har
som miljøambisjon å arbeide for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk fra anlegget med minst
40% sammenlignet med tradisjonelle løsninger.
Det har vært utarbeidet 3 klimagassbudsjett for prosjektet:
1. 09.02.18 [9]: Klimagassbudsjett i forbindelse med konsekvensutredningen, basert på
prosjektets kostnadsestimat pr 26.06.2017. VegLCA 1.02.
2. 11.04.19 [10]: Klimagassbudsjett i forbindelse med planbeskrivelse med konsekvensutredning,
basert på prosjektets kostnadsestimat pr 07.02.2019. VegLCA 1.02.
3. 30.06.21 [denne rapporten]: Klimagassbudsjett i forbindelse med KS2, basert på prosjektets
kostnadsestimat pr 15.05.19, med justeringer utført frem til KS2. VegLCA 5.01B.

Figur 8: FRE16 samlet for bane og veg, resultater for de ulike klimagassberegningene, fra 2018 – 2021
Tabell 9: Resultater for de ulike klimagassberegningene, fra 2018 – 2021
Tall i tonn CO2 ekv

1: 09.02.18

2: 11.04.19

3:30.06.21

Utbygging

228 283

192 035

193 736

Materialproduksjon

977 012

852 155

617 186

DV i 60 år

151 858

156 028

150 058

1 357 153

1 200 219

960 980

12 %

29 %

156 934

396 173

Sum
Reduksjon, fra klimabudsjett 1
Reduksjon, fra klimabudsjett 2

20 %
239 239
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Figur 8 og Tabell 9 viser utvikling i beregnet klimagassutslipp fra prosjektet. Klimabudsjett 1 fra
09.02.18 omfatter utbygging av kryss på Helgelandsmoen og lang bru over Mælingen.
I klimabudsjett 1 fra 09.02.18 er utslippet beregnet til å være på rundt 1 357 000 tonn CO2 ekv. I
klimabudsjett 2 (11.04.19) er klimagassutslippet redusert til 1 200 000 tonn CO2 ekv, og 960 000 CO2
ekv i klimabudsjett 3 (denne oppdateringen - 30.06.21).
Det er beregnet er redusert klimagassutslipp på 396 000 tonn CO2 ekv sammenliknet med
klimabudsjett 1. Dette tilsvarer rundt 29% reduksjon. Sammenliknet med klimabudsjett 2 er
reduksjonen på 239 000 tonn CO2 ekv. Dette tilsvarer rundt 20% reduksjon av klimagassutslipp.
Endringer i prosjektet som medfører reduserte klimagassutslipp kan deles inn i 3 ulike faktorer:

Endret løsning:
•
•
•
•
•
•

Tatt ut tverslag på Høgås og kryss Helgelandsmoen
Kryssing gjennom området over Storelva og Mælingen er med en 600 meter lang fylling på
Mælingen
Lagt inn fullskalaforsøket
Endret fundamentering til kombinasjonsløsningen på Mælingen
Lag til fastspor for jernbanetunnel fra Jong til Sundvollen og Kroksund-Mælingen
Fylling på Sundvollen er utført med liten fylling

Krav til anleggsarbeider:
•
•
•
•
•

Det stilles krav til at 50% av spunt trekkes for å kunne gjenbrukes
Redusert transportavstand på betong fra fabrikk pga lokale betongverk
Bruk av lokale tilslag i betong
Masser fra tunnelen knuses lokalt og benyttes som kvalitetsmasser og ballastpukk (kortreist
stein)
Optimalisert massetransport

Krav til materialer
•
•

Utslippskrav til betong: Lavkarbonbetong klasse A der dette er ansett som realistisk å kunne
bruke. Lavkarbonbetong klasse B er benyttet på ulike elementer, blant annet i hvelv for
vegtunnel.
Utslippskrav til armeringsstål, stål for peler og spunt, konstruksjonsstål, aluminium

Tabell 10: Endret mengde for utvalgte materialer og diesel, i klimabudsjett fra 11.04.19 og 30.06.21.
Materialmengder
Diesel i anleggsmaskiner og
massetransport
Sement

2: 11.04.19
66 238 403

3: 30.06.21
59 727 887

114 097 000 111 457 000

Endring

Endring

-6 510 516 liter

-10 %

-2 640 000 kg

-2 %

Stål, armering

46 920 609

45 402 996

-1 517 612 kg

-3 %

Stål peler
Betongpel

26 793 780
0

4 442 229
33 400

-22 351 551 kg
33 400 m

-83 %

668 320
273 739

687 026
276 031

Betong, plasstøpt
Sprøytebetong

18 706 m3
2 292 m3

3%
1%
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Tabell 10 viser endret mengde for utvalgte materialer og diesel, i klimabudsjett fra 11.04.19 og 30.06.21.
Det er blant annet en stor reduksjon i bruk av stålpeler og økning i bruk av betongpeler, som henger
sammen med endret fundamentering til kombinasjonsløsningen på Mælingen. Redusert diesel til
massetransport er et resultat av optimalisering av massetransporten. Det er noe økt bruk av betong,
som også henger sammen med endret fundamentering til kombinasjonsløsningen på Mælingen.

5.1

FRE16 Pluss

Det er i prosjektet utarbeidet en FRE16 Pluss rapport. FRE16 Pluss [11] rapporten presenterer
bakgrunnen, arbeidet og sluttresultatene fra en prosess i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
(FRE16 prosjektet), som setter søkelys på bærekraft og har fått navn «FRE16 Pluss».
FRE16 Pluss aktiviteten har produsert forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene innenfor
fokusområder som konstruksjoner, tekniske installasjoner, materialer, anleggslogistikk, tunnel,
dagsoner i veganlegget, kontrahering og innkjøp. Totalt er over 600 ideer om mulige tiltak produsert og
evaluert. Over 90 tiltak er vurdert som mulig å implementere. Tiltak kan velges ut og iverksettes for å
møte ulike ambisjonsnivå i forhold til reduksjon av klimagassutslipp. Man har sett på ambisjonsnivåer
som tilsvarer reduksjon på henholdsvis 20%, 30% og 40% av referansenivå i opprinnelig
klimaregnskap. For detaljert beskrivelse av muligheter som er evaluert og påvirkning på prosjektets
klimagassutslipp og kostnader, henvises det til FRE16 Pluss rapporten.
Arbeidsmetoden som er anvendt i FRE16 Pluss gir rom til både analytiske og kreative prosesser og er
beskrevet i FRE16 Pluss rapporten.
Resultatene fra FRE16 Pluss kan brukes til flere formål.
•
•
•

kan brukes på overordnet nivå til å forstå bredden av mulighetene et prosjekt som FRE16 har
når det kommer til å vektlegge tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.
De kan videre leses som en dokumentasjon på hvilke konkrete tiltak prosjektledelsen kan
velge å satse på i dette prosjektet.
Resultatene viser noen ideer om hvordan FoU aktiviteten kan bli orientert og koblet til en
bærekraftig utvikling av denne typen infrastruktur i Norge.

«Pluss tenkning» anvendes i planlegging, prosjektering og bygging av både dagsoner, konstruksjoner
og tunnel for både de midlertidige og de permanente anleggene.
FRE16 Pluss rapporten viser ytterligere muligheter og tiltak for å redusere klimagassutslipp.
Mulighetene og tiltakene utforsket i rapporten danner et solid grunnlag for å planlegge og bygge veiog baneinfrastruktur med lavest mulig utslipp av klimagasser.

5.2

Muligheter for videre reduksjon

I etterkant av FRE16 Pluss vurderingen er det konkretisert gjennomførbare muligheter for videre
reduksjon av prosjektets klimagassutslipp. Tabell 11 viser ulike muligheter for ytterligere kutt av
utslipp. Det tiltaket som har størst potensiale for reduksjon er å redusere tverrsnitt i jernbanetunnelen
Sandvika – Sundvollen fra 119 m2 til 104 m2. Det er beregnet at dette vil redusere totale utslipp med
rundt 20 300 tonn CO2 ekv. Samlet reduksjon dersom alle tiltak gjennomføres er beregnet til rundt
60 000 tonn CO2 ekv. Innføres alle disse tiltakene vil dette medføre en reduksjon på rundt 34%
sammenliknet med klimabudsjett 1 fra 2018 (Tabell 9).
Det vil være ytterligere muligheter for reduksjon av utslipp som ikke er utforsket i denne rapporten.
Ytterligere muligheter for reduksjon finnes som en endring av løsning som gir redusert materialbruk,

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Klimabudsjett for infrastruktur oppdatert etter KS2

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

19 av 37
FRE-00-A-30113
00A
30.06.2021

optimalisert utbygging og anleggsfase med blant annet økt bruk av elektriske maskiner samt å velge
materialer og produkter med lavest mulige klimagassutslipp fra produksjon og transport.
Tabell 11: Beskrivelse av muligheter for ytterligere reduksjoner av klimagassutslipp.
Hvor

Mulighet

Beskrivelse

TK-02

Reverud ut som mulighet

Tatt ut alle mengder som tilhører Reverud

TK-41

Beregnet basert på tverrslag Reverud

TK-06

Nytt tverrslag 60 m2 250 meter, i
stedet for anleggstrafikk ved Hole bo
og rehab
Servicetunnel: 78 % kan reduseres til
42m2, resten på 60m2
Tverrsnitt i hovedløp 119m2 til 104
m2 (TK01, TK02, TK03)
Avretting med pukk under fastsporet
(mellom tunnelsåle og betongplate
for fastspor) istedenfor betong
Dagsone Smiajordet, ta bort kulvert,
350 m. «Fjerne vegger og tak" fra
kulvert.
2 spor storskjæringa

TK-03
Gjennomgående

Gjennomgående
Gjennomgående
TK-07

Endring
-2 160
1 256

Endret volum og buelengde.

-4 383

Endret volum og buelengde.

-20 320

Endret noe magerbetong til pukk

-7 266

Grovt antatt at 75% av betong og armering
fjernes (vegger og tak)

-4 853

Antar at hele kulvert blir redusert med 1/3

-3 203

Mikrofylling Sundvollen

Masser til fylling Sundvollen er redusert med 70%

-2 431

Antatt 5% "bedre" kontur, dvs 5% redusert behov
for sprøytebetong (sikring og avretting) og
transport av steinmasser ut (tverrsnitt 119 m2)
Portal er totalt 200 m. Beregnet reduksjon ved å
redusere til 150 m portal.

-3 539

TK-06

Bedre kontur ved sprengning tunnel
(eks ved elektroniske tennere),
hovedløp: TK01, TK02, TK03
Sundvollen tunnelpåhugg trekkes
tilbake - reduksjon av portal 50
meter.
Endre Ve krysset til rundkjøring

-3 671

TK-06

5 spor hensetting

Kuttet konstruksjoner og redusert
massehåndtering
Kuttet hensetting med 5/8

TK-42 TK-5
TK-42

Senket linje Bymoen

Redusert transport av stein inn med 300 000 m3

-1 849

Etablere kryss ved Helgelandsmoen

3 207

Gjennomgående
TK-05,
TK-06

Redusert (kutte) belysning på veg i
dagen og bru i drift
Det kjøpes inn kvalitetsmasser for
TK-05 og TK-06 i prosjektet

Ut: K433, K437 og K438. Inn: K420, K422, K426,
K428, K430, K432, K434
27 775 kWh/km/år. Regnet for 60 år, 15 km veg

TK-42

TK-03

TK-06

Stasjonstorg ved Hønefoss stasjon
utgår
Sum, tall i tonn CO2 ekv

Transportlengde for disse massene reduseres
med 20 km. Kvalitetsmasser får et utslipp
tilsvarende produksjon av pukk.
K514 - Stasjonsinngang øst utgår

-502

-1 561

-2 900
-1 271

-4 716
-60 162

Når nye løsninger og muligheter i prosjektet vurderes anbefales det å alltid beregne hvordan dette vil
påvirkeutslipp av klimagasser. Dette gjelder spesielt løsninger som kan medføre økte kostander.
Sammenhengen mellom økte kostnader og reduserte utslipp kan sa sees i sammenheng, slik at tiltak
som har lavest mulig kostnad pr sparte utslipp kan prioriteres.
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6 USIKKERHET I BEREGNINGENE
Klimabudsjettet er som navnet tilsier et budsjett og et estimat for klimaeffektene av å bygge ut, drifte og
vedlikeholde infrastrukturen. Det vil være usikkerhet knyttet til beregninger og estimering av
klimagassutslipp.
Klimabudsjettet som er presentert her er basert på kostnadsestimatet for reguleringsplanen med
optimaliseringer i forbindelse med KS2, og skal i utgangspunktet ha en usikkerhet som ligger innenfor
+/- 10% på utbygging av infrastrukturen. Siden utbyggingsfasen ligger nærmest i tid anses usikkerheten
å være minst for utslippene knyttet til denne. For den totale usikkerheten i analysen er dette positivt
siden utbyggingsfasen også har de største utslippene.
For utslipp fra utbygging er det noe usikkerhet knyttet til endelige materialmengder, men i større grad til
hvilken utslippsfaktor som er representativ for de ulike innsatsfaktorene (materialer, energi og transport).
Hvilke utslippsfaktorer som vil være representative vil avhenge av endelig material- og leverandørvalg,
og hvilke krav som stilles til dette ved gjennomføring. Det stilles krav til maksimale utslipp av klimagasser
for flere materialer, blant annet betong og stål. Utslipp fra materialene skal dokumenteres med
miljødeklarasjoner (EPDer). Valg av entreprenører og muligheter som utforskes av totalentreprenør
medfører også en usikkerhet i beregningene på hva som er mulig å oppnå av reduksjoner. Ved å stille
gode og riktige miljøkrav til materialer, energibruk, anleggsfasen, elektriske anleggsmaskiner osv, samt
å etterspørre miljødokumentasjon (EPD) vil redusere usikkerheten i klimagassberegningene.
Utslipp fra drifts- og vedlikeholdsfasen avhenger av hvordan gjennomføringen og oppfølgingen av dette
planlegges. Usikkerhet er knyttet til levetider og slitasje for ulike komponenter og deler av infrastrukturen,
samtidig som andre forhold utover teknisk levetid også kan påvirke omfang og tidspunkt for utskiftninger.
Dette kan for eksempel være planlagt vedlikehold som utføres i samband med større
vedlikeholdsoperasjoner hvor man uansett skal stenge eller redusere kapasiteten på infrastrukturen.
Dette øker usikkerheten knyttet til drift og vedlikeholdsfasen. Videre er det også vanskelig å forutsi
hvilken teknologi eller materialer som vil være i komponenter som skiftes ut om 25 eller 50 år.

6.1

Utvikling av klimabudsjett over tid

Det er en usikkerhet forbundet med å sammenlikne klimabudsjett utført over et stort tidsspenn.
Utvikling av metode og verktøy for klimagassberegninger er i stadig utvikling, samtidig som standard
utslipp fra materialer endres over tid.
Klimabudsjett 1 er fra 09.02.18 (analysen utført høsten 2017) og klimabudsjett 3 er utført våren 2021.
Klimabudsjett 1 er utført med VegLCA 1.02 mens klimabudsjett 3 er utført med VegLCA 5.01B. Det vil
nødvendigvis være noe forskjell i resultater når beregningene utføres med ulike versjoner av
beregningsverktøyet, da senere versjoner av VegLCA blant annet har rettet opp feil funnet i tidligere
versjoner. Dessuten har omfanget (hvor mye av mengende i kostnadsestimatet som det regnes
klimagassutslipp fra) økt, slik at senere versjoner av VegLCA omfatter mer enn tidligere versjoner.
Videre vil utslipp fra standard materialer være endret for flere materialer og produkter fra 2017 til 2021,
da tilgangen til produktspesifikke miljødeklarasjoner (EPDer) er mye større i 2021 enn i 2017, samt at
det kontinuerlig skjer produktforbedringer og innovasjoner hos produsentene. Det som var ansett som
bransjereferanse eller standard utslippstall på et materiale i 2017 kan være endret i 2021.
Det å kvantifisere i hvor stor grad beregnet redusert utslipp i prosjektet som kun er en konsekvens av
endret versjon av beregningsverktøy er utfordrende da alt henger sammen med alt når det gjelder
mengdedata, utslippsfaktorer, beregningsfaktorer og omfang i kostnadsestimatene. Prosjektet har
gjennomført flere endringer og optimaliseringer som vist i kapittel 5 slik at reduserte utslipp fra
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klimabudsjett 1 til klimabudsjett 3 i stor grad antas å være et resultat av dette og ikke bare pga
endringer av verktøy.

6.2

Sensitivitetsanalyse

Det er utført en sensitivitetsanalyse for utslippsfaktor for elektrisitet.
VegLCA har 3 ulike scenarier for hvilke elektrisitetsmikser man skal legge til grunn i beregningene.
Disse er utarbeidet med utgangspunkt i NS3720:2018 Metode for klimagassberegninger for
bygninger.
Norsk og Europeisk snittmiks er i henhold til NS3720, og er basert på utvikling av
elektrisitetsmiksen i hhv Norge og Europa 2020-2070, med antatt nær null utslipp i 2050.
Utslippsfaktorer er vist i Tabell 12.
Tabell 12: Utslippsfaktorer for elektrisitetsmikser
År 0
Benyttes i:
Direkte elektrisitetsforbruk på
anlegg
Scenario 1. Scenario 1
Norsk (miks per i dag)
benyttes som standard
47 g CO2 ekv/kWh
scenario
Scenario 2
Norsk (miks per i dag)
47 g CO2 ekv/kWh
Scenario 3
Europeisk (miks per i dag).
392 g CO2 ekv/kWh

År 1-60
Direkte elektrisitetsforbruk i
drift og vedlikehold.
Europeisk snitt 60 år
115 g CO2 ekv/kWh
Norsk snitt 60 år
29 g CO2 ekv/kWh
Europeisk snitt 60 år
118 g CO2 ekv/kWh

Tabell 13, Tabell 14 og Tabell 15 viser klimagassutslipp ved ulike scenario for utslippsfaktor fra
produksjon av strøm. Ved å regne med scenario 2 reduseres utslipp fra drift og vedlikeholdsfasen med
rundt 6%, og ved å regne med scenario 3 økes utslipp fra anleggsfasen med 9%. Total påvirkes
utslippene for FRE16 samlet med -0,9% til + 1,8%.
Tabell 13: : FRE16 samlet: Klimagassutslipp i tonn CO2 ekv, med scenario 1 elektrisitet
FRE16 samlet: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase

Dagsone Tunneler Bruer

Sum

Materialproduksjon (A1-A4)

150 796

335 056 131 334 617 186

Utbygging (A5)

134 588

56 657

2 491 193 736

D&V 60 år (B4)

120 489

25 157

4 411 150 058

Sum

405 873

416 870 138 237 960 980

Tabell 14: FRE16 samlet: Klimagassutslipp i tonn CO2 ekv, med scenario 2 elektrisitet
FRE16 samlet: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase

Dagsone Tunneler Bruer

Sum

Materialproduksjon (A1-A4)

150 796

335 056 131 334 617 186

Utbygging (A5)

134 588

56 657

2 491 193 736

D&V 60 år (B4)

120 489

16 337

4 411 141 237

Sum

405 873

408 050 138 236 952 159

Endring fra scenario 1

0%
0%
-5,9 %
-0,9 %
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Tabell 15: FRE16 samlet: Klimagassutslipp i tonn CO2 ekv, med scenario 3 elektrisitet
FRE16 samlet: Klimagassutslipp, tonn CO2 ekv
Livsløpsfase

Dagsone Tunneler Bruer

Sum

Materialproduksjon (A1-A4)

150 796

335 056 131 334 617 186

Utbygging (A5)

134 588

73 831

2 491 210 910

D&V 60 år (B4)

120 489

25 157

4 411 150 057

Sum

405 873

434 044 138 236 978 153

Endring fra scenario 1

0%
8,9 %
0%
1,8 %

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Klimabudsjett for infrastruktur oppdatert etter KS2

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

23 av 37
FRE-00-A-30113
00A
30.06.2021

7 DOKUMENTINFORMASJON
7.1

Dokumenthistorikk

Rev.

7.1.1

Dokumenthistorikk

Terminologi

Term

7.2

Beskrivelse

Referanseliste

[1] UOS-00-A-90020-00E, Bane NOR, Veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett for
jernbaneinfrastruktur, 2012.
http://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/follobanen/veileder-for-utarbeidelse-avmiljobudsjett-for-jernbaneinfrastruktur.pdf
[2] FRE-00-A-26260-02A - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), Ringeriksbanen a
[3] ISO, “14020: 2000 Environmental labels and declarations ‐ General principles.” 2000.
[4] ISO, 14025:2006 Environmental labels and declarations ‐‐ Type III environmental declarations ‐
‐ Principles and procedures. International Organization for Standardization (ISO), 2000.
[5] ISO, 14040:2006. Environmental management ‐ Life cycle assessment ‐ Principles and
framework, 2nd ed. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO),
2006.
[6] ISO, “14044:2006 Environmental management ‐ Life cycle assessment ‐ Requirements and
guidelines.” International Organization for Standardization, 2006.
[7] Grønlund, A. K. Bjørkelo, G. Hylen og S. Tomter (2010) CO2-opptak i jord og vegetasjon i Norge.
Lagring, opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser. Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 162 2010. På
oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Tilgjengelig på nett:
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/48153/BIOFORSK-RAPPORT--nr-162.pdf
[8] Norsk Betongforening 2020, Publikasjon nr. 37, Lavkarbonbetong
[9] FRE-00-A-25300-02A - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), Klimabudsjett for
infrastruktur og transport
[10] FRE-00-A-26100-05A - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), Planbeskrivelse med
konsekvensutredning
[11] FRE-00-A-30113-00A - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16), FRE16 Pluss - Tiltak
for et mer bærekraftig Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Klimabudsjett for infrastruktur oppdatert etter KS2

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

24 av 37
FRE-00-A-30113
00A
30.06.2021

VEDLEGG 1 – UTSLIPPSFAKTORER
Utslippsfaktorer benyttet i beregninger, basert på VegLCA 5.01B.
ASFALTMATERIALER

Enhet

Kg CO2 ekv
/enhet

Asfaltert grus (Ag)

kg

3,41E-02

Asfaltert pukk (Ap)

kg

3,41E-02

Asfaltgrusbetong (Agb)

kg

7,47E-02

Asfaltbetong (Ab)

kg

5,05E-02

Asfaltbetong (Ab PMB)

kg

5,04E-02

Mykasfalt (Ma)

kg

4,47E-02

Asfaltskumgrus (Asg)

kg

1,82E-02

Skjelettasfalt (Ska)

kg

6,10E-02

Skjelettasfalt (Ska PMB)

kg

5,96E-02

Støpeasfalt (Sta)

kg

5,20E-02

Topeka (Top)

kg

5,20E-02

Emulsjonsgrus (Esg)

kg

1,82E-02

Gjenbruksasfalt (Gja)

kg

3,63E-03

Drensasfalt (Da)

kg

7,47E-02

Tynndekke (T)

kg

5,20E-02

Slamasfalt (Sla)

kg

5,20E-02

Normalbetong, B30, Bransjereferanse

m3

2,80E+02

Normalbetong, B30, Lavkarbon B

m3

2,30E+02

Normalbetong, B30, Lavkarbon A

m3

2,00E+02

Normalbetong, B35, Bransjereferanse

m3

3,30E+02

Normalbetong, B35, Lavkarbon B

m3

2,80E+02

Normalbetong, B35, Lavkarbon A

m3

2,10E+02

Normalbetong, B45, Bransjereferanse

m3

3,60E+02

Normalbetong, B45, Lavkarbon B

m3

2,90E+02

Normalbetong, B45, Lavkarbon A

m3

2,20E+02

Normalbetong, B55, Bransjereferanse

m3

3,70E+02

Normalbetong, B55, Lavkarbon B

m3

3,00E+02

Normalbetong, B55, Lavkarbon A

m3

2,30E+02

Lettbetong

m3

3,80E+02

Undervannsbetong

m3

3,80E+02

Betongrekkverk B45 Bransjereferanse

m

9,48E+01

Betongrekkverk B45 Lavkarbon B

m

7,65E+01

Betongrekkverk B45 Lavkarbon A

m

5,81E+01

Sement, CEM I

kg

8,10E-01

Sement, CEM II

kg

6,40E-01

Sement, CEM III

kg

3,00E-01

m2

7,16E-01

m

3,45E+01

BETONG OG SEMENT

Slemming
BETONGELEMENTER
Betongpel P270, Bransjereferanse
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Betongpel P270, Lavkarbon B

m

2,92E+01

Betongpel P270, Lavkarbon A

m

2,39E+01

Betongpel P345, Bransjereferanse

m

5,69E+01

Betongpel P345, Lavkarbon A

m

4,80E+01

Betongpel P345, Lavkarbon B

m

3,91E+01

Betong, elementer B35 Bransjereferanse

tonn

1,65E+02

Betong, elementer B35 Lavkarbon B

tonn

1,45E+02

Betong, elementer B35 Lavkarbon A

tonn

1,18E+02

Betong, elementer B45 Bransjereferanse

tonn

1,77E+02

Betong, elementer B45 Lavkarbon B

tonn

1,49E+02

Betong, elementer B45 Lavkarbon A

tonn

1,22E+02

Betong, elementer B55 Bransjereferanse

tonn

1,80E+02

Betong, elementer B55 Lavkarbon B

tonn

1,53E+02

Betong, elementer B55 Lavkarbon A

tonn

1,26E+02

Sandfangkum, betong

stk

4,93E+02

Sandfangkum, plast

stk

3,62E+01

Inspeksjonskum, betong

stk

4,40E+02

Inspeksjonskum, plast

stk

5,36E+01

Spillvannskum, betong

stk

5,21E+02

Spillvannskum, plast

stk

6,78E+01

Vannkum, betong

stk

6,29E+02

Vannkum, plast

stk

8,68E+01

Trekkekum TK2-900

stk

2,95E+02

Trekkekum TK3-900

stk

3,93E+02

Trekkekum S TK2

stk

2,69E+02

Trekkekum S TK3

stk

3,04E+02

Trekkekum TK1 tunnel

stk

1,95E+02

Trekkekum TK2 tunnel

stk

2,05E+02

Uisolert hvelv av sprøytebetong, B35 Bransjereferanse, med armeringsnett

m2

3,98E+01

Uisolert hvelv av sprøytebetong, B35 Lavkarbon, med armeringsnett

m2

3,54E+01

Uisolert hvelv av sprøytebetong, B35 Bransjereferanse, med stålfiberarmering

m2

4,63E+01

Uisolert hvelv av sprøytebetong, B35 Lavkarbon, med stålfiberarmering

m2

4,19E+01

Isolert hvelv av sprøytebetong, B35 Bransjereferanse, med armeringsnett

m2

3,97E+01

Isolert hvelv av sprøytebetong, B35 Lavkarbon, med armeringsnett

m2

3,53E+01

Isolert hvelv av sprøytebetong, B35 Bransjereferanse, med stålfiberarmering

m2

4,63E+01

Isolert hvelv av sprøytebetong, B35 Lavkarbon, med stålfiberarmering

m2

4,19E+01

Isolert hvelv av betongelementer, B35 Bransjereferanse

m2

7,98E+01

Isolert hvelv av betongelementer, B35 Lavkarbon B

m2

7,25E+01

Isolert hvelv av betongelementer, B35 Lavkarbon A

m2

6,22E+01

Isolert hvelv av lettbetongelementer

m2

2,78E+02

Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering

m2

3,93E+01

Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse

m3

3,30E+02

Sprøytebetong, B35, Lavkarbon

m3

2,80E+02

SPRØYTEBETONG
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Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse, med tilsetting av stålfiber

m3

3,47E+02

Sprøytebetong, B35, Lavkarbon, med tilsetting av stålfiber

m3

2,97E+02

KABLER
Kabel, tele

m

5,49E-01

Kabel, høyspent

m

7,22E+00

Kabel, lavspent

m

3,61E+00

Kabel, fiberoptisk

m

2,00E+00

Kabel, jordledning

m

4,95E+00

Stål, konstruksjon m/resirk

kg

1,24E+00

Stål, konstruksjon u/resirk

kg

2,51E+00

Stål, rustfritt/høykvalitet

kg

3,49E+00

Stål, varmforsinket

kg

2,01E+00

Stål, peler

kg

1,10E+00

Stål, spunt

kg

5,50E-01

Stål, spennarmering

kg

2,51E+00

Stål, kamstål armering

kg

5,00E-01

Stål, kamstål armering, rustfritt

kg

3,49E+00

Stål, kamstål armering, galvanisert

kg

6,94E-01

Stål, kamstål armering, epoxymalt

kg

5,97E-01

Stål, bolter av kamstål

kg

8,66E-01

Stål, wire

kg

2,44E+00

Stål, Skråstagskabel

kg

2,44E+00

Støpejern

kg

1,55E+00

Armeringsduk

m2

1,54E+00

Fiberduk

m2

5,31E-01

PE-skum

kg

2,46E+00

Plast, PE

kg

2,58E+00

Plast, PP

kg

2,55E+00

Plast, PVC

kg

5,27E+00

Plastmembran

m2

3,95E+00

Plastmembran inkl. fiberduk

m2

5,69E+00

Polyuretan

kg

4,68E+00

HDPE

kg

6,07E-01

Glassfiberarmert polyester (GRP)

kg

8,56E+00

Anleggsdiesel: Innblanding biodisel basert på omsetningskrav, B0

l

3,24E+00

Forbrenning av Anleggsdiesel: Innblanding biodisel basert på omsetningskrav, B0

l

2,67E+00

Diesel for veitransport: Innblanding biodisel basert på omsetnignskrav, B20
Forbrenning av Diesel for veitransport: Innblanding biodisel basert på omsetnignskrav,
B20

l

2,93E+00

l

2,14E+00

Fossil diesel, 0% biodiesel

l

3,24E+00

Forbrenning av fossil diesel, 0% biodiesel

l

2,67E+00

STÅLMATERIALER

PLASTMATERIALER

DIESEL OG ELEKTRISITET
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Konvensjonelt biodrivstoff, 100% biodiesel

l

1,92E+00

Forbrenning av konvensjonelt biodrivstoff, 100% biodiesel

l

0,00E+00

Avansert biodrivstoff, 100% biodiesel

l

9,72E-01

Forbrenning av avansert biodrivstoff, 100% biodiesel

l

0,00E+00

Materialtransport (transport av materialer inn til prosjektet)

tkm

1,64E-01

Massetransport (diesel for veitransport)

tkm

5,28E-02

Massetransport, helning > 5 % (diesel for veitransport)

tkm

2,24E-01

Massetransport (anleggsdiesel)

tkm

5,83E-02

Massetransport, helning > 5 % (anleggsdiesel)

tkm

2,48E-01

Massetransport, transportbånd

tkm

1,70E-02

Elektrisitet - Anlegg

kWh

4,67E-02

Elektrisitet - Drift og vedlikehold

kWh

1,15E-01

kg

4,49E+00

tonn

8,05E+00

kg

3,45E-01

Ekspandert polystyren (EPS 200)

m3

8,50E+01

Ekstrudert polystyren (XPS 400)

m3

1,12E+02

kg

7,07E+00

Epoxy mastic

m2

1,25E+00

Epoxymaling, 100um

m2

1,25E+00

Epoxy primer, sinkrik

m2

1,73E+00

Epoxy primer, min 90% sink

m2

1,15E+00

Filmdannende belegg

m2

6,90E+00

Glass

kg

1,02E+00

Grus/pukk

kg

0,00E+00

Kalk

kg

1,13E+00

ANNET
Aluminium
Behandling, forurensede masser
Bitumenemulsjon

Epoxy

Kobber

kg

3,87E+00

Konstruksjonstrevirke

m3

7,66E+01

LED Vegbelysning

stk

3,51E+01

Lettklinker/Ekspandert leire

m3

6,15E+01

Limtre

m3

7,88E+01

Lysmast av tre

stk

7,42E+01

Lysmast av stål

stk

2,33E+02

Lysmast av fiberforsterket kompositt

stk

4,28E+02

Lysmast av aluminium

stk

2,07E+02

Lysmast av fagverk av metallkonstruksjoner - gittermast

stk

5,24E+02

NaH Vegbelysning

stk

3,51E+01

Naturstein

kg

1,28E-01

m2

9,09E+00

kg

6,13E+00

Nettanode, titan
Oljemaling
Polyuretan-akryl, maling

m2

6,81E-01

Pulverlakkering, 60um

m2

2,76E+00

kg

1,67E-01

Salt, for vinterdrift
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Sementstabilisert grus

kg

5,96E-02

Sink

kg

5,16E+00

Sinkbelegg, stål, 130um

m2

5,11E+00

Skumglassgranulat

m3

2,27E+01

Slissevegg

m2

4,26E+02

Sprengstoff

kg

1,26E+00

Sprengning (detonasjon, A5)

kg

1,11E-01

Standard vegbelysning

stk

3,51E+01

Topprekkverk

m

1,39E+01

Trykkimpregnert tre

m3

1,16E+02

Trykkimpregnering med kreosot

m3

9,90E+01

Trykkimpregnering med salt

m3

3,90E+01

Vannavvisende impregnering

m2

1,99E+00

Vegskilt

stk

6,99E+01

Vifte/ventilator

stk

6,98E+02

Pumpe i pumpestasjon

stk

9,42E+02

kg

2,20E+00

tonn

1,77E+02

BANE: OVERBYGNING OG JERNBANETEKNIKK
Skinner
Sviller (betong)
Befestigelser (stål)

kg

2,51E+00

Ballast

m3

0,00E+00

Ballastmatter

m2

2,00E+00

Ballastfritt spor

m

4,55E+02

Stål, KL mast

kg

2,51E+00

Kontaktledning, dagsone og bru

kg

3,44E+00

Avspenninger, dagsone og bru

kg

2,51E+00

Kabel, diverse kontaktledning

kg

3,44E+00

Transformator

kg

3,19E+00

Filterimpedanser

kg

0,00E+00

Skillebrytere, lastskillebrytere, effektbrytere m/kiosk, og skinnebrytere

kg

0,00E+00

Kobberledning

kg

3,44E+00

Varmeelementer (sporvekselvarme)

kg

2,51E+00

Div lysarmatur

kg

4,72E+01

UPS

kg

2,53E+00

Varmekabel

kg

0,00E+00

Kabel, diverse kobber

kg

3,44E+00

Kabel, diverse signal

kg

3,61E+00

Kabel, diverse fiber

kg

6,27E+00

Kabel, diverse data

kg

6,65E+00

ERTMS

kg

0,00E+00

Stål, diverse

kg

2,51E+00

Kontaktledning, tunnel

kg

3,44E+00

Avspenninger, tunnel

kg

2,51E+00

Repeater, tunnel

kg

7,14E+00
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Strålekoaksialkabel, tunnel

kg

2,51E+00

Matekabel, tunnel

kg

2,51E+00

4*4 MIMO, tunnel

kg

2,51E+00

Tunnelventilatorer

kg

3,49E+00

Avtrekksvifter

kg

3,49E+00
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VEDLEGG 2 – RESULTATER FORDELT PÅ MATERIALER FORDELT PÅ ENTREPRISEGRENSER (TK)
Følgende figurer viser klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene, fordelt på entreprisegrenser (TK). Inkludert direkte
utslipp på byggeplass. Ikke inkludert arealbruksendringer.

Bane
TK-01

Figur 9: Klimagassutslipp, bane, TK-01, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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TK-02

Figur 10: Klimagassutslipp, bane, TK-02, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.

TK-03

Figur 11: Klimagassutslipp, bane, TK-03, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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TK-041

Figur 12: Klimagassutslipp, bane, TK-041, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
TK-042

Figur 13: Klimagassutslipp, bane, TK-042, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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TK-05

Figur 14: Klimagassutslipp, bane, TK-05, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.

TK-06

Figur 15: Klimagassutslipp, bane, TK-06, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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TK-07

Figur 16: Klimagassutslipp, bane, TK-07, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.

TK-08

Figur 17: Klimagassutslipp, bane, TK-08, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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Veg
TK-03

Figur 18: Klimagassutslipp, veg, TK-03, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.

TK-041

Figur 19: Klimagassutslipp, veg, TK-041, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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TK-042

Figur 20: Klimagassutslipp, veg, TK-042, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.

TK-05

Figur 21: Klimagassutslipp, veg, TK-051, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.
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TK-06

Figur 22: Klimagassutslipp, veg, TK-06, fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5), med
fordeling som viser hva som bidrar til utslippene.

