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Bakgrunn
Klimagassutslippene fra vegbygging er høye og vi bygger mer veg enn noen gang. Samtidig er 
klimaendringene en overhengende trussel. Norge har påtatt seg betydelige forpliktelser i kutt av 
klimagassutslipp mot 2030 – og vegsektoren må bidra. Av den grunn kalte Prosjektavdelingen i 
Statens vegvesen Region øst inn alle som vet hvordan veger bygges til en felles dugnad for å finne 
de beste klimakuttene ved bygging av ny veg. Tanken var å få til en bred og åpen idemyldring med en 
etterfølgende evaluering av foreslåtte tiltak. 

Formålet med dagen var at vi skulle sitte igjen med økt kunnskap om hvordan hvert enkelt veg-
prosjekt kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra vegbygging. I denne rapporten har vi samlet 
noen høydepunkter fra innleggene og oppsummering fra gruppearbeidene. 

I etterkant av workshopen fikk vi en uavhengig rådgivende konsulent til å vurdere de tiltakene som 
kom ut av gruppearbeidene, der de mest lovende tiltakene ble prioritert. Noen erfarne prosjekt-
ledere i SVV har også kommentert utførlig på de tiltakene som konsulenten har utredet. Det ble 
identifisert gode muligheter til kutt i klimagassutslippene ved god planlegging. Nesten uten 
unntak krever gjennomføring av de forslåtte tiltakene videre utredning og tilpasning til det enkelte 
utbyggingsprosjekt.

Vi sitter igjen med inntrykket av at deltakerne syntes det var nyttig å sette av en dag til klimaarbeid 
og at dagen var vellykket. Vi håper også at rapporten kan gi svaret på en del av de tiltakene som ble 
foreslått under gruppearbeidene under workshopen og at de vurderingene som er gjort i etterkant 
i denne rapporten kan være relevant for vegbygging i hele landet og for den nye Utbyggings-
divsjonen.

Frida H. Angell, Sigrid Kirkevoll, Per Fjeldal, Oslo mai 2020

Vi retter en spesiell takk til Pål-Steinar Karlsen, Rolf Johansen og Ian Markey for innsiktsfulle og 
nyttige kommenterer til de foreslåtte klimatiltakene.
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Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer en workshop for Prosjektavdelingen i Statens vegvesen, Region øst 
høsten 2019. Alle i Prosjektavdelingen i Region Øst var invitert til en full dag med kunnskapspåfyll 
som skulle aktivisere den enkelte medarbeider på tvers av prosjekt og fagbakgrunn. Rapporten 
samler noen høydepunkter fra innleggene og oppsummerer gruppearbeidene med hovedvekt på 
klimatiltakene foreslått under arbeidsøkt 2. 

Klimarådgiverne i Region øst innledet med en generell bakgrunn om temaet – alt fra den naturviten-
skapelige bakgrunnen, konsekvenser av et klima i endring og norske klimamål. Et viktig tema 
som ble belyst, er forskjellen på klimagassutslipp innenfor anleggsgjerdet og klimagassutslipp fra 
produksjon av materialer som tilføres anlegget. Førstnevnte er vi forpliktet til å kutte som en del av 
Norges utslippsforpliktelser overfor FN. Utslipp fra materialproduksjon har vi, som statlig byggherre 
i markedet, et ekstra ansvar for å bidra til at reduseres. Etaten har satt seg egne mål for utslippskutt 
mot 2030. Vi må med andre ord evne å holde to tanker i hodet på en gang; både det å planlegge og 
bygge med tanke på lavest mulig utslipp i en livsløpssammenheng, samt det å stille krav til nullutslipp 
og/eller bruk av biodrivstoff på anleggsplassen for å bidra til utslippsreduksjoner på det norske 
utslippsregnskapet. 

I gruppeoppgave 1 var deltakerne delt inn etter rolle/profesjon. Temaet var todelt. Først skulle 
gruppene diskutere på hvilken måte det enkelte fag påvirker klimagassutslippene fra vegbygging. 
Dernest var spørsmålet hva andre må bidra med for at den enkelte yrkesgruppe kan gjøre mer for å 
redusere klimagassutslipp. Resonnementer og svar fra den enkelte gruppe er gjengitt i rapporten.

Følgende holdt innlegg under klimaworkshopen: EPD Norge fortalte om Miljøvaredeklarasjoner 
(Environmental Product Declarations (EPD)) for materialer brukt i vegkonstruksjoner, FRE16 (Felles-
prosjektet Ringeriksbanen E16) er et prosjekt som har satset mye på å identifisere mulige klimatiltak 
og har avholdt prosjektspesifikk workshop. Til slutt fortalte prosjektet E16 Eggemoen – Olum, en av 
klimapilotene som nettopp har gjennomført et anbud med flere klimakrav i konkurransegrunnlaget, 
om hvordan de har jobbet med klima.

I gruppeoppgave 2 satte prosjektene seg sammen. Prosjektvise diskusjoner ble gjennomført med 
utgangspunkt i hvordan dette prosjektet kan kutte klimagassutslipp. Til sammen ble 93 tiltak forslått. 
Gruppeoppgaven ble delt i følgende tema:

 1. Bru (materialtyper/mengder, optimalisering) 
 2. Tunnel (fremdrift/materialer, optimalisering) 
 3. Veg i dagen (asfalt, arealbeslag, grunnstabilisering) 
 4. Redusere drivstoff- og energiforbruk/masseflytting (elektrisk drift, økokjøring, strømsparing) 
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I rapporten har vi gjort en overordnet sortering som resulterte i en rekke sammenslåinger av tiltak 
som var identiske eller ganske like. De fleste av tiltakene ble så vurdert av konsulent som gjorde 
en overordnet vurdering av hvilke tiltak de anså at var mest lovende. Etter en grovsortering ble de 
tiltakene som de så på som mest lovende gjennomgått mer grundig, blant annet med tanke på 
følgende aspekter:

 A. Krav i håndbøker – om gjennomføring av tiltaket krever fravikssøknad
 B. Vurdering av effekten av tiltak. Kvantitativ eller kvalitativ vurdering av potensialet for 
  utslippskutt som følge av tiltaket.
 C. Eventuelle funn i litteratur som sier noe om tiltakene
 D. Hva blir innsparing ev. merkostnad for gjennomføring av tiltaket – helst relatert til kr/tonn 
  redusert utslipp

NIRAS har visualisert prioriteringen av tiltakene i figuren under:

 
I figuren representerer størrelsen på sirkelen potensialet for utslippskutt. Fargen på sirkelen angir  
barrierer, der grønt er få, gult er middels/noen og rødt indikerer betydelige barrierer for gjennom-
føring. Kostnadene/kostnadsbesparelser følger fra venstre mot høyre i figuren, der de tiltakene med 
de største kostandene ligger til venstre og de med størst besparelser ligger lengst mot høyre. NIRAS 
sine vurderinger og beregninger er gjengitt i sin helhet som vedlegg 1 til denne rapporten.

Konsulenten har vurdert det dit hen at tre tiltak utpeker seg som de mest fordelaktige ved at de har 
et potensial for store kutt i utslippene, betydelige kostnadsbesparelser med få barrierer (de store, 
grønne sirklene i høyre kolonne):

 e Grunnforsterkning som alternativ til kalksement (KC) (38, 85)
 e Bruke masser i sideterreng (59)
 e Rekkverk fremfor fjellskjæring (87)
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Dernest kommer tre tiltak som også har et potensial til store kutt i utslippene og betydelige 
kostnadsbesparelser og i tillegg ett med mindre kuttpotensial. Det som trekker ned er at det vurderes 
at disse tiltakene har barrierer som kan hindre at tiltakene enkelt kan utløses (de fire gule tiltakene i 
høyre kolonne):

 e Kutte ned portallengder (7, 35,74)
 e Redusere tykkelser i vegoverbygning (43, 56)
 e Lokale grusmasser til frostsikring (60)
 e Sprøytebetong i stedet for betongelementer (9, 34, 77)

To tiltak som kan gi mindre kostnadsbesparelser med store til middels utslippskutt er som følger:

 e Knuse i linja (64)
 e Ulike typer veglys (86)

Vurderingene er gjort av rådgivende konsulent NIRAS. Deretter er konsulentrapporten gjennomgått 
internt i Vegvesenet, som har gjort ytterligere vurderinger basert på egne erfaringer og kunnskap. 
Det anbefales derfor å både lese vurderingene til NIRAS, i vedlegg 1, og se dette i sammenheng med 
kommentarer fra våre egne fageksperter. Vi gjengir en kortversjon av de mest lovende tiltakene her: 

Grunnforsterkning som alternativ til kalksement
Produksjonen av kalksement gir i dag opphav til store klimagassutslipp både som følge av 
kalsineringen og ved oppvarming ved høy temperatur. Tiltaket består i bruk av alternativer med lavere 
klimagassutslipp fra produksjonen til kalksement til grunnforsterkning. SVV benytter allerede egne 
fagressurser innen geoteknikk og grunnforstekning for å danne seg et bilde av fordeler og ulemper 
ved bruk av ulike alternativer til kalk/sementblanding. 

KlimaGrunn-prosjektet har som mål å redusere klimagassutslipp ved grunnarbeider, særlig ved å 
redusere/optimalisere bruken av kalk og sement. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Statsbygg, 
Bane NOR og SVV, er meget relevant for dette tiltaket. Det å utvikle nye metoder og løsninger som 
kan dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved kalksementstabilisering står 
sentralt. 

Helhetlig tilnærming til bruk av lokale masser vs. bruk av rekkverk foran fjellskjæringer
Ettersom man bør tilstrebe massebalanse for å redusere transportbehov bør bruk av lokale masser 
sees i sammenheng med rekkverk foran fjellskjæringer. Det kan være aktuelt å benytte lokale masser 
både til utjevning av sideterreng og til frostsikring av vegkroppen. Tiltakene, slik de er eksemplifisert 
av konsulent, gir et litt for enkelt bilde av hva som generelt kan oppnås. Men det å jobbe videre med 
massebalanse i enkeltprosjekter gir interessante vyer for fremtidig vegbygging og indikerer at god 
planlegging kan gi klimagevinster som også kutter kostnadene. 

Så lenge massetransport skjer med lastebil og/eller dumper med forbrenningsmotor og med 
tilvarende konvensjonell motorteknologi på hjullastere og gravemaskiner, har dette tiltaket et stort 
potensial for klimakutt. 



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 9

Nedkorting av portallengder
Det er udiskutabelt at lange portaler i forbindelse med tunnelbygging gir høye utslipp. Det er 
midlertid flere forhold som kan komplisere nedkortingen av portallengdene, noe konsulentrapporten 
ganske riktig påpeker. Ønske om en kortest mulig trasé kan medføre at påhugget legges et sted 
som ikke er optimalt – og som øker lengden på portalen. Lang portal bygges enkelte steder også av 
estetiske grunner. I tillegg kan begrunnelsen enkelte steder være å redusere rasfare.

Dimensjonering av vegoverbygning vs. dekkefornyelsesfrekvens
Vegoverbygningen har stor betydning både kostander og utslipp av klimagasser. Dimensjonering av 
overbygningen vil derfor uansett få stor oppmerksomhet fremover. 

Statens vegvesen arbeider med å utvikle et digitalt beregningsverktøy for dimensjonering som vil 
gjøre vurderinger lettere tilgjengelig for de som prosjekterer. Kravene til frostsikring i vegnormalene 
har vært under stadig endring ved nesten hver revisjon ettersom man har høstet erfaring. Stort 
sett har revisjonene bestått i innskjerpinger, og SVV er av den oppfatning at det på det nåværende 
tidspunkt ikke finnes noen quick-fix på dette området. 

Det er viktig å merke seg at endringer i dekkefornyelsesfrekvensen vil påvirke klimaregnskapet i en 
LCA-sammenheng. Bare ett års kortere levetid vil ha stor betydning.

Bruk av sprøytebetong i stedet for betongelementer
SVV mener det er bra at rapporten tallfester hvordan valg av sprøytebetong i stedet for betong-
elementer reduserer klimagassutslippene. I N500 er løsningene XPS/betonghvelv og PE-skum/-
sprøytebetong likestilt under alle forhold. Bruk av PE-skum er vinn/vinn for både økonomi og klima.

Knusing i linja med mobile knuseverk
Knusing i linja kan være et bra klimatiltak i prosjekter der det ligger til rette for det ettersom det 
reduserer behovet for massetransport. Etablering av mobile knuseverk kan imidlertid ha negative 
konsekvenser for nærmiljøet og krever tillatelser som kan utgjøre barrierer. 

Redusert energibruk ved veglys
For veglys er nå LED nærmest å anse som standard armatur. Det er imidlertid et ytterligere potensial 
for besparelse ved nattesenk av lyset.

Viktigheten av klimahensyn i tidligere planfaser
Reguleringsplanene legger mye av grunnlaget for hvilke løsninger som må velges. Disse begrenser 
handlingsrommet for å kunne ta i bruk optimale klimaløsninger i byggeplan. I reguleringsplaner som 
ble vedtatt for en tid tilbake er klimagassutslipp i liten grad hensyntatt. Reguleringsplanene speiler 
dessuten kravene som lokale myndigheter mener er viktige og som dels er i motstrid med hensynet 
til reduserte utslipp av klimagasser. Det er derfor viktig å innlemme klimatiltak i tidligere planfaser.

Viktigheten av prosjektspesifikke beregninger
Avslutningsvis vil vi tilrå å benytte konkrete beregninger i rapport eller vedlegg med varsomhet. 
Prosjektspesifikke undersøkelser av klimagassutslipp bør gjøres i VegLCA. Konsekvenser for 
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kostnader og hvilke barrierer som kan være særlig utfordrende varierer fra sted til sted. Rapporten gir 
likevel en god oversikt mulighetene for å kutte klimagassutslipp i vegbygging basert på de foreslåtte 
tiltakene under workshopen. Med forutsetningene for beregningene synligjort kan prosjektene 
benytte utregningene med prosjektspesifikke data. 

Funnene i analysen gir mulighet for videre arbeid både på organisasjons- og prosjektnivå. Det 
anbefales at barrierer knyttet til tiltakene løftes og at det arbeides systematisk med virkemidler som 
kan redusere barrierene for iverksetting av de mest konstadseffektive klimatiltakene. 
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1 Klimadag i Prosjektavdelingen
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2 Klimagassutslipp  
 – bakgrunn og forpliktelser
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3 Indirekte utslipp og livsløpsanalyser
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4 Hva det enkelte fag kan bidra med  
 for å redusere klimagassutslipp i et 
 vegprosjekt (arbeidsøkt 1)
Om gruppeoppgaven
Gruppene er delt inn fagvis slik at deltakerne fikk anledning til å reflektere over hva nettopp deres 
profesjon kan bidra med og samvirket med øvrige aktører/yrkesgrupper. 

Gruppene fikk én time til disposisjon med oppfordring om å svare ut både på hvilken måte mitt fag og 
det jeg jobber med påvirker klimagassutslippene fra vegbygging og hva andre må bidra med for at mitt  
fag kan gjøre mer for å redusere klimagassutslipp. Oppgaven skulle oppsummeres i form av et tankekart.

Gruppe 1 og 2 ble slått sammen og besto av kontrollingeniørene i Prosjektavdelingen, gruppe 3  
besto av HMS- og ytre miljø-koordinatorer, gruppe 4 og 5 var byggelederne, gruppe 6 var kontrakts-
rådgivere og gruppe 7 og 8 samlet prosjektlederne.

Alle diskuterer fagvis: På hvilken måte påvirker mitt fag og det jeg 
jobber med klima-gassutslippene fra vegbygging? 
 

 

Figuren over er et eksempel på et tankekart som ble fylt ut under workshopen for del A av gruppeopp- 
gaven «På hvilken måte påvirker mitt fag og det jeg jobber med klimagassutslippene fra vegbygging?» 
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Gruppe 2 kontrollingeniører
Fokusere på tildelingskriterier i kontrakt

CO2-regnskap for ferdig installerte produkter: Ikke bare se på et rør, pukk osv. men vurdere en 
komplett og ferdig bygget grøft

Mye å hente på KC-peling

Konstruksjoner – optimalisere konstruksjoner ved prosjektering, valg av betong og EPDer

Bruke kortreist materiale – dette må komme frem i EPDen

 Massetransport: 
 e Reguleringsplan som tar høyde for transportavstand
 e Koordinering med andre utbyggere
 e Gjenbruk av masser der det er mulig
 e Etablere mellomlager

Gruppe 3 HMS- og ytre miljø (YM)-koordinatorer
 Ytre miljø: 
 e Målkonflikt; Bevaring av natur vs. klimahensyn 
 e Politisk vilje og føringer: Mest mulig tunnel – ofte større utslipp
 e Fisketrapp og betongbruk – utnytte lokal stein i stedet?

Optimalisere massehåndtering

Grensesnittet mot YM – samkjøre oppfølgingen bedre mot SHA

Elsykler på anlegg reduserer bruk av bil

Gruppe 4 Byggeledere
Prosjektere klimavennlige løsninger – trebru/betong/stål – det som har lavest utslipp

Fase inn elektriske anleggsmaskiner og ellers moderne maskiner

Prosjektere konkrete løsninger

Tilpasse sentralt styringsdokument til oppdraget

Sikre riktig kompetanse i riktig fase Klimakompetanse både hos SVV og entreprenør

Oppfølging av krav i byggefasen

Krav i konkurransegrunnlag

Øke beplantning og ivareta eksisterende vegetasjon

Se på muligheter for bedre massehåndtering 
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Gruppe 5 Byggeledere
 Planfase:
 e  Trasevalg: stigning, kortreist masseflytting, lengde på konstruksjoner og tunneler 
 e Arealbruk: massedeponi med etterbruk, restriktiv «satellitt-etablering»
 e Alternativ vegoppbygging/-fundamentering: masseutskiftning vs. fundamentering
 e Åpne for bruk av lokale materialer – natursteinsmurer
 e Unngå å bygge veg i myr
 e Bygge drifts- og vedlikeholdsvennlige løsninger

Øke kunnskapen om materialers klimafotavtrykk

 Anskaffelser:
 e Krav i alle konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskriterier, tildelingskriterier
 e Godt beregningsverktøy
 e Sikre etterrettelighet
 e Materialkrav
 e Opprinnelsessted, «kortreist»

 Anlegg:
 e Fremføring av kraft i forkant
 e Oppfølging av at kontrakskrav blir oppfylt
 e Egne elbiler (Men det finnes foreløpig lite egnede store varebiler)
 e Reetablering av vegetasjon som binder CO2

Gruppe 6 Planleggings- og kontraktrådgiver
 Anskaffelser:
 e Utenlandske entreprenører – problemer med å forklare kravene
 e Klimakrav som kan stilles uten å angi mengder 
 e La entreprenøren beskrive hvorfor de er best på klima
 e Skape incitamenter til gode klima-løsninger i anskaffelsene 
 e Det offentlige må være villig til å betale for å gi entreprenøren mulighet til å investere. 
  Mange tiltak har i dag en høyere pris

 Utredninger/planer:
 e Kutte klimautslipp ved konseptvalg
 e Statlig plan – mindre kompromisser
 e Konflikt med lokale behov - 100m-skogen – er den så viktig?
 e Større klimakrav til oss i SVV – bør private ha like strenge krav?
 e Byggbarhet som krav i reguleringsplan

Samarbeid med andre utbyggere: store masseoverskudd – gjenbruk, forskaling – kontinuerlig 
byggetid
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Gruppe 7 Prosjektledere
Ansette folk med kompetanse

Innføre krav til systemer for målbare og kontrollerbare klimatiltak 

Klima som tema i prosjektmøte og byggherremøte, klima inn i beslutningsmodell

Klima inn i årsplan til Prosjektavdelingen og SVV

Sette krav om oppfølging av klima – klimaregnskap og budsjett for alle prosjekter

Bidra til kunnskapsdeling og fokus på klima: sende folk på kurs

Besitte klimakunnskap som en egne fagressurser i utbyggingsdivisjonen

Klima blir prioritert: krav & tildelingskriteriene 

Klima skal være tema på brakke- og prosjektmøter

I prosjekter og med entreprenør og konsulent: Fokus på klima og tilbakemelde forbedringer, velge 
kontaktformer som fremmer kreativitet, incitamentsordninger

Skape engasjement i prosjektet for å innfri klimamål: lave klimagassutslipp er ofte billig og funksjonelt 
– gå foran med et godt eksempel

Kjøpe elbiler som anleggsbil så langt det er mulig

Gruppe 8 Prosjektledere
Klimavennlige løsninger skal være en del av beslutningsgrunnlaget

Trasévalg – tidligfase er viktig

Holdninger og engasjement til klima er viktig

 Stille krav i konkurransegrunnlag:
 e lavutslippskjøretøy og nullutslipp
 e materialvalg med lave utslipp 
 e klimagassbudsjett- og regnskap

Bevisste holdninger til bruk av Skype-møter. 

Elbiler på anlegget

Sørge for klimakompetanse
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Alle diskuterer prosjektvis: Hva må andre bidra med for at jeg kan 
gjøre mer for å redusere klimagassutslipp?

Figuren over er et eksempel på et tankekart som ble fylt ut under workshopen for del B av gruppe- 
oppgaven «Hva må andre bidra med for at jeg kan gjøre mer for å redusere klimagassutslipp?» 
 
Gruppe 2 kontrollingeniører
Rammevilkår – klare retningslinjer for hva en skal velge og prioritere 

Samsvar mellom visjon og handling

Massebalanse for større geografiske områder

Gruppe 3 HMS- og ytre miljø (YM)-koordinatorer
 Optimalisere massehåndtering: 
 e Fokus på gjenbruk av “dårlige” masser
 e Raskere behandlingstid for tillatelser
 e Byråkrati (forurensningsmyndighet) ødelegger mange muligheter

VD må være mer frempå og ikke være så redde for å gjøre nye ting

Innarbeide klimaarbeid mye tydeligere i arbeidshverdagen. Burde være et punkt på dagsagendaen 
på lik linje med fremdrift, økonomi, HMS, etc.

Kan SVV fremskaffe elektriske maskiner selv?

Tydelig hierarki i styringsmål/prosjekt-prioriteringer – landskap/estetikk vs. klima 
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Gruppe 4 Byggeledere
Aktivt skogbruk (politikere)

Forlenge byggetiden (politikere (SD), sentralt styringsdokument)

Sørge for riktig YM-kompetanse i prosjektene/vegvesenet 

Øke kompetanse hos ansatte (PD, PL)

Endre regelverket for massehåndtering med mer.

Bevisstgjøre og stille krav (VD, PD, E-er)

Klarere prioritering av ikke prissatte konsekvenser (VD)

Forskning på klimavennlige løsninger (Akademia)

Målprioritere – sett klimagassutslipp som første mål (VD)

Nok penger (FIN og SD)

Tydelig bestilling (SD)

Gruppe 5 Byggeledere
 Planfase:
 e Samordning med andre etater og anlegg 
 e Samordning vedrørende finansiering 
 e Sikre lett tilgjengelige massetak

 Anlegg: 
 e Utnytte stedlige masser 
 e Gjenbruk 
 e Elektrifisering av maskinpark, aggregater mm 
 e Materialvalg

 Anskaffelser
 e Nytenkning i bransjen 
 e Produksjonsplanlegging 
 e Sentrale innkjøpsavtaler 
 e Mer samarbeid i bransjen

Gruppe 6 Planleggings- og kontraktrådgiver
Klare føringer og prioriteringer

Opplæring, forståelse for kravene som settes

Større frihet i planarbeidet

Overordnet krav i stedet for mye varierende krav fra kommuner

Kortere reguleringsprosess – tidsfrist for statlig regulering
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Gruppe 7 Prosjektledere
Utvikle beslutningsverktøy – målemetoder hvor er vi - hvor skal vi?

Tilpasse malene for styrende dokumenter

Klare prioriteringsmål vs. andre mål som matjord, arkeologi osv.

Prioritere klima fra planfasen opp gjennom prosjektering og utførelse

Muliggjøre bruken av annet miljøvennlig drivstoff som hydrogen

Opprette resultatbank innen klimaresultater, erfaringer mm

Aksept og klare mål for klima i prosjektet – tydelig prioritering og forankring på politisk nivå

Endre beregningsmodellen for nytte/kostnad til å omfatte klima

Spre kunnskap: Koordinering og deling på tvers av etater – opprette en klimaresultatbank

Skape incitamenter for innovasjon – hos entreprenør og leverandør

Gruppe 8 Prosjektledere
Gode verktøy til styring, planlegging og oppfølging fra tidligfase til gjennomføring av D&V

Aksept for mulige merkostnader

Overordnede krav fra øvrigheten til bransjen

Byggherrestrategien må inneholde klima – hvor er klima prioritert, rekkefølge

Ekspertise i etaten

Krav til klima fra SVV - ledelsen

Forståelse fra kommuner/fylke ved regulering 
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5 Klima i konkurransegrunnlag erfaringer 
 fra E16 Eggemoen–Olum?
Klimadag i Prosjektavdelingen
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6 Hvordan kan vi kreve klimavennlige  
 materialer? 
Håkan Hauan fra EPD Norge
  
   
 

 

 



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 28  



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 29

7 Klimatiltak fra klimaworkshop for  
 Fellesprosjektet Ringeriksbanen–E16 
Astrid Busengdal, Bane NOR   



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 30  



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 31



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 32  



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 33

8 Hva det enkelte prosjekt kan gjøre for å  
 redusere klimagassutslipp (arbeidsøkt 2) 
Presentasjon av foreslåtte klimatiltak
Prosjektvise diskusjoner ble gjennomført med utgangspunkt i hvordan dette prosjektet kan kutte 
klimagassutslipp. Gruppeoppgaven ble delt i følgende tema:

 e Bru (materialtyper/mengder, optimalisering) 
 e Tunnel (fremdrift/materialer, optimalisering) 
 e Veg i dagen (asfalt, arealbeslag, grunnstabilisering) 
 e Redusere drivstoff- og energiforbruk/masseflytting (elektrisk drift, økokjøring, strømsparing) 

Gruppene ble satt sammen som følger: 

 I. E18 Lysaker – Ramstadsletta og E16 Bjørum-Skaret (Tiltak 1-28)
 II. E18 Retvet-Vinterbro (Tiltak 29-52)
 III. RV 4. Roa – Gran grense (Tiltak 53-68)
 IV. E134 Oslofjordtunnelen bt. 2 (Tiltak 69-93)

Klimatiltak spilt inn under gruppearbeid under workshop ble utredet av NIRAS, som ble bedt om å se 
på blant annet følgende:

 e Krav i håndbøker – om gjennomføring av tiltaket krever fravikssøknad
 e Vurdering av effekten av tiltak. Kvantitativ eller kvalitativ vurdering av potensialet 
  for utslippskutt som følge av tiltaket.
 e Eventuelle funn i litteratur som sier noe om tiltakene
 e Hva blir innsparing ev. merkostnad for gjennomføring av tiltaket 
  – helst relatert til kr/tonn redusert utslipp
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Etter en gruppering av tiltakene etter tema og en gjennomgang av forslag til tiltak som overlapper ble 
følgende tiltak oversendt NIRAS:

BRU
2. Stålbruer bygges som midlertidige bruer slik at de kan demonteres og flyttes 
5 og 73.  Gjenbruk av forskaling
6. Standardisering av deler av bru, for eksempel søyler 
30. Spennarmerte broer for å redusere betongmengde 
32.  Optimalisere lengde på broer uten at det går på bekostning av eks. naturmiljø, kulturlandskap

TUNNEL
7. 35. og 74. Kutte ned på portallengder for å redusere materialbruken 
8.  Kan man redusere/optimalisere mengden sprøytebetong i tunnel? Bedre tykkelseskontroll 
9.  34. og 77.  Vurdere PE- skum i stedet for betongelementer i tak / Vurdere sprøytebetong vs. 
 betonghvelv i tak 
12.  Kan man optimalisere/redusere tunnelsprengning?
37.  Bruke trekkekummer i plast i stedet for betong? Hvordan er klimaavtrykket for plast vs. betong?
80.  Kan utpumping av vann effektiviseres?
81.  Kan man gjenbruke prosessvann

DAGSONE
13.  Se på de midlertidige vegoppbyggingene og tykkelse på de ulike lagene (spesielt asfalt)
14.  Viktig å legge på slitelag raskt slik at levetid på veg blir så lang som mulig. Bør inn som krav i 
 kontrakt
15.  Redusere frostlag til midlertidig veg (E18)
16. og 84. Bruke EXP/glasopor til frostsikring som substitutt til vanlige masser/lettfylling 
18. og 61. Øke andelen gjenbruksasfalt i ny asfalt 
20. og 62. Dreneringssystemet – kummer og rør eller dype grøfter med infiltrasjon. Velge løsning 
 med minst utslipp. Grøft i stedet for rør langs veg. Også bra for rensing av overvann 
38. og 85.  Vi har dårlig grunn som må stabiliseres – type grunnforsterkning må vurderes/alternativ 
 til KC?
40.  Redusere og ikke bruke hele området som er regulert til anleggsbelte? Begrense bruk av 
 midlertidig areal 
42.  Vurdere å legge biokull (gjenbruksmateriale fra annen virksomhet) i grøfter/sidearealer 
43.  Vurdere om eks. vegoverbygning kan reduseres i forhold til krav i N200 – fravik 
44.  Mulighet for å bruke overvannsrør av plast i stedet for betong? 
45.  Redusere bruk av fiberduk i grøfter – er det virkelig nødvendig 
56.  Kartlegge muligheten for å redusere frostsikringsdybden.
57. 58.  Løsmasse over svartskiferholdig mark, benytte disse lokalt i henhold til doktorgradsavhandling.
59.  Benytte masser i sideterreng i stedet for å kjøre det bort
60.  Benytte lokale grusmasser som er egnet til frostsikringslagsmasse hvis mulig 
63.  Ved sprenging utføre dette med metode som utløser minst blokker som må pigges osv. 
64.  Knuse i linja 
86.  Utrede ulike typer veglys
87. Utrede bruk av rekkverk
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ENERGI- OG DRIVSTOFFORBUK /MASSER
25.  Bruk av elektrisk transportbånd ut fra tunneler 
27. 28. og 51.  Kreve lav/null utslippskjøretøy og -maskiner 
52.  Bruke «motorvarmer» for å varme opp maskiner i stedet for å stå på tomgang 
88.  Valg av deponi-molo
91.  Redusere energiforbruk fra ventilasjon i tunnel

Konsulentens prioritering av klimatiltak
Innledningsvis delte NIRAS tiltakene fra workshopen i tre kategorier basert på antatt potensial for 
reduksjon av klimagassutslipp. Her ble elleve tiltak antatt å ha høyt potensial, åtte tiltak ble antatt å 
ha middels potensial, mens de resterende femten ble plassert i kategorien for antatt lavt potensial. 
For tiltakene plassert i de to første kategoriene er det gjennomført kvantitative vurderinger av klima-
gassutslipp og kostnader, i tillegg til kvalitative vurderinger, begrensninger i håndbøker, barrierer 
og funn i faglitteratur som sier noe om tiltakene. For tiltakene som innledningsvis ble antatt å ha 
begrenset klimamessig reduksjonspotensial, er det kun gjort en kort kvalitativ vurdering. 

En oppsummering av tiltakene som ble vurdert kvantitativt er gitt i figuren under. Sirkelens plassering 
fra venstre mot høyre indikerer synkende kostnader mens sirkelens størrelse indikerer potensial for 
klimagassreduksjon. I tillegg er det lagt på en farge som indikerer barrierer; grønn betyr få eller ingen 
barrierer, oransje betyr noen barrierer og rød betyr betydelige barrierer. 

 
Figuren viser bred spredning i klimatiltakenes potensial til å redusere utslipp. Noen kan til og med 
innebære økte utslipp. De økonomiske følgene av tiltakene varierer fra at tiltaket medfører store 
merkostnader til at det kan gi betydelige kostnadsbesparelser. 
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NIRAS har vurdert at et flertall av tiltakene er plassert mot høyre i figuren, noe som indikerer at de  
medfører kostnadsbesparelser. En medvirkende årsak til denne overvekten mot høyre er at 
konsulenten i utgangspunktet valgte tiltak som de hadde tro på at var konstandseffektive. De fleste 
tiltakene er i tillegg vurdert å medføre store reduksjoner i klimagassutslipp. Av de elleve tiltakene 
som er vurdert å ha stort potensiale for reduserte klimagassutslipp er hele ni i tillegg vurdert å med-
føre kostnadsbesparelser. Det er ingen tydelig sammenheng mellom barrierer og kostnads- eller 
utslippspotensiale for de ulike tiltakene. 

Ut fra hva konsulenten har vurdert trekker vi frem ni av tiltakene fra figuren over i denne rapporten. I 
tillegg til å gjengi oppsummeringen fra konsulent diskuterer Statens vegvesen hva våre vurderinger 
er for enkelte tiltaket. Vi har også sett på utvalgte andre tiltak som er gjennomgått av NIRAS 
Konsulentens fulle gjennomgang av klimatiltakene følger av vedlegg 1

Foto: Knut  Opeide
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Mest lovende klimatiltak
NIRAS har utpekt tre tiltak som de mest lovende ved at de har et potensial for store kutt i utslippene, 
betydelige kostnadsbesparelser med få barrierer:

 e Grunnforsterkning som alternativ til kalksement (38, 85)
 e Bruke masser i sideterreng (59)
 e Rekkverk fremfor fjellskjæring (87)

Grunnforsterkning som alternativ til kalksement (38, 85)
Det er gjort en sammenligning av et bindemiddel med 50 % innblanding av alternativer til brent kalk  
(klinker) mot en tradisjonell kalk/sementblanding. Analysen viser at en høyere innblanding av 
alternativer til kalk gir lavere kostnader og betraktelig lavere klimagassutslipp. Det analyserte 
produktet skal ha like gode tekniske egenskaper som en kalk/sementblanding. Det antas at det er 
få eller ingen barrierer for iverksetting, gitt at alternativene til kalk/sement faktisk har like gode eller 
bedre tekniske egenskaper.

Kommentar Statens vegvesen:
Statens vegvesen gjennomgår dette tiltaket med egne fagressurser innenfor geoteknikk og grunn- 
forstekning for å få oversikt over fordeler og ulemper ved bruk av ulike alternativer til kalk/sement-
blanding. 

Bruke masser i sideterreng (59)
Dette tiltaket begrenser massetransport. Det er krav om at massene ikke kan inneholde forurensninger  
og det må søkes til Miljødirektoratet for gjennomføring. Med god planlegging anses imidlertid ikke 
barrierene som veldig store for dette tiltaket, og det er derfor gitt stor grønn sirkel plassert lengst til 
høyre i figuren.

Kommentar Statens vegvesen:
Bruke masser i sideterreng gjøres allerede i stor grad. Det bør være fortsatt stort fokus på å utnytte  
dette potensialet til fulle. Bruk av overskuddsmasser krever per i dag ikke tillatelse fra Miljø-
direktoratet, men skal være vist i reguleringsplanen.  Ved å bruke lokale masser kan man flate ut 
sideterrenget samtidig som man kan unngå siderekkverk innenfor de begrensninger som ligger i 
reguleringsplanen.

Rekkverk fremfor fjellskjæring (87)
For å begrense oppgaven ble det sett på bruk av rekkverk langs en tenkt fjellskjæring. Bruk av 
rekkverk ble sammenliknet med å sprenge ut ytterligere syv meter fjellskjæring som erstatning for 
rekkverk. Beregningene viser at det er svært fordelaktig både fra et klima- og kostnadsperspektiv å 
benytte rekkverk fremfor å sprenge ut mer fjell, og sirkelen er derfor stor og plassert lengst til høyre  
i figuren. Selv om det i håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder i utgangspunktet oppfordres 
til å benytte alternativer til rekkverk fordi rekkverk utgjør et faremoment i seg selv, er rekkverk et aner-
kjent virkemiddel for å opprettholde høy trafikksikkerhet, og det anses ikke for å være avgjørende 
barrierer som forhindrer bruk av rekkverk i dette spesifikke eksempelet. Sirkelen er derfor grønn.
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Kommentar Statens vegvesen:
Etter det at det i desember 2019 gikk et ras på E18 i Vestfold er det blitt økt oppmerksomhet knyttet 
til høye skjæringer tett innpå vegen og trafikksikkerhet. Mange og trange skjæringer kan dessuten 
påvirke kjøreopplevelsen og den estetiske opplevelsen av vegen negativt. Skjæringer som åpnes 
noe gir bedre utsyn og oversikt som kan bedre trafikksikkerheten. Et annet trafikksikkerhetsaspekt er 
at mindre solinnfall på vegbanen ved høye skjæringer kan gi ujevn friksjon. Skjæringsskråningen må 
også tilpasses geologiske forhold på stedet. Dette er barrierer for tiltaket som må tas på største alvor.
Ellers vil lokal bruk at utvidet fjellskjæring ikke være ensbetydende at økt bergvolum skal transpor-
teres ut av anlegget. Tiltaket om bruk av rekkverk fremfor fjellskjæring må sees i sammenheng med 
bruk av massene lokalt, ettersom de har en alternativ bruk i kjernefyllinger og til lokalt knuste masser 
i overbygningen mm. I praksis velges tverrprofil og linjepålegg slik at man oppnår massebalanse, 
gjerne lokalt. Og så påser man at man er innenfor vegnormalens krav til stigning osv.

Ellers må beregningene legge til grunn at sikkerhetssonen varierer. Ved bygging av veg med 
fartsgrense lavere en 90 km/t vil sikkerhetssonene variere fra 8-2,5 m (se tabell fra N101 under). 

 

Nest mest lovende tiltak
Dernest kommer fire tiltak som også har et potensial til store kutt i utslippene og betydelige 
kostnadsbesparelser. Det som trekker ned er at NIRAS vurderer at disse tiltakene har barrierer som 
kan hindre at tiltakene enkelt kan utløses:

 e Kutte ned portallengder (7, 35,74)
 e Redusere tykkelser i vegoverbygning (43, 56)
 e Lokale grusmasser til frostsikring (60)
 e Sprøytebetong i stedet for betongelementer (9, 34, 77)

Kutte ned portallengder (7, 35,74)
Beregningene for tunnelportaler er gjort per meter portal for tunnel med profil T10,5. Den samlede 
vurderingen er gjort per meter portal der alternativet er at portalmeteren ikke bygges. Mulighetene 
for kostnads- og utslippsbesparelser fra reduserte portallengder er direkte knyttet til redusert betong-
behov og anses som store. Barrierer knyttet til iverksetting av tiltaket er vurdert til «middels» og 
knyttes i all hovedsak opp mot estetiske preferanser.

Kommentar Statens vegvesen:
Det er flere forhold som kan komplisere nedkortingen av portallengdene. Ønske om en kortest 
mulig trasé kan medføre at påhugget blir på et sted som ikke er optimalt. (På den annen side vil 
en kortere trasé kunne redusere trafikkutslippene over veiens levetid.) Lang portal bygges enkelte 
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steder også av estetiske grunner, der man ønsker å rekonstruere terrenget. Konsekvensen av å 
korte ned portallengden er at man kan få større, mer synlige skjæringer. En tredje grunn til at man 
velger å bygge en lang portal er rasfare. Portalen fungerer da som rassikring, herunder skjerming for 
snøskred. Noe av gevinsten ved nedkortet portallengde spises i disse tilfellene opp av rassikring.

Redusere tykkelser i vegoverbygning (43, 56)
Tiltaket vurderer effekten av ulike prosentvise reduksjoner i hhv. bindlag/slitelag, bærelag, forsterk-
ningslag og frostsikringslag. Beregningene viser at det kan være mye å spare både med tanke på 
klimagassutslipp og kostnader ved å redusere lagtykkelsene, og det er særlig mye å hente ved å 
redusere lag av bitumiøse materialer (slitelag, bindlag og bærelag), etterfulgt av frostsikringslag. Det 
er imidlertid en del barrierer som forhindrer gjennomføring av tiltaket, særlig i form av lite fleksibilitet 
i håndbok N200. Sirkelen for dette tiltaket er derfor stor, men oransje. Den plasseres lengst til høyre i 
figuren.

Kommentar Statens vegvesen:
Dersom vi gjør endringer som påvirker hyppigheten av dekkefornyelse i vegens brukstid vil regne- 
stykket raskt endre seg. Bygger man inn svakheter som ligger i bærelaget eller dypere er dette 
dessuten i praksis ikke mulig å reparere. Svakhetene kan dermed resultere i et behov for økt dekke-
fornyelsestakt i hele vegens levetid. 

Dersom reduksjon av lagtykkelser kan medføre større risiko for at man får kortere dekkelevetid, så 
bør man være på vakt. Det finnes ikke absolutte svar og man må ta med vegtekniske vurderinger som 
ofte er usikre for å forutse hva konsekvensene blir ved redusert dimensjonering. Usikkerhetene ligger 
i alt fra materialegenskaper/-kvalitet, lagtykkelser, grunnforhold til trafikkbelastning (ÅDT) – i tillegg til 
de innebyggede usikkerhetene i selve beregningssystemene. 

Statens vegvesen arbeider med å utvikle et digitalt beregningsverktøy for dimensjonering som vil 
gjøre vurderinger lettere tilgjengelig for de prosjekterende Selv om verktøyet ikke kan redusere 
usikkerhetene i grunnlaget blir de mer synlige i et slikt system og forhåpentligvis enklere å håndtere.

Kravene til frostsikring i vegnormalene har vært under stadig endring ved nesten hver revisjon etter- 
som man har høstet erfaring. Stort sett har revisjonene bestått i innskjerpinger. Tidligere har vi sett 
alvorlige konsekvenser med telehiv etter en gradvis utvikling, raskere byggemetoder og mindre 
kompetanse knyttet til det å vurdere lokale tilpasninger. For noen år siden ble kravene kraftig skjerpet 
som en følge av observerte skader på vegene etter kort tids drift. Moralen er at skal man på nytt 
redusere klimagassutslippene gjennom gradvis å redusere frostsikringslaget må man være villig til å 
risikere at det oppstår skader på vegen innimellom. 

Regneeksempelet i NIRAS-rapporten er basert på trafikkgruppe E (ÅDT > 8000) på grunn av tele-
farlighetsklasse T3 eller T4. Tykkelsen på vegoverbygningen for en slik veg skal være 2,4 meter på 
steder der frostmengden er så stor at man beregningsmessig kommer fram til større dybde enn  
2,4 meter. I et slikt regneeksempel er det da naturlig å ta utgangspunkt i frostmengde og årsmiddel-
temperatur. Kolonnene til høyre tabell 520.1 i N200 under, gir en maksimal tykkelse. En veg i kyststrøk 
i Sør-Norge vil trenge mindre tykkelse på frostsikringslaget. For sammenligningens skyld er det greit 
å bruke eksempel på en veg der det man får stor frostdybde.
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Lokale grusmasser til frostsikring (60)
Dette tiltaket kan begrense transportbehovet i prosjekter betydelig, noe som gir store reduksjoner 
i kostnader og utslipp. Sirkelen er derfor stor og plassert lengst til høyre i figuren. Det er imidlertid 
barrierer forbundet med strenge krav til kvaliteten til steinmasser brukt i frostsikringslaget, og sirkelen 
er derfor oransje.

Kommentar Statens vegvesen:
Bruk av grus til frostsikringer et bra klimatiltak, om slike masser finnes i anlegget. Vanligvis benyttes 
imidlertid knust sprengstein fra linjen – knusing er et krav iht. vegnormalene N200 Vegbygging. 
Sammenlikningen bør da gjøres med dette som utgangspunkt og det må kontrolleres at frostsik-
ringslag av pukk (kult) slik det står beskrevet i punkt 3.8.2 i vedlegget er et materiale med samme 
grad av bearbeiding som knust sprengstein.

Behovet for stein til frostsikring kan sees i sammenheng med rekkverk fremfor fjellskjæring (tiltak 
87). Ved å ta ut ekstra masser/volum i skjæringene kan man skaffe masser til frostsikring uten lang 
transportveg. Dette gir plass til fanggrøft for nedfall av stein og rekkverk unngås.

Andre forhold som er relevant å vurdere: 

 e Ved LCA-vurderingen er det viktig å ha kontroll på at man ved bruk av grus kan benytte et 
  tynnere frostsikringslag enn ved bruk av kult/sprengstein. Dette fremgår av dimensjonerings-
  systemet i N200 Vegbygging.
 e I vurderingene må man også ta hensyn til at eksisterende grus i linja kan være god nok til bruk 
  ved frostsikring slik at utgraving og erstatning med tilkjørt stein ikke nødvendigvis er en 
  relevant referansesituasjon. 
 e Overskudd av løsmasser kan finne anvendelse langs linjen for å slake ut skråninger slik at 
  man ikke behøver rekkverk. Alternativt at massene benyttes som et underlag for reetablering 
  av landbruksjord, noe som også har betydning for referansesituasjonen.
 e Naturgrus er en begrenset ressurs.
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Sprøytebetong i stedet for betongelementer (9, 34, 77)
Beregningene ser på to ulike tiltak for frost- og brannsikring i tunnel, der kombinasjonen sprøyte-
betong + PE-skum blir sammenlignet med betongelementer + XPS. Tiltaket er vurdert å gi store 
kostnadsbesparelser og middels reduksjon i klimagassutslipp. Barrierer knyttet til iverksetting er 
vurdert til «middels» og er hovedsakelig knyttet til «gammel vane», der sprøytebetong tradisjonelt 
har vært benyttet i mindre trafikkerte vegtunneler, mens betongelementer tradisjonelt er benyttet på 
større riks- og europaveger.

Kommentar Statens vegvesen:
Det er bra at rapporten tallfester hvordan valg av løsning påvirker klimagassutslipp. I N500 er 
løsningene XPS/betonghvelv og PE-skum/sprøytebetong likestilt under alle forhold. Bruk av PE-
skum er vinn/vinn for både økonomi og klima.

Tredje mest lovende tiltak
Det er to tiltak som kan gi mindre kostnadsbesparelser med store til middels utslippskutt:

 e Knuse i linja (64)
 e Ulike typer veglys (86)

Knuse i linja (64)
I dette tiltaket utredes effekten av å benytte mobile knuseverk til å knuse steinmasser innenfor 
anleggsområdet, fremfor å benytte inntransporterte steinmasser fra eksterne pukkverk. Reduserte 
transportmengder medfører betydelige utslippsreduksjoner. Sirkelen er derfor stor. Mobile knuse- 
verk er imidlertid noe dyrere i drift enn stasjonære, og dette oppveier til en viss grad kostnads-
reduksjonene forbundet med redusert transport, slik at tiltaket vurderes til å kun ha en mindre 
kostnadsbesparelse. Mobile knuseverk tilbys av norske leverandører i dag, og det er ikke funnet 
avgjørende barrierer for implementering av tiltaket. Sirkelen er derfor grønn.

Kommentar Statens vegvesen:
Etablering av mobile knuseverk kan ha negative konsekvenser for nærmiljøet og krever tillatelser som 
kan utgjøre barrierer. Det bør videre utvikles kontraktsmekanismer som ut fra klimahensyn favoriserer 
knusing i linja fremfor økt transport. 

Ulike typer veglys (86)
Vurderingen sammenlikner driftsutslipp og -kostnader for bruk av LED-lys og ordinær belysnings-
armatur. At kostnader og utslipp knyttet til produksjon ikke er inkludert er en kilde til usikkerhet. 
Klimagassutslippene fra produksjon har sannsynligvis relativt liten betydning for å skille mellom de 
to lystypene, mens det kan forventes at LED-belysning er dyrere i innkjøp. Det er likevel sannsynlig 
at livsløpskostnadene for LED-belysning er lavere enn for ordinær belysning. For en strekning med 
stort behov for belysning, anses derfor reduksjonspotensialet mht. til klimagasser som stort, mens 
kostnadsbesparelsen trolig er noe mindre. Sirkelen for dette tiltaket i figuren er dermed stor og 
plassert i kategorien for mindre kostnadsbesparelse. LED-er blitt en vanlig teknologi, og det vurderes 
ikke til å være noen avgjørende barrierer for dette tiltaket, slik at sirkelen er grønn.
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Kommentar Statens vegvesen:
LED vil raskt bli standard armatur – og installeres i nye vegprosjekter. Det er potensial for ytterligere 
besparelse ved nattesenk, f.eks. 50 % effekt kl. 2300-0500, eller en tretrinns nattesenk hvor man 
reduserer til 80 % effekt kl 23-24 og deretter har 50 % frem til kl 0400 og deretter 80 % frem til kl. 
0500. Ettrinns senking er, per primo 2020, ikke dyrere ved innkjøp da dette programmeres på fabrikk  
(SVV har fått oppgitt dette av entreprenør ved innlevering av tilbud). To-trinns senking krever 
imidlertid sentralenhet i styringsskap som øker kostandene en del. 

Øvrige tiltak
Øke andelen gjenbruksasfalt i ny asfalt (18, 61)
Det er gjort en sammenligning av forskjellige innblandingsgrader av gjenbruksasfalt i ny asfalt med 
en asfalt bestående utelukkende av jomfruelige grusmasser. Reduksjon i klimagassutslipp øker 
lineært med større innblandingsgrad. Tiltaket er vurdert å gi stor effekt ut ifra et klimaperspektiv. 
Gjenbruksasfalt er i dag noe dyrere enn jomfruelig asfalt på grunn av prosessene som kreves ved  
håndtering av oppfreste masser. Dette, i tillegg til at håndbøkene setter tak på maksimal innblandings- 
grad av gjenbruksasfalt i veglagene, danner en viss barriere for iverksetting av tiltaket.

Kommentar Statens vegvesen:
Situasjonen i dag er at asfalt i praksis ikke kjøres til deponi. Dette betyr at effekten av innblanding 
av returasfalt har en naturlig begrensning i tilgjengelig mengde og praktiske utfordringer med 
oppsamling/flytting/knusing av massene. Det oppstår i dag ca. én million tonn returasfalt pr. år mens 
norsk asfaltproduksjon ligger på ca. syv millioner tonn pr år. Det finnes et rullerende bufferlager på ca. 
ett års produksjon av returasfalt, men dette spises opp gradvis da det brukes litt mer returasfalt enn 
det som oppstår hvert år. Utfordringen er å få utnyttet returasfalten på best mulig måte til å brukes i 
varm asfaltproduksjon. 

Ca. 30 % av returasfalten gjenbrukes som varm asfalt. Den resterende delen brukes til andre formål 
og erstatter delvis andre masser som alternativt ville blitt produsert av bearbeidede steinmaterialer og 
bitumen. Siden vi i dag har en gjennomsnittlig innblanding av bare 5 % gjenbruksasfalt i varm asfalt er 
det mye å gå på for å øke denne andelen.

Mesteparten av returasfalten, ca. 70 %, tilsettes kaldt i asfaltfabrikken, hvor ca. 20-25 % andel inn- 
blanding er en praktisk grense for å holde kontroll med kvaliteten. Noen få asfaltfabrikker er imidlertid 
rigget slik at de kan tilsette varmt granulat i varm masse. Her kan man bruke betydelig høyere 
tilsetningsandeler. Den dagen man klarer å fange opp betydelig høyere andel gjenbruksasfalt vil det  
være aktuelt å øke andelen slike fabrikker. Men man må altså være klar over de praktiske utford-
ringene med innsamling og kontroll. Bestemmelsene i N200 er altså ikke den reelle begrensningen 
for å øke den totale bruken av gjenbruksasfalt i asfaltproduksjonen.

Man bør arbeide for å få inkludert virkningen av dekkelevetid med utslippene knyttet til selve 
asfaltproduksjonen som et konkurransetema i kontrakt. Da trengs teknologiutvikling som gjør det 
mulig å sette disse parameterne opp mot hverandre. Grenseverdiene for innblanding i N200 bør ikke 
overskrides med mindre det utvikles gode testkriterier som verifiserer at levetiden ikke reduseres. 
Dersom vegdekket må erstattes ett år tidligere enn med lavere andel innblanding er 6-15 % av 
klimagevinsten tapt. 
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Det er for optimistisk å hevde generelt at gjenvunnet asfalt har egenskaper som gjør at det ikke 
begrenser funksjonaliteten sammenlignet med jomfruelig asfalt. Mulighetene er avhengig av flere 
forhold som er gjenspeilet i bestemmelsene i N200. På den annen side inneholder returasfalt binde-
middel slik at man ikke trenger å tilsette like mye nytt bindemiddel som for ny asfalt. Ved å forutsette 
at bindemiddeltilsetning er uavhengig av tilsetning av returasfalt, får man et for pessimistisk bilde 
av utslippsbesparelser. Så lenge man regner inn redusert behov for jomfruelig bitumen vil derfor 
gjenbruksasfalt både gi reduserte klimagassutslipp og i de fleste tilfeller redusere kostnadene for 
produsentene.

Det ligger en betydelig utfordring i det å utvikle kontrakter som premierer dekkelevetid uten å få 
suboptimaliserte løsninger. Kontaktene bør være langvarige for å fange opp reell dekkelevetid 
eller man må finne bedre metoder enn man har i dag for å forutsi dekkelevetid. Hvis man i dag skal 
utfordre bestemmelsene i N200 om maksimal andel gjenbruksasfalt, bør det fortrinnsvis være i 
kontrakter med vedlikeholdsansvar som strekker seg over flere «generasjoner» av dekkelevetid.

Dreneringssystemet – kummer og rør eller dype grøfter med infiltrasjon. Velge løsning 
med minst utslipp. Grøft i stedet for rør langs veg. Også bra for rensing av overvann. 
N200 kap 4 (20 og 62):
Valg av dreneringssystem avhenger i svært stor grad av de lokale forholdene langs vegen. Håndbok 
N200 anbefaler i utgangspunktet lukket drenering for veger med ÅDT < 5000 og åpen drenering 
for ÅDT > 5000, men presiserer at valg av drenssystem bør gjøres etter en vurdering av faktorer 
som trafikksikkerhet, vanntilsig, klimatiske forhold, vegtype, terreng, geologi, kostnader, estetikk og 
overvann.

Fra et klimagassperspektiv vil dreneringssystemet stå for en svært liten andel av totale utslipp, noe 
som gjør at det vil være mer hensiktsmessig å se på andre faktorer slik som kostnader, driftsbehov og 
dreneringssystemets evne til å håndtere store nedbørsmengder.

Kommentar Statens vegvesen:
I LCA sammenheng bør dette være et tiltak som sparer mye ressursinnsats til drift og vedlikehold, 
herunder utskifting av ødelagte rør, slamsuging og inspeksjon. Også i byggefasen vil grøft antakelig 
gi mye mindre arbeid og kostnad. Vi spør oss om dette ikke kan ha større potensial enn antydet av 
konsulent, og tiltaket bør utredes nærmere.

Spennarmerte bruer for redusert betongmengde (30)
Spennarmerte betongbruer er vurdert som alternativ til slakkarmering. I forbindelse med innhenting 
av informasjon om henholdsvis slakk- og spennarmering ble det klart at disse alternativene har ulike 
kvaliteter og svakheter som varierer med bruas lengde. Det er derfor ikke gitt en kvantitativ vurdering 
av hvilket alternativ som generelt sett er best ut ifra et kostnads- og klimaperspektiv, da dette vil 
variere fra prosjekt til prosjekt.

Kommentar Statens vegvesen:
Estetikk kan komme i konflikt med klimahensyn ved valg av brutype og utforming. Statens vegvesen 
har igjen tatt i bruk elementbroer i konstruksjonene ved bygging av ny veg, men brotypen er fortsatt 
noe omdiskutert i organisasjonen. Som alltid er levetid en viktig del av LCA-vurderingene med tanke 



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 44  

på klimagassutslipp. Valg av broer bør utredes i et levetidsperspektiv der også elementbroer er 
inkludert. Dersom estetiske hensyn skal trumfe klimagassutslipp bør det tydelig fremgå.

Bruke trekkekummer i plast i stedet for betong? Klimaavtrykk for plast vs. betong? (37)
Beregningene rundt klimagassutslipp ble gjort med vektdata for plast- og betongkummer både fra 
VegLCA og data hentet inn fra produsenter. Bruk av data fra VegLCA gir at plastkummer er overlegent 
best med tanke på klimagassutslipp, med et samlet utslipp på under 8 % av betongkummenes 
utslipp. Bruk av vektdata fra produsenter (Melby Skandinavia Norge AS og Loe Rørprodukter AS) gir 
også at plastkummer er best fra et klimaperspektiv, men ikke like overlegent – her får plastkummene 
et livsløpsutslipp på 52 % av betongkummenes utslipp. Sirkelen for dette tiltaket er derfor middels 
stor. Dette er basert på at plastkummene er laget av jomfruelig plast, og bruk av resirkulert plast kan 
redusere plastkummenes klimafotavtrykk ytterligere. Plastkummer er kommersielt tilgjengelig og det 
er ikke krav i håndbøkene som forhindrer det, og sirkelen er derfor grønn. Ifølge Melbye Skandinavia 
Norge AS er plastkummene noe dyrere enn betongkummene.

Kommentar Statens vegvesen:
Erfaringen fra bruk av trekkekummer i plast i stedet for betong er at plast fungerer fint, men som det 
påpekes så behøves mer fingraderte masser ved inntilfylling, så man introduserer en massetype 
ekstra i tillegg til kult 20/120. Finpukk 8-16 eller liknende krever mer energi ved tilvirkning som gjør 
at klimagassutslippet kanskje blir så mye lavere enn ved bruk av plast. Dette bør sees nærmere på i 
VegLCA.

Løsmasser over svartskiferholdig mark, benytte lokalt i jf. doktorgradsavhandling (57 og 58)
I dette tiltaket vurderes effekten av å bruke svartskiferholdige masser lokalt som fyllmasse i side-
terreng, fremfor å frakte det til deponi. Vurderingen indikerer et stort klima- og kostnadsmessig 
innsparingspotensial, men det er betydelige barrierer i form av et strengt regelverk og behovet for 
undersøkelser og tiltak som sikrer at svartskifermassene ikke medfører forurensning, i tillegg til at 
tiltaket i begrenset grad er prøvd ut i praksis. Sirkelen er derfor stor og lengst til høyre i figuren, men 
den er rød.

Kommentar Statens vegvesen:
Utfordringen med svartskiferberg med høyt svovelinnhold er frigjøring av tungmetaller som fraktes 
med vannet og kan forurense vannkilder nedstrøms. Lagring av alunskifer i oksygenfattig vann (myr 
med terskel-utløp) var en pilot og det er usikkert om det vil bli gitt aksept for dette igjen. Det er et 
absolutt krav at det blir gitt tillatelse til å disponere massen lokalt fra aktuell forurensningsmyndighet 
(fylkesmann eller kommune) og ev. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) der uran-
verdiene overstiger gitte grenseverdier. En prosess med DSA tar tid og det er liten sannsynlighet for 
å få aksept, slik at for høyt uraninnhold i praksis utelukker lokal bruk. 

Svartskifer/alunskifer vil også kunne svelle da de inneholder mineraler som ofte vil gi gipsutfelling, og 
som kan gjøre de lite egnet for vegbygging. Man har med lasermåling registrert at vegen hever seg 
lokalt der det er brukt svartskifer i fyllinger, noe som kan indikere at det er ikke gitt at lokal disponering 
i vegkropp er hensiktsmessig.
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Det kan gjøres mye ved å kartlegge geologien tidlig i byggeplanfasen. Hvis forholdene er regulert 
i kontrakten kan byggherren og entreprenøren sammen kartlegge lokale bergforhold i detalj og på 
denne måten sørge for at kun et minimum av masser må kjøres til deponi, mens ”friskt berg” under 
grenseverdier for svovelinnhold og uran blir brukt som byggemateriale. Løsmasser med for høye 
verdier for syredannelse men under grensene for uran kan også brukes også i linja, enten som 
fyllingsmateriale eller til utslaking av sideterreng.

Forholdet til reguleringsplaner
Reguleringsplanene, som er ganske detaljerte, legger mye av grunnlaget for hvilke løsninger som 
må velges. Dette begrenser handlingsrommet for å kunne ta i bruk optimale klimaløsninger. Vi må 
med andre ord ofte bygge løsninger som er mer omfattende enn vegnormalene, er fordyrende og gir 
større utslipp. 

I reguleringsplaner som ble vedtatt for en tid tilbake er klimagassutslipp i liten grad hensyntatt. Det 
er disse planene som ligger til grunn for byggingen som skjer i dag. Det er svært viktig å innlemme 
klimatiltak også i tidligere planfaser slik at fremtidens veier kan bygges med lavest mulig utslipp. 

Reguleringsplanene speiler kravene som lokale myndigheter mener er viktige. I tillegg er vi på 
en del områder bundet av kommunale normer, eksempelvis VA-normer, hvor konsekvensene for 
klimagassutslipp ofte ikke er vurdert.

Avsluttende kommentarer
Vurderingene i NIRAS-rapporten, vedlegg 1, er basert på data fra en rekke ulike kilder og det er gjort 
en rekke forutsetninger for å begrense arbeidsomfanget, noe som introduserer en viss usikkerhet i 
resultatene. Dette gjelder særlig transportavstander og priser. Rapporten gir likevel, hvis den leses i 
sammen-heng med kommenterer fra Statens vegvesen, en god pekepinn på mulighetene for å kutte 
klima-gassutslipp i vegbygging.  

Funnene i analysen gir mulighet for videre arbeid både på organisasjons- og prosjektnivå. Barrierer 
knyttet til tiltakene bør løftes opp på ledelsesnivå slik at det kan arbeides videre med virkemidler som 
kan senke barrierene for iverksetting av de vurderte klimatiltakene.

Det anbefales videre at det gjøres prosjektspesifikke beregninger av kostnads- og klima-
gass-besparelser i hvert enkelt prosjekt, da en prosjektspesifikk beregning vil gi riktigere 
estimater av potensielle besparelser og/eller merkostnader knyttet til de ulike tiltakene.
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Sammendrag 
Statens vegvesen har ambisjoner om å redusere klimagassutslipp fra virksomhe-
ten, og i slutten av oktober 2019 gjennomførte de en klimaworkshop for Prosjekt-
avdelingen. Under workshopen la deltakere fra fem prosjekter frem forslag til kli-
matiltak i veibygging. På oppdrag fra Statens vegvesen har NIRAS Norge AS vur-
dert de foreslåtte tiltakene ut fra klimamessig effekt, økonomiske implikasjoner, 
samt gjennomførbarhet, særlig mht. krav i Statens vegvesen sine håndbøker. 
Funn i litteratur knyttet til tiltakene blir også presentert.  

Rapporten er utført gjennom et tverrfaglig prosjektarbeid med bidrag fra fagres-
surser innen både veibygging og klima. Innledningsvis i arbeidet ble tiltakene fra 
workshopen inndelt i tre kategorier basert på antatt potensial for reduksjon av kli-
magassutslipp. Her ble elleve tiltak antatt å ha høyt potensial, åtte tiltak ble antatt 
å ha middels potensial, mens de resterende femten ble plassert i kategorien for 
antatt lavt potensial. For tiltakene plassert i de to første kategoriene er det gjen-
nomført kvantitative vurderinger av klimagassutslipp og kostnader, i tillegg til kva-
litative vurderinger av begrensninger i håndbøker, barrierer og andre funn i littera-
tur som sier noe om tiltakene. For tiltakene som innledningsvis ble antatt å ha be-
grenset klimamessig reduksjonspotensial, er det kun gjort en kort kvalitativ vurde-
ring.  

En oppsummering av tiltakene som er vurdert kvantitativt er gitt i Figur 0.1. I fi-
guren indikerer sirkelens størrelse potensial for klimagassreduksjon (jo større sir-
kel, jo større potensial), mens sirkelens farge indikerer barrierer (grønn betyr få 
eller ingen barrierer, oransje betyr noen barrierer og rød betyr betydelige barrie-
rer). Tiltakene er også inndelt i fire kategorier etter hvorvidt de forventes å inne-
bære en stor kostnad, en liten kostnad, en liten kostnadsbesparelse eller en stor 
kostnadsbesparelse.  

Figur 0.1: Oppsummering av vurdering av tiltak 
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Figuren viser bred spredning i tiltakenes potensial til å redusere klimagassutslipp 
(noen kan også medføre økte utslipp) og de økonomiske følgene av tiltakene va-
rierer fra at tiltaket medfører store merkostnader til at det kan gi betydelige kost-
nadsbesparelser.  

Vi kan likevel se at et flertall av tiltakene plasseres mot høyre i figuren, noe som 
indikerer at de medfører kostnadsbesparelser. De fleste av disse er i tillegg vurdert 
å medføre store reduksjoner i klimagassutslipp. Av de elleve tiltakene som er vur-
dert å ha stort potensiale for reduserte klimagassutslipp er hele ti av disse i tillegg 
vurdert å medføre kostnadsbesparelser. Det er ingen tydelig sammenheng mellom 
barrierer og kostnads- eller utslippspotensiale for de ulike tiltakene.  

Vurderingene i rapporten er basert på data fra en rekke ulike kilder og det er gjort 
en rekke forutsetninger for å begrense arbeidsomfanget, noe som introduserer en 
viss usikkerhet i resultatene. Dette gjelder særlig transportavstander og priser. 
Det anbefales derfor at det gjøres prosjektspesifikke undersøkelser av klimagass-
utslipp, kostnader og barrierer dersom et eller flere tiltak vurderes gjennomført i 
konkrete prosjekter. Rapporten gir likevel en god pekepinn på mulighetene for å 
kutte klimagassutslipp i veibygging.  

Ord og begreper 
CO2e – En forkortelse for CO2-ekvivalenter. Dette er summen av alle klimagassut-
slipp, regnet om til en ekvivalent mengde CO2, dvs. den effekten en gitt mengde 
CO2 har på global oppvarming over en tidsperiode på 100 år. Global warming po-
tential (GWP) blir oppgitt i CO2e.  

EPD – En forkortelse for Environmental Product Declaration. En EPD er et tredje-
parts verifisert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om pro-
duktets miljøprestasjon gjennom livssyklusen for en rekke miljø- og klimapa-
rametre, herunder GWP (målt i CO2e). En EPD er alltid basert på internasjonale 
standarder. 

LCA – En forkortelse for Life Cycle Assessment, på norsk kalt livsløpsvurdering. En 
LCA er en metode for å gjennomføre helhetlige miljøpåvirkningsanalyser av pro-
dukter, tjenester og prosesser. En LCA tar hensyn til miljøpåvirkninger i alle faser 
av livsløpet, inkludert fremstilling av råmaterialer, produksjon, transport, bruk og 
avhending.  

For forklaring av fagord og begreper i rapporten henvises det til Statens vegvesens 
håndbok N200 Vegbygging, Vedlegg 3 – Ordforklaringer. Denne er tilgjengelig her.
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn og beskrivelse av oppdraget 
Statens vegvesen har et sterkt fokus på å redusere klimagassutslipp fra egen virk-
somhet og har satt seg mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent for 
bygging og 50 prosent for drift innen 2030. Utover dette har Statens vegvesen en 
målsetning om å systematisere og ta i bruk de mest kostnadseffektive tiltakene 
når de bygger vei. 

Med dette som utgangspunkt ble det arrangert en intern workshop for prosjektav-
delingen høsten 2019, der fem ulike prosjekter utarbeidet forslag til klimatiltak i 
veibygging. 

Denne rapporten har som formål å vurdere og analysere tiltakene fra workshopen 
ut ifra følgende parametere: 

- Gjennomførbarhet (krav i håndbøker, lover, mm)
- Kostnad
- Klimagassutslipp

1.2 Metode og bidragsytere 
Oppdraget er gjennomført som et samarbeid mellom fagressurser innenfor veibyg-
ging og klimagassberegninger i NIRAS Norge. Det er innledningsvis gjort en grov-
sortering av tiltakene, der samtlige tiltak er vurdert ut ifra forventet størrelse på 
kostnads- og utslippsbesparelser. Tiltakene ble under grovsorteringen fordelt i tre 
kategorier som vist i Tabell 2.1, der tiltakene som forventes å ha størst potensial 
for reduksjon av klimagassutslipp er listet opp under «tiltak med antatt stort po-
tensial», tiltak med middels potensial er listet opp under «tiltak med antatt mid-
dels potensial» og de med forventet lavest potensial er samlet under «tiltak med 
antatt lavt potensial». 

Rapporten er strukturert med utgangspunkt i denne grovsorteringen, der tiltak 
med antatt stort potensial kommer først, mens tiltak med antatt lavt potensial 
kommer sist. Videre arbeid har for de fleste tiltakene vist at denne grovsorteringen 
stemmer godt overens med faktiske forhold, mens enkelte alternativer har et 
mindre eller større potensiale enn det som opprinnelig var antatt. 

For tiltak med antatt stort og middels potensial (kapittel 3 og 4) er hvert tiltak 
strukturert med følgende underoverskrifter: 

- Om tiltaket
- Forutsetninger
- Vurdering

Tiltaket omtales først generelt. Deretter følger forutsetninger og en kvantitativ og 
kvalitativ vurdering av tiltaket. Forutsetninger som er lagt til grunn for bereg-
ningene fremkommer tydelig med begrunnelse.  

Samtlige av disse tiltakene er vurdert på følgende fire punkter: 
- Krav i håndbøker
- Vurdering av effekten på klimagassutslipp av tiltak
- Eventuelle funn i litteratur
- Innsparing/merkostnad ved gjennomføring av tiltak

For tiltak med antatt lavt potensial (kapittel 5) er det kun gjort en kvalitativ vurde-
ring, i tillegg til en vurdering av gjennomførbarhet i henhold til relevante håndbø-
ker eller regelverk, der dette er relevant. 



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 52  

NIRAS Norge AS 4. mars 2020 www.nirasnorge.no 

7 

1.3 Omfang og avgrensninger 
Analysen er utført over en seks ukers periode i januar - mars 2020. Oppdragets 
størrelse og tidsperspektiv har gjort det nødvendig å gjøre visse begrensninger på 
omfanget, og er grunnen til at det ble valgt å gjennomføre en grovsortering av til-
takene tidlig i prosjektet slik at tid- og ressursbruk ble fordelt på en mest mulig 
hensiktsmessig måte mellom de ulike foreslåtte alternativene. Det var også et 
ønske fra Statens vegvesen at tiltakene som er ansett å være mest gjennomfør-
bare, har størst utslippskuttpotensiale og en fordelaktig kostnadseffektivitet ble 
høyest prioritert. 

Det er forsøkt, der dette er relevant, å peke på utfordringer og begrensninger i 
håndbøkene. Hensikten er at rapporten skal kunne brukes aktivt i Statens vegve-
sens videre arbeid med å iverksette tiltak for mer klimavennlig og kostnadseffektiv 
veibygging, samt gi innspill til regelverk og normer som gjør det utfordrende å 
iverksette tiltakene.  

Alle prosjekter er unike og har prosjektspesifikke egenskaper som spiller inn på 
klimagassutslipp, kostnader og gjennomførbarhet. Denne rapporten er derfor ikke 
noen fasit for det enkelte prosjekt, men ment som en generell veiledning.  
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2 Innledende sortering av tiltak 
Resultatet av den innledende grovsorteringen av de foreslåtte tiltakene fremkom-
mer av Tabell 2.1, der tiltakene er fordelt i kolonnen lengst til venstre er antatt å 
ha størst potensial for klimagassbesparelser, mens tiltakene i kolonnen lengst til 
høyre er antatt å ha lavere potensial. Nummereringen fra Statens vegvesens in-
terne workshop er beholdt, etter Statens vegvesens ønske. 

Tabell 2.1 Innledende sortering av tiltak 

Tiltak med antatt stort 
potensial 

Tiltak med antatt middels 
potensial Tiltak med antatt lavere potensial 

- 30. Spennarmerte bruer for
å redusere betongmengde

- 7. 35. og 74. Kutte ned på
portallengder for å redusere
materialbruken

- 9. 34. og 77. Vurdere PE- 
skum i stedet for betonge-
lementer i tak / Vurdere
sprøytebetong vs. betong-
hvelv i tak

- 80. Kan utpumping av vann
effektiviseres?

- 18. og 61. Øke andelen
gjenbruksasfalt i ny asfalt

- 43. Vurdere om eks. vei-
overbygning kan reduseres i
forhold til krav i N200 – fra-
vik, 56. Kartlegge mulighe-
ten for å redusere frostsik-
ringsdybden

- 57. 58. Løsmasse over
svartskiferholdig mark, be-
nytte disse lokalt i henhold
til doktorgradsavhandling

- 60. Benytte lokale grusmas-
ser som er egnet til frostsik-
ringslagsmasse hvis mulig

- 64. Knuse i linja

- 87. Utrede bruk av rekkverk

- 27. 28. og 51. Kreve lav/null
utslippskjøretøy og -maski-
ner

- 6. Standardisering av deler
av bru, for eksempel søyler

- 37. Bruke trekkekummer i
plast i stedet for betong?
Hvordan er klimaavtrykket
for plast vs. betong?

- 16. og 84. Bruke EXP/glas-
opor til frostsikring som sub-
stitutt til vanlige masser/lett-
fylling

- 38. og 85. Vi har dårlig grunn
som må stabiliseres – type
grunnforsterkning må vurde-
res/alternativ til KC?

- 42. Vurdere å legge biokull
(gjenbruksmateriale fra an-
nen virksomhet) i grøf-
ter/sidearealer

- 59. Benytte masser i sideter-
reng i stedet for å kjøre det
bort

- 86. Utrede ulike typer veglys

- 52. Bruke «motorvarmer» for
å varme opp maskiner i ste-
det for å stå på tomgang

- 2. Stålbruer bygges som midlertidige
bruer slik at de kan demonteres og
flyttes

- 5 og 73. Gjenbruk av forskaling

- 32. Optimalisere lengde på broer uten
at det går på bekostning av eks. natur-
miljø, kulturlandskap

- 8. Kan man redusere/optimalisere
mengden sprøytebetong i tunnel? Bedre
tykkelseskontroll

- 12. Kan man optimalisere/redusere tun-
nelsprengning?

- 81. Kan man gjenbruke prosessvann

- 13. Se på de midlertidige veioppbyg-
gingene og tykkelse på de ulike lagene
(spesielt asfalt), 15. Redusere frostlag
til midlertidig vei (E18)

- 14. Viktig å legge på slitelag raskt slik
at levetid på vei blir så lang som mulig.
Bør inn som krav i kontrakt

- 20. og 62. Dreneringssystemet – kum-
mer og rør eller dype grøfter med infil-
trasjon. Velge løsning med minst ut-
slipp. Grøft i stedet for rør langs vei.
Også bra for rensing av overvann. N200
kap. 4

- 40. Redusere og ikke bruke hele områ-
det som er regulert til anleggsbelte?
Begrense bruk av midlertidig areal

- 44. Mulighet for å bruke overvannsrør
av plast i stedet for betong?

- 45. Redusere bruk av fiberduk i grøfter
– er det virkelig nødvendig

- 63. Ved sprenging utføre dette med me-
tode som utløser minst blokker som må
pigges osv

- 25. Bruk av elektrisk transportbånd ut
fra tunneler

- 91. Redusere energiforbruk fra ventila-
sjon i tunnel
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3 Vurdering av tiltak med antatt størst poten-
sial 
I dette kapittelet vurderes de elleve tiltakene som innledningsvis ble forventet å ha 
aller størst potensial for kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslipp. For hvert 
tiltak gis det først en kort beskrivelse av tiltaket, etterfulgt av en beskrivelse av 
forutsetningene for vurderingen. Deretter vurderes tiltaket med hensyn på krav i 
Statens vegvesen sine håndbøker og hvorvidt det krever fravikssøknad, tiltakets 
effektivitet med tanke på å kutte klimagassutslipp, eventuelle funn i litteratur som 
sier noe om tiltaket og dets økonomiske implikasjoner. 
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3.1 Spennarmerte bruer for redusert betongmengde 
(30) 

3.1.1 Om tiltaket 
Mens slakkarmerte bruer støpes med armering, blir en spennarmert bru jekket et-
ter støp, mens brua fortsatt står med forskaling. På grunn av spenningene kreves 
en mindre andel betong per lengdemeter for en spennarmert bru. Armeringsbeho-
vet vil imidlertid være noe større for en spennarmert bru, ettersom metoden kre-
ver at det legges inn stålrør i støpen for å kunne gi rom til armeringen.  

Tiltaket består i at redusert forbruk av betong gir lavere utslipp for bygging av en 
bru når forholdene ellers er like.  

3.1.2 Forutsetninger 
- Det antas at armeringsbehovet er dobbelt så stort for spennarmert bru sammen-

lignet med slakkarmert
- Det antas et armeringsbehov på 200 kg/m3 brustøp for slakkarmert bru
- Det er benyttet følgende forhold mellom lengde og høyde for de to brutypene:

- Spennarmert: L/H = 25/1
- Slakkarmert: L/H = 20/1

- Det forutsettes at det benyttes betong av typen B35 – M40 for begge brutyper
- Beregningene er utført for en bru med lengde lik 15 meter og bredde lik 10 me-

ter, med likt behov for underbygning (søyler) for de to alternativene

3.1.3 Vurdering 
Forholdet mellom lengde og høyde illustrerer teoretisk spennlengde for hver av de 
to brutypene. Eksempelvis vil en slakkarmert bru tåle et spenn på 20 meter mel-
lom hvert brufundament dersom brukassens tykkelse er 1 meter. Dersom tykkel-
sen på brukassa økes til 1,5 meter vil brua tåle et spenn på 30 meter. Tilsvarende 
vil en spennarmert bru med en meters tykkelse tåle et spenn på 25 meter.  

Forholdstallet mellom lengde og høyde gjør at det normalt velges slakkarmering 
for bruer < 10 meter, mens nytten ved å velge spennarmering i brukonstruksjo-
nen øker med broens lengde. Spesielt vil det for bruer med en lengde på mellom 
10-20 meter være hensiktsmessig å gjøre en kvalitativ vurdering av kost/nytten
mellom de to alternativene. For bruer > 20 meter er det vesentlige besparelser å
hente ved å velge spennarmering, da det for bruer på denne lengden kreves 25 %
mindre betong ved spennarmering sammenlignet med slakkarmering.
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Med de ovennevnte forhold mellom lengde og høyde for henholdsvis spenn- og 
slakkarmert bru ser vi at en slakkarmert bru krever 25 % mer betong enn en 
spennarmert bru, alt annet likt. Vi vet samtidig at det for en spennarmert bru kre-
ves kraftigere armering, noe som gjør at klimagassutslippene er tilnærmet like for 
de to brutypene ved 15 meters lengde. 

Beregningene viser at prisen på en spennarmert bru er mer enn 30 % høyere enn 
for en slakkarmert bru på samme lengde. Ovennevnte faktorer gjør at lengden på 
brua er avgjørende for hvilken konstruksjonstype som er mest effektiv sett ut ifra 
et klima- og kostnadsperspektiv, der slakkarmering vil være mest lønnsomt for 
kortere bruer og at det for lengre bruer vil være mer lønnsomt med spennarme-
ring. Grunnen til dette er at behovet for grunnfundamentering vil være likt for de 
to brutypene for en bru med lengde på opp mot 20 meter (avhengig av bru-
kassens tykkelse), men ettersom spennarmerte bruer tåler et lengre spenn enn 

Tabell 3.1: Kostnader og klimagassutslipp knyttet til spenn- og slakkarmert bru med bredde 10 meter og lengde 15 meter 

Input Utregning Sum 

FAKTORER 

Utslippsfaktor, betong [1] 0,15 kg CO2e/kg 

Egenvekt, betong 2 200 kg/m3 

Utslippsfaktor, armeringsstål [2] 0,56 kg CO2e/kg 

UTSLIPP - SPENNARMERING 

Betongbehov 10 * 15 * 1-(10/25) 90 m3 betong 

Armeringsbehov 400 * 90 36 000 kg armeringsstål 

Samlede utslipp (90*2 200*0,15) + (36 000*0,56) 49 860  kg CO2e 

UTSLIPP - SLAKKARMERING 

Betongbehov 10 * 15 * 1-(5/20) 112,5 m3 betong 

Armeringsbehov 200 * 112,5 22 500 kg armeringsstål 

Samlede utslipp (112,5*2 200*0,15) + (22 500*0,56) 49 725  kg CO2e 

PRISER 

Pris, betong [3] 1 330 NOK/m3 

Pris, armeringsstål [4] 20 NOK/kg 

PRIS – SPENNARMERING 

Pris per bru (15m x 10m) (90*1 330) + (36 000*20) 839 700 NOK/stk 

PRIS – SLAKKARMERING 

Pris per bru (15m x 10m) (112,5*1 330) + (22 500*20) 599 625 NOK/stk 
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slakkarmerte bruer, vil kostnadsbesparelser knyttet til grunnfundamentering øke 
med broens lengde. Det forventes altså at nytten av redusert behov for grunnfun-
damentering vil overgå kostnaden ved økt spennarmering og at den samlede nyt-
teverdien av å velge spennarmering derfor vil øke med broens lengde.  

Kostnadsforskjellene for de to alternativene er direkte knyttet til materialbruken 
av stål og betong. Det forventes derfor at det rimeligste alternativet også vil være 
det som gir lavest klimagassutslipp. 

Håndbøkene setter ingen krav til valg av brutype. For et prosjekt isolert sett vil en 
eventuell barriere være et ønske om standardisering av bruer innenfor samme 
prosjekt, noe som kan favorisere en brutype. 
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3.2 Kutte ned på portallengder for å redusere material-
bruken (7, 35 og 74) 

3.2.1 Om tiltaket 
For å eliminere utrasing av stein, snø, vann og is på veibanen skal det etableres 
tunnelportaler i tunnelmunningen. Portaler skal prosjekteres i henhold til håndbok 
N400 Bruprosjektering. Utvendig lengde på portal bestemmes ut fra rekkevidden 
på eventuelle skred [5], med en minimumslengde på frittbærende del utenfor til-
bakefyllingsmasser på minimum to meter [6]. Utover dette setter håndbøkene 
ingen krav til portalens lengde. 

Klimaeffekten av tiltaket består i å redusere materialbruken ved ikke å bygge 
lengre portaler enn høyst nødvendig. 

3.2.2 Forutsetninger 
- Rett portal (ikke traktformet), med buelengde 22 meter (T10,5) [6]
- Portalens tykkelse er satt til 40 cm [7]
- Armeringsbehovet er satt til 200 kg armering per m3 portal [8]
- Portalfundament er satt til 1,5 m3/meter for hver side. For begge sider gir dette

et samlet volum på 3 m3/meter

3.2.3 Vurdering 

Erfaringsmessig vet vi at det er betydelige klimagassutslipp knyttet til tunnelbyg-
ging generelt, og tunnelportaler spesielt. Tunnelportaler bygges av armert betong 
som sammen står for de største klimagassutslippene knyttet til materialer i et an-
leggsprosjekt. Eksempelvis ser vi at for strekningen over Kvænangsfjellet, der 

Tabell 3.2: Kostnader og klimagassutslipp per meter tunnelportal (T10,5) 

Input Utregning Sum 

FAKTORER 

Egenvekt, betong [8] 2 200 kg/m3 betong 

Egenvekt, armering [8] 200 kg/m3 betong 

Utslippsfaktor, betong [1] 0,15 kg CO2e/kg 

Utslippsfaktor, armering 0,56 kg CO2e/kg 

UTSLIPP PER METER PORTAL 

Portalmengde per meter 22 * 0,4 8,8 m3/m 

Utslipp per meter, portalbue 8,8 * ((2200*0,15) + (200*0,56)) 3 890 kg CO2e/m 

Utslipp per meter, portalfundament 3 * ((2200*0,15) + (200*0,56)) 1 326 kg CO2e/m 

TOTAL 

Utslipp per meter portal (T10,5) 5 216 kg CO2e/m 

Pris per meter portal [9] 188 000 NOK/m 
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tunnelportaler utgjør 1 % av strekningens totale lengde, utgjør disse 7,5 % av de 
samlede klimagassutslippene i byggefasen for samme strekning. 

For å oppnå de tekniske kravene til tunnelportalens lengde er det ofte tilstrekkelig 
med en portal på til sammen 15 meter, hvorav 5 meter innvendig og 10 meter ut-
vendig [10]. Vi ser likevel at det svært ofte prosjekteres med tunnelportaler med 
lengder på mellom 50 – 100 meter, ofte lengre. Det bør fokuseres på hva som er 
årsaken til at det bygges lange tunnelportaler. Dersom tunnelportalens lengde di-
mensjoneres ut ifra estetiske preferanser for å passe best mulig inn i landskapsbil-
det, bør disse preferansene i større grad vektes opp mot utslipp og kostnad. 

En barriere for forkorting av tunnelportaler er nettopp at en ønsker å gjenskape 
opprinnelig terreng i stor grad, dette gjøres oftest med å øke portallengden. 
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3.3 Vurdere PE-skum i stedet for betongelementer i tak 
/ Vurdere sprøytebetong i stedet for betonghvelv i 
tak (9, 34 og 77) 

3.3.1 Om tiltaket 
Veitunneler skal sikres mot vann og is for å unngå lekkasjevann og isdannelse i 
tunnelen. Vanntett avskjerming monteres i hvelv for å drenere vann vekk fra kjø-
rebanen, i tillegg til at det over gitte frostmengder settes krav til isolering. Hånd-
bok N500 Vegtunneler godkjenner bruk av ekstrudert polystyren (XPS) og polyety-
len (PE) som isolasjonsmateriale. Disse materialene er svært brannfarlige, og det 
settes derfor krav til bruk av betong som brannbeskyttelse i kombinasjon med 
disse materialene. Ettersom XPS av praktiske grunner ikke lar seg kombinere med 
sprøytebetong står vi igjen med følgende to mulige kombinasjoner av isolasjon- og 
brannsikringsmateriale i tunnel: 

- PE-skum + sprøytebetong
- XPS-plater + betongelementer

Klimaeffekten av tiltaket består i å redusere utslipp fra den totale materialbruken 
ved å gå over til PE-skum i kombinasjon med sprøytebetong. 

3.3.2 Forutsetninger 
Det er gjort følgende forutsetninger for beregningene: 

- Generelt gode bergforhold, tunnelklasse A-C
- Lav frostmengde < 10 000, dimensjonert etter F10 (h˚C)
- For kombinasjonen PE-skum og sprøytebetong inkluderes PP-fiber med en inn-

blandingsgrad på 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong.
- Det antas at alle andre forhold, slik som stabilitetssikring ved hjelp av sprøytebe-

tong og bolting, er likt for de ulike alternativene. Beregningene er derfor gjort
kun for de nevnte isolasjons- og brannsikringselementene uten stabilitetssikring.

Håndbok N500 Vegtunneler setter følgende krav til tykkelse ved gitte frostmeng-
der og bergforhold: 

- PE-skum: 45 mm
- XPS: 50 mm
- Betongelement: 150 mm
- Sprøytebetong: 80 mm
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3.3.3 Vurdering 

 

 

   
Tabell 3.3: Kostnader og klimagassutslipp per m2 for kombinasjonene PE-skum + sprøytebetong og XPS + betongelement 

Input Utregning Sum 

FAKTORER 

Utslippsfaktor, PE-skum [11]  3,23 kg CO2e/kg 

Utslippsfaktor, sprøytebetong [12]  0,25 kg CO2e/kg 

Utslippsfaktor, PP-fiber [13]  2,63 kg CO2e/kg 

Utslippsfaktor, XPS [14]  112 kg CO2e/m3 

Utslippsfaktor, armert betongelement [15]  386 kg CO2e/m3 

Egenvekt, PE-skum [16]  30 kg/m3 

Egenvekt, sprøytebetong  2 200 kg/m3 

UTSLIPP PER M2 

PE-skum (m2) (3,23*30) / (1000/45) 4,36 kg CO2e/m2 

Sprøytebetong (m2) (0,25*2 200) / 
(1000/80) 44 kg CO2e/m2 

PP-fiber (m2) (2,63*2) / (1000/80) 0,42 kg CO2e/m2 

XPS (m2) 112 / (1000/50) 5,6 kg CO2e/m2 

Armert betongelement (m2) 386 / (1000/150) 57,9 kg CO2e/m2 

PRISER 

Pris, PE-skum [17]  75 NOK/m2 

Pris, sprøytebetong [18]  2 000 NOK/m3 

Pris, PP-fiber (Mapei)  43 NOK/kg 

Pris, armert betongelement  2 591 NOK/m3 

Pris, XPS [19]  1 000 NOK/m3 

TOTAL 

Totale utslipp, PE-skum + sprøytebetong 
(inkl PP-fiber) 4,36 + 44 + 0,42 48,8 kg CO2e/m2 

Totale utslipp, XPS-plater + betongelemen-
ter 5,6 + 57,9 63,5 kg CO2e/m2 

Samlet pris,  PE-skum + sprøytebetong (inkl 
PP-fiber) 

75 + (2 000*0,08) + 
(0,08*2*43) 242 NOK/m2 

Samlet pris,  XPS-plater + betongelementer (1000*0,11) + 
(2591*0,15) 499 NOK/m2 
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Bruk av XPS og betongelementer som isolasjons- og brannsikring gir 30 % høyere 
klimagassutslipp sammenlignet med en løsning der det benyttes PE-skum og 
sprøytebetong. Kostnadsmessig er det kombinasjonen XPS og betongelement dob-
belt så dyr som alternativet med PE-skum og sprøytebetong. 

Det er i dag ingen regulatoriske barrierer for å benytte de ovennevnte kombinasjo-
nene, så lenge tykkelser opprettholder krav til isolasjon og brannsikring gitt i N500 
[6]. Kravene vil variere ut ifra geografisk beliggenhet og klimatiske forhold. En 
opp- eller neddimensjonering av tykkelse basert på klimatiske forhold vil gjelde for 
begge de vurderte løsningene og det antas derfor at kombinasjonen PE-skum og 
sprøytebetong vil gi størst klima- og kostnadsgevinst uavhengig av hvor i landet 
det bygges. Differansen i kostnader og klimagassutslipp mellom de to alternati-
vene kan variere noe med geografisk beliggenhet. 

Det å benytte annen vann- og frostsikring enn betongelementer har i enkelte geo-
grafiske områder tidligere vært uaktuelt grunnet lokale retningslinjer og estetiske 
hensyn og dannet en barriere for andre løsninger, men det er mye som tyder på at 
denne trenden er i ferd med å snu. I dag benyttes kombinasjonen PE-skum og 
sprøytebetong i større grad enn tidligere også i sentrale områder, og valget er ofte 
motivert av lavere kostnad. 
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3.4 Kan utpumping av vann effektiviseres? (80) 

3.4.1 Om tiltaket 
Grunnet innlekkasje i veitunneler er det behov for å etablere pumpesystemer for å 
frakte vannet ut av tunnelen. Mengden innlekkasjevann er som regel størst for un-
dersjøiske tunneler, men det er innlekkasje i alle fjelltunneler, også over havnivå.  

Klimagevinsten ved gjennomføring består i at man reduserer energiforbruket 
(elektrisitetsbehovet) til pumping i driftsfasen. 

3.4.2 Forutsetninger 
Det er gjort en rekke forutsetninger for beregningene, da det er svært mange vari-
abler knyttet til etablering og drift av et system for utpumping av tunnelvann. Det 
er gjort kvantitative beregninger av kostnader og utslipp knyttet til drift av pum-
pene gjennom tunnelens levetid. På grunn stor usikkerhet rundt pumpemateriell, 
rørsystem og etablering av vannmagasiner er installasjons- og vedlikeholdskostna-
der kun vurdert på et overordnet nivå.  

- Vi ser på en eksempeltunnel med følgende egenskaper: 
- Lengde: 3 km 
- Høydeforskjell: 120 m 
- Laveste punkt ved tunnelens km 1,5 
- Innlekkasje: 60 m3/t 

- Det er benyttet følgende formel for å estimere løsningens effektbehov: 
 
 

𝑃𝑃 = 𝑄𝑄∗𝐻𝐻∗𝑔𝑔
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  , der: 

 
 

- P = kW/h 
- Q = pumpet mengde (m3/sek) 
- H = løftehøyde (mVS) 
- G = gravitasjon (satt til 9,81) 
- Eta = pumpens virkningsgrad (satt til 0,8) 

 

Det er sett på to ulike scenarioer, som hver har blitt vurdert over en tidsperiode 
ett år; 

1. Full pumpekapasitet på tunnelens laveste punkt. All innlekkasje renner i 
selvfall ned til tunnelens laveste punkt og blir deretter pumpet ut. 

2. Jevn fordeling av pumper på ulik høyde ned mot laveste punkt. Tre pum-
per er plassert på følgende høyder; en på laveste punkt (120 muh.), en 
på 80 muh. og en tredje på 40 muh. 
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3.4.3 Vurdering 

Beregningene viser at en løsning med trinnvis utpumping av innlekkasjevannet gir 
lavest utslipp og kostnader knyttet til drift. Merk at dette ikke inkluderer kostnader 
og klimagassutslipp fra installasjon og vedlikehold av pumpesystemet, og at drifts-
kostnader bør vurderes i et livsløpsperspektiv der det tas hensyn til forventet leve-
tid for de ulike komponentene. 

Håndbok N500 Vegtunneler setter krav til at pumpemagasinene ikke skal ha 
mindre totalvolum enn 24 timers innlekkasje. Pumpene skal dimensjoneres med 
50 % reservekapasitet. I tillegg oppfordrer håndboka å legge til rette for at vannet 
kan pumpes ut i begge retninger og at det i undersjøiske tunneler og tunneler med 
lavbrekk etableres pumpestasjon innenfor hver av tunnelportalene, med tilhørende 
kummer og sluk, for å fange opp og pumpe ut overvann. I praksis etableres det 
sjelden, eller aldri, infrastruktur for at vannet kan pumpes ut i begge retninger. 
Dette alternativet er derfor heller ikke vurdert her.  

Investeringskostnadene vil i dette tilfellet inkludere etablering av rørsystem, et el-
ler flere magasiner for å sikre reservekapasitet dersom pumpene ikke klarer å ta 
unna innlekkasjen, samt pumper. Det vil i begge tilfeller være behov for å etablere 

Tabell 3.4: Kostnader og klimagassutslipp knyttet til utpumping av en tunnel med lengde 3 km og dybde 120 meter. 

Input Utregning Sum 

Utslippsfaktor, strøm [20] 0,16 kg CO2e/kWh 

Strømpris [21] 43 øre/kWh 

SCENARIO 1: ALT VANN PUMPES FRA LAVESTE PUNKT 

Effekt/energibehov. 
H = 120, Q = 60 m3/t 𝑃𝑃 = 0,0167 ∗ 120 ∗ 9,81

0,8 24,53 kW/h 

Sum årlig energibehov 214 883 kW/år 

Sum årlige utslipp, strøm 0,16 * 214 883 34 381 kg CO2e/år 

Pris, årlig 0,43 * 214 883 92 400 kr/år 

SCENARIO 2: TRETRINNS PUMPING 

Effekt/energibehov. 
H = 40, Q = 20 m3/t 𝑃𝑃 = 0,0056 ∗ 40 ∗ 9,81

0,8 2,73 kW/h 

Effekt/energibehov. 
H = 40, Q = 40 m3/t 𝑃𝑃 = 0,011 ∗ 40 ∗ 9,81

0,8 5,45 kW/h 

Effekt/energibehov. 
H = 40, Q = 60 m3/t 𝑃𝑃 = 0,0167 ∗ 40 ∗ 9,81

0,8 8,18 kW/h 

Sum energibehov 16,3*6 kW/h 

Sum årlig energibehov 143 314 kW/år 

Sum årlige utslipp, strøm 0,16 * 143 314 22 930 kg CO2e/år 

Pris, årlig 0,43 * 143 314 61 625 NOK/år 
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et dobbelt sett med pumper slik at disse kan avlaste hverandre. Tabell 3.5 gir en 
oversikt over infrastrukturen som kreves for etablering av de to scenarioene.  

Investering Scenario 1 Scenario 2 

Pumper 

- 2 alternerende pumper 
i laveste punkt, hver 
dimensjonert med 50 
% reservekapasitet: 
 
25 * 1,5 = 38 kW/h 

 

- 6 pumper, hvorav 2 
pumper på tre ulike 
høyder, hver dimen-
sjonert med 50 % re-
servekapasitet: 
 
3 * 1,5 = 4,5 kW/h 
5 * 1,5 = 7,5 kW/h 
8 * 1,5 = 12 kW/h 

Rørsystem Antas relativt likt for begge alternativer 

Vannmagasiner 

- Ett vannmagasin di-
mensjonert for å 
håndtere 24 timers 
innlekkasje 
 
60 * 24 = 1 440 m3 

- Tre vannmagasiner, 
tilsammen dimensjo-
nert for å håndtere 24 
timers innlekkasje 
 
60 * 24 / 3 = 480 m3 

 

Det er en rekke faktorer knyttet til dette tiltaket som gir stor usikkerhet i bereg-
ningene. Blant annet spiller levetid en vesentlig rolle. Teknisk levetid for trykksatt 
vann er estimert til rundt 30 år [22]. Levetiden kan imidlertid påvirkes negativt av 
ytre påvirkning, for eksempel saltvann. Teknologiutvikling gjør i tillegg at økono-
misk levetid ofte avviker fra den tekniske, ettersom det blir lønnsomt å skifte ut 
komponentene med lignende komponenter med bedre effekt. Det bør gjøres en ut-
slipps- og kostnadsvurdering ved utskiftning av komponenter, der investerings-
kostnader vurderes opp mot fremtidige driftskostnader.  

En barriere for å etablere flere pumpesumper i samme tunnel knyttes ofte til økt 
vedlikeholdsbehov og økte investeringskostnader. Resultatet som fremkommer i 
Tabell 3.4 viser at det kost-nytteverdien er størst dersom det velges et system 
med tretrinns pumping. Dette alternativet bør derfor vurderes opp mot vedlike-
holds- og investeringskostnader i det enkelte tilfelle. 

  

Tabell 3.5: Overordnet vurde-
ring av investeringsbehov for 
de to scenarioene 
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3.5 Øke andelen gjenbruksasfalt i ny asfalt (18 og 61) 

3.5.1 Om tiltaket 
Asfalt består av 95 % steinmaterialer og 5 % bindemiddel (bitumen), og begge 
disse komponentene kan gjenbrukes. Det skilles normalt mellom tre bruksområder 
ved gjenbruk av asfalt [23]: 

- Gjenbruk i ordinære asfalttyper (Ab, Agb og Ag)
Returasfalt fra asfaltbetong, asfaltgrusbetong og asfaltgrus har en kornkurve
med jevn fordeling av partikkelstørrelser slik som ny asfalt, og oppfyller derfor
de kravene som er satt til denne massetypen.

- Gjenbruksasfalt (Gja)
Gjenbruksasfalt består stort sett av asfaltgranulat og forutsetter innblanding av
nytt bindemiddel for å oppnå ferdig asfalt. Gjenbruksasfalt kan produseres med
gjenbruksandeler på 80-100 %.

- Ubunden bruk (Ak)
Ved ubunden bruk benyttes asfaltgranulatet der det ikke er behov for bindemid-
del, slik som i forsterknings- og frostsikringslag eller fyllinger.

Klimagassreduksjon oppnås ved at gjenbrukt asfalt bidrar med lavere utslipp per
enhet enn jomfruelig asfalt.

3.5.2 Forutsetninger 
- Gjenvunnet asfalt har, i tråd med Veileder i gjenbruk av asfalt, egenskaper som

gjør at det ikke begrenser funksjonaliteten sammenlignet med «ny» asfalt
- Ved gjenbruk av asfalt må bindemiddel tilsettes i lik grad som for ny asfalt,

denne prosessen er derfor ikke medregnet

3.5.3 Vurdering 
Asfalt kan gjenvinnes 100 %, og med tanke på materialkvaliteter i asfalt er det 
derfor ingen grunn til å deponere slike masser med mindre de er forurenset eller 
inneholder tjære. Dette gjelder returasfalt med PAH over gitte grenseverdier eller 
med innhold av steinkulltjære, som kan forekomme i asfalt produsert før 1970 
[23].  

I Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) sin Veileder i gjenbruk av asfalt er 
det gjort en analyse på klimaeffekten av gjenbruksasfalt. For gjenbruksasfalt er 
det klimagassutslipp knyttet til oppsamling (fresing), transport, lagring og bearbei-
ding, mens klimagevinsten ligger i reduksjon i produksjon av nye råvarer, spesielt 
bitumen. Samlet sett er gevinsten ved gjenbruk større enn belastningen – dette er 
oppsummert i nedenstående tabell. 

Innblandingsgrad Utslipp 
[kg CO2e/tonn asfalt] 

Reduksjon 
(fra referanse) Kilde 

Ab 16 uten innblanding 
(referanse) 45,8 [23] 

10 % gjenbruk 44,2 - 3,5 % [23] 

30 % gjenbruk 41 - 10,5 % [23] 

50 % gjenbruk 37,8 - 17,5 % [23] 

80 % gjenbruk 33 - 28 % Estimert 

100 % gjenbruk 28,8 - 35 % Estimert 

Tabell 3.6: Kg CO2-ekvivalen-
ter per ton asfalt og prosent-
vis reduksjon fra referanse 
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Priser på ny og gjenvunnet asfalt oppgis i Tabell 3.7 og viser at prisene for gjen-
bruksasfalt er noe høyere enn for jomfruelige grusmasser. Årsaken til dette er ar-
beidet knyttet til oppfresing og knusing av asfalt som kreves ved produksjon av 
gjenbruksasfalt.  

Produkt Pris 

Pris, ny grus (0-16 mm) 184 NOK/tonn 

Pris, gjenbruksasfalt (0-16 mm) 196 NOK/tonn 

Håndbok N200 setter maksimumskrav til innblanding av returasfalt, se Figur 3.1. 
Basert på beregningene i Tabell 3.6 og Tabell 3.7 er det mulig å redusere klima-
gassutslippene betraktelig ved å tillate en høyere innblandingsgrad av gjenbruks-
asfalt. Kostnadene vil bare være marginalt høyere ved bruk av resirkulert asfalt. 

Figur 3.1: Maksimalt tillatt andel 
av tilsatt resirkulert asfalt (% 
vekt) [25] 

 

Basert på KFA sin Veileder for asfaltgjenvinning vurderes det som lite hensikts-
messig å sette tak på innblandingsgrad av resirkulert asfalt i ny asfalt, slik som 
oppgitt i Håndbok N200, vist i Figur 3.1. Det bør vurderes om håndboka i større 
grad bør sette krav til asfaltens holdbarhet og forventede levetid fremfor konkrete 
begrensninger på innblandingsgrad. I dette tilfellet kan det virke som om viten og 
erfaring med mulig alternativ dimensjonering av veidekker danner en viss barri-
ere. 

Tabell 3.7: Priser på ny og 
gjenvunnet grus, begge hen-
tet fra [24] 
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3.6 Vurdere om veioverbygning kan reduseres i forhold 
til krav i N200 – fravik (43) og kartlegge muligheten 
for å redusere frostsikringsdybden (56) 

3.6.1 Om tiltaket 
Veioverbygningen består av veidekke (slitelag og bindlag), bærelag, forsterknings-
lag og evt. frostsikringslag, slik det er vist i Figur 3.2.  

Figur 3.2: Typisk oppbygging 
av veioverbygning [26] 

Veioverbygningen dimensjoneres ut ifra håndbok N200 basert på utførte grunnun-
dersøkelser (inkl. bæreevnegruppe), ÅDT og aktuelle materialer for overbygningen 
[25]. Materialene i hvert lag i overbygningen velges basert på belastning og bruks-
område.  

Veidekke 
Veidekket, altså slitelag og bindlag, består som oftest av asfaltdekke (bituminøst 
dekke), med asfaltbetong (Ab), asfaltgrusbetong (Agb) og skjelettasfalt (Ska) som 
de vanligste materialtypene [25]. Kravene til tykkelse på veidekket for ulike ÅDT-
er er vist i Figur 3.3. 

Figur 3.3: Dekketyper og krav 
til minimum lagtykkelser (slite-
lag og bindlag) [25]. Rød ring 
indikerer tall brukt i forutset-
ninger for beregninger. 

Bærelag 
Bærelaget består også ofte av bituminøst materiale slik som asfaltert grus (Ag) og 
asfaltert pukk (Ap). Krav til tykkelser på bærelaget for ulike trafikkgrupper (som 
definert i N200) er vist i Figur 3.4. 
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Figur 3.4: Dimensjonering av bærelag for veier med bituminøst dekke [25]. Rød ring indikerer tall brukt i forutsetninger for bereg-
ninger. 

Forsterkningslag 
Forsterkningslag er gjerne bygget opp av sprengt/knust berg slik som kult og pukk 
eller (knust) grus [25]. Ifølge N200 skal tykkelsen på forsterkningslaget bestem-
mes ut fra trafikkgruppe og grunnens bæreevne uttrykt ved bæreevnegrupper, 
som vist i Figur 3.5 Dersom det er et frostsikringslag av knust berg, skal forsterk-
ningslagets tykkelse minst tilsvare den som er angitt for bæreevnegruppe 3 i Figur 
3.5 [25, p. 155]. 

 

 
Figur 3.5: Dimensjonering av forsterkningslag for veier med bituminøst dekke [25]. Rød ring indikerer tall brukt i forutsetninger for 
beregninger. 
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Frostsikringslag 
Frostsikring er påkrevd når undergrunnen har telefarlighetsklasse T3 eller T4 [25]. 
Frostsikringslaget består som oftest av knuste steinmaterialer (pukk, kult), men 
det brukes også grus, sand og isolasjonsmaterialer [26]. Frostsikring dimensjone-
res etter krav i N200, som vist i Figur 3.6.  

 

 

 

I dette tiltaket skal potensialet for å redusere tykkelsen på hvert av lagene beskre-
vet over utredes. Tiltak 43 og 56 behandles i ett punkt fordi frostsikringslaget er 
en del av veioverbygningen. Klimagevinsten for tiltaket går ut på at reduserte ma-
terialmengder gir lavere livsløpsutslipp for overbygningen, ettersom utslipp fra 
både råmaterialutvinning, produksjon, transport og konstruksjon reduseres. 

3.6.2 Forutsetninger 
- Det forutsettes at slitelag og bindlag består av samme materiale og at klima- og 

kostnadsmessige vurderinger av disse gjøres under ett.  
- For beregninger av klimagassutslipp blir det tatt utgangspunkt i miljødeklarasjo-

ner (EPD-er) fra ulike norske, i tillegg til én svensk, leverandører av materialer: 
- Til slitelag/bindlag brukes to EPD-er for Agb11, [27] og [28], og én for 

Ska, [29] 
- Til bærelag brukes én EPD på Ag16, [30]  
- Til forsterknings- og frostsikringslag brukes syv EPD-er på kult/pukk, 

[31], [32], [33], [34], [35], [36] og [37] 
- Der det er flere leverandører på samme overbygningslag, brukes et gjennomsnitt 

av fase A1-A3  
- Bruker transport- og konstruksjonsutslipp fra [28] for både slitelag/bindlag og 

bærelag, ettersom dette var den eneste EPD-en for disse materialene med dette 
inkludert. Transportavstanden er her er 5 km kortere enn i VegLCA, så dette vir-
ker rimelig. 

- For transport av pukk antas det et gjennomsnitt av [31], [32], [33], [34], [35], 
og [36] der [37] altså er utelatt på grunn av atypisk transport (100 nautiske mil 
med skip). 

- Det forutsettes at forsterkningslaget er bygget opp av pukk/kult og at det har en 
lastfordelingskoeffisient på 1,1, som gitt i Vedlegg 2 i N200 [25]. 

- Antar at det er nødvendig med to knusetrinn på pukkverk for forsterkningslaget 
[10] 

Figur 3.6: Dimensjonerende frostmengde og maksimum tykkelse av overbygning fra N200 [25]. Rød ring indikerer tall brukt i forutset-
ninger for beregninger. 
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- Det forutsettes at frostsikringslaget er bygget opp av grov pukk/kult og at det er
nødvendig med ett knusetrinn på pukkverk for materialet benyttet

- Lagtykkelser er basert på N200 for vei dimensjonert for trafikkgruppe E med ÅDT
> 8000 på grunn i telefarlighetsklasse T3 eller T4, slik at veioverbygningens tyk-
kelse totalt skal være 2,4 m

- Jf. Punktet over er forsterkningslagets tykkelse basert på at det er nødvendig
med et frostsikringslag og deretter justert iht. lastfordelingskoeffisienten. Lagtyk-
kelsene er ringet rundt i Figur 3.3, Figur 3.4, Figur 3.5 og Figur 3.6 og er opp-
summert i Tabell 3.8.

- I beregning av reduksjon av klimagassutslipp og kostnader ses det kun på mate-
rialer og produksjon og transport av disse, ikke redusert sprengningsbehov og
transportbehov som følge av tynnere overbygning

- Massetettheter og enhetskostnader for materialene i hvert lag forutsettes som
vist i Tabell 3.8 (se kildehenvisninger i tabellen).

Lag Tykkelse 
[m] 

Tetthet 
[kg/m3] 

Kostnad 
[NOK/m3] 

Kostnad 
[NOK/m2] Kilder 

Slitelag + 
bindlag 0,08 2 450 3 000 240 [25], [28], [38] 

Bærelag 0,13 2 5251 2 000 260 [25], [39], [40] 

Forsterk-
ningslag 0,455 1 5502 325 148 [25], [32], [38] 

Frostsik-
ringslag 1,74 1 5502 125 217 [25], [32], [38] 

1 Massetetthet basert på gjennomsnitt av asfaltert grus og asfaltert pukk i [39] 
2 Massetetthet basert på middelverdien i intervallet gitt i [27] 

3.6.3 Vurdering 
Ut ifra forutsetningene over, blir klimagassutslippene per m2 vei for hvert lag som 
vist i Tabell 3.9.  

Slitelag + 
bindlag Bærelag Forsterkning-

slag 
Frostsikrings-
lag Totalt 

12,6 18,9 3,0 10,9 45,4 

Dermed blir de klimamessige besparelsene i kg CO2e per m2 vei og prosent ved å 
redusere hvert av lagene i veioverbygningen med 10 %, 20 %, 30 % og 40 % 
(kun ett lag reduseres av gangen) som vist i Tabell 3.10. 

Tabell 3.8: Egenskaper ved 
vei som er utgangspunkt for 
beregninger for reduksjon av 
veioverbygning 

Tabell 3.9: Klimagassutslipp 
per m2 vei i kg CO2e fordelt 
på de ulike lagene i veiover-
bygningen og for hele 
veioverbygningen samlet 

Tabell 3.10: Reduksjon i totalt klimafotavtrykk per m2 vei (hele veioverbygningen) ved hhv. 10 %, 20 %, 30 % og 40 % reduksjon i 
lagtykkelse i hhv. slitelag/bindlag, bærelag, forsterkningslag og frostsikringslag 

10 % reduksjon i 
lagtykkelse 

20 % reduksjon i 
lagtykkelse 

30 % reduksjon i 
lagtykkelse 

40 % reduksjon i 
lagtykkelse 

kg CO2e % kg CO2e % kg CO2e % kg CO2e % 

Slitelag + bindlag 1,26 2,77 % 2,52 5,54 % 3,77 8,31 % 5,03 11,08 % 

Bærelag 1,89 4,16 % 3,78 8,33 % 5,67 12,49 % 7,56 16,66 % 

Forsterkningslag 0,30 0,67 % 0,61 1,34 % 0,91 2,01 % 1,21 2,67 % 

Frostsikringslag 1,09 2,40 % 2,18 4,79 % 3,26 7,19 % 4,35 9,58 % 
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Vær oppmerksom på at på bakgrunn av denne rapportens omfang er ikke alle ut-
slipp som avhenger av veioverbygningens tykkelse inkludert i disse beregningene, 
slik som utslipp knyttet til fjerning og borttransportering av masser og utlegging 
av forsterknings- og frostsikringslag. 

Gitt kostnadene for hvert lag per m2 vei i Tabell 3.8 gir reduksjonene i lagtykkelser 
kostnadsreduksjoner i NOK per m2 og prosent som vist i Tabell 3.11. 

Tabell 3.10 og Tabell 3.11 viser at både de klimamessige og kostnadsmessige inn-
sparingene blir størst ved en prosentvis reduksjon i bærelaget, etterfulgt av slite-
lag/bindlag og deretter frostsikringslag. Siden et evt. redusert sprengningsbehov 
og redusert transport av utsprengt masse som følger av redusert overbygningstyk-
kelsen, samt legging av forsterknings- og frostsikringslag ikke er inkludert i disse 
beregningene, vil de reelle besparelsene være enda større, særlig for frostsikrings-
laget, siden dette er det desidert tykkeste.  

Veioverbygningen dimensjoneres som nevnt etter N200, der det står følgende: 

- «Dekke skal velges på grunnlag av ÅDT i åpningsåret. Tykkelser skal minimum
tilfredsstille krav gitt i tabell 530.11.» [25, p. 154]

- «Tabell 533.12 viser anbefalte materialer og korresponderende lagtykkelser for
bærelag. Ved bruk av andre materialer skal lagtykkelser beregnes slik at krav til
bærelagsindeks (BIk) blir oppfylt.»

- På frostsikringslag av knust berg skal forsterkningslagets tykkelse minst til-
svare den som er angitt for bæreevnegruppe 3 [i Figur 3.5].» [25, p. 155]

- «Frostsikring skal dimensjoneres etter tabell 520.13.» [25, p. 147].

1 Tilsvarer Figur 3.3 i denne rapporten 
2 Tilsvarer Figur 3.4 i denne rapporten 
3 Tilsvarer Figur 3.6 i denne rapporten 

De ovennevnte kravene til lagtykkelser er altså skal-krav, og avvik fra kravene vil 
kreve fravikssøknad til Vegdirektoratet [41]. Det anses som mindre sannsynlig at 
særlig store reduksjoner i slitelag og bindlag vil aksepteres og være trafikksikkert, 
ettersom dekket allerede er relativt tynt og N200 dessuten har krav om at «stive 
dekketyper (som Agb, Ab og Ska) skal ha en samlet tykkelse for bind- og slitelag 
på minst 6 cm.» [25, p. 154]. Kravet til bærelaget åpner i større grad for reduk-
sjon av lagtykkelsen, så lenge kravet til bærelagsindeksen må oppfylles. Dersom 
kravet oppfylles, er det ikke nødvendig med fravikssøknad.  

For forsterknings- og frostsikringslaget ligger det ikke nødvendigvis noen bereg-
ning til grunn for kravene i listen over. N200 sier dessuten at «Gjennom særlige 

Tabell 3.11: Absolutt og relativ reduksjon i total kostnad per m2 vei (hele veioverbygningen) ved hhv. 10 %, 20 %, 30 % og 40 % re-
duksjon i lagtykkelse i hhv. slitelag/bindlag, bærelag, forsterkningslag og frostsikringslag 

10 % reduksjon i 
lagtykkelse 

20 % reduksjon i 
lagtykkelse 

30 % reduksjon i 
lagtykkelse 

40 % reduksjon i 
lagtykkelse 

NOK % NOK % NOK % NOK % 

Slitelag + bindlag 24 2,78 % 48 5,55 % 72 8,33 % 96 11,10 % 

Bærelag 26 3,01 % 52 6,01 % 78 9,02 % 104 12,03 % 

Forsterkningslag 15 1,71 % 30 3,42 % 44 5,13 % 59 6,83 % 

Frostsikringslag 22 2,51 % 43 5,02 % 65 7,53 % 87 10,04 % 
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anleggstekniske tiltak, f.eks. ved bruk av lett anleggsutstyr og skånsomme ar-
beidsprosedyrer, ev. bruk av armering, kan tykkelsene reduseres såfremt frost-
messig dimensjonering er ivaretatt.» [25, p. 148]. Dette antyder et større poten-
sial for reduksjon i frostsikringslaget. I 2013 ble kravene til frostsikringstykkelse 
strammet inn som følge av flere hendelser med teleproblematikk [40]. I tidligere 
normal var 1,8 m den maksimale veioverbygningstykkelsen. Uten å gå i detalj (for 
mer detaljer henvises det til [40]), kan det diskuteres hvorvidt denne økning var 
nødvendig, da også andre forhold enn overbygningstykkelse spiller inn på telehiv-
problematikk [40]. 

I dag er det vanskelig å fravike kravene i N200, og normalen har vært kritisert for 
å være lite fleksibel [42]. I tillegg er bakgrunnen for metodikken i normalen et er-
faringsbasert system utviklet på 1960-tallet, noe som gjør at normalen ikke er til-
passet dagens forhold ved veibygging i Norge [42]. Det benyttes også beregnings-
metoder som gir relativt unøyaktig dimensjoneringsgrunnlag [42]. Dette gjelder 
særlig for frostsikringslaget, der dimensjoneringen i dag utføres i «grove» sprang 
ut fra tabeller i N200. En økt dynamikk i dette kan i områder redusere barrieren 
for optimalisering på enkelte strekninger.  

For å gjøre dimensjoneringen på en mer nøyaktig og hensiktsmessig måte, har 
SVV igangsatt et FoU-program kalt VegDim. VegDim pågår i perioden 2018-2022 
og har mål om «å utvikle og ta i bruk et analytisk dimensjoneringssystem for 
dekkekonstruksjoner» [43]. Når dette evt. kommer i bruk, er det mer sannsynlig 
at lagene i overbygningen kan reduseres fordi det blir lettere å gi velbegrunnede 
vurderinger av at reduksjonen er hensiktsmessig. Som beregningsresultatene over 
viser, kan det da gi store både klimamessige og kostnadsmessige innsparinger å 
redusere lagtykkelsen i veioverbygningen. 

Selv om et mer dynamisk dimensjoneringssystem kan gi både kostnads- og klima-
gassbesparelser, er det også barrierer knyttet til bruk av et slikt system, da det 
sannsynligvis vil være noe mer komplisert enn å bare forholde seg til tabeller i 
N200. I tillegg kan en «slik har vi alltid gjort det og slik skal vi fortsette å gjøre 
det»-mentalitet utgjøre en potensiell barriere. Ved å bruke tabellverdiene i N200 
er dessuten entreprenørene på den sikre siden, og økt risiko ved reduksjon av lag-
tykkelsene er en barriere.  

I vurderingen i dette kapitlet ble det forutsatt at frostsikringslaget var bygget opp 
av knuste steinmaterialer. Det er også mulig å bruke andre materialer, som lett-
klinker, glasopor og XPS, og bruk av disse materialene kan redusere tykkelsen på 
veioverbygningen betydelig samtidig som tilstrekkelige frostsikringsegenskaper 
opprettholdes [44]. Dette blir diskutert i noe mer detalj i kapittel 0.   
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3.7 Løsmasser over svartskiferholdig mark, benytte 
disse lokalt i henhold til doktorgradsavhandling (57 
og 58) 

3.7.1 Om tiltaket 
Svartskifer er en sedimentær bergart som kan være syredannende i kontakt med 
oksygen og som derfor kan føre til miljøskadelige utslipp. Alunskifer er en type 
svartskifer som inneholder mye av det radioaktive grunnstoffet uran, som kan bry-
tes ned til radon og radium. I Norge finnes alunskifer hovedsakelig på Østlandet, i 
Oslo, Viken og Innlandet fylker [45]. Masser som inneholder alunskifer kreves ofte 
håndtert som farlig avfall og skal deponeres på godkjente deponier for å forhindre 
radioaktiv forurensning og utslipp av tungmetaller [45]. Det er et begrenset antall 
godkjente deponier for mottak av svartskifer/alunskifer i Norge, og transportav-
standene for deponering kan derfor være store [46], [10].  

Doktorgradsavhandlingen det henvises i overskriften har tittelen «Mobiliteten til 
naturlig forekommende radionuklider og stabile grunnstoffer i alunskifer: En ka-
susstudie av Gran, riksvei 4, Norge» og er skrevet av Føydis Meen Wærsted. Rap-
porten kommer tilbake til denne i avsnitt 3.7.3.  

Dette tiltaket tolkes som at masser som inneholder svartskifer som i utgangspunk-
tet skal fraktes til godkjent deponi, heller benyttes lokalt og tildekkes med løsmas-
ser for å forhindre radioaktiv stråling til luft. Den klimamessige gevinsten til tilta-
ket knyttes derfor hovedsakelig til reduserte transportutslipp.  

3.7.2 Forutsetninger 
- Ser på effekt for 1 tonn svartskifer. 
- Gjennomsnittlig transportavstand til deponi: 100 km (grovt estimat [10]). 

I det foreløpig eneste prosjektet som har involvert lokal bruk av uttatte 
svartskifermasser i stor skala, Rv4 ved Gran (omtales nærmere i avsnitt 
3.7.3), var alternativet deponering på godkjent deponi på Langøya i Vest-
fold [46]. Dette ville innebåret en transportavstand på omtrent 120 km, 
noe som indikerer at estimatet brukt er ok. 

- Utslipp massetransport: 0,165 kg CO2e/tkm.  
- Transportavstand for lokal bruk: 1 km. 
- Kostnad for masseflytting til lokal bruk (sideterreng) antas å være 57 

NOK/pfm3, basert på kostnad i kalkylepost A1.2 Flytting og disponering av 
steinmasser fra dag post «Til voller og terreng (239.000pam3), antatt 
snitt < 5km» i anslagsrapport fra SVV [9]1 

- Antar massetetthet for utsprengt svartskifer er 2,65 tonn/pfm3 [39] 
- Kostnad for transport av utsprengt stein til deponi er basert på kostnader 

for transport av pukk fra Feiring bruk [47]. Her er det bare oppgitt kost-
nader opp til 55 km, men fra 30 km transport er kostnadsøkningen i hvert 
intervall likt, og det ekstrapoleres derfor opp til 100 km, slik Figur 3.7 vi-
ser. 

                                                 

1 For en forklaring på forskjellen mellom pfm3 og afm3, se s. 25 i https://www.ba-
nenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/horings-
dokumenter-reguleringsplan/teknisk-dokumentasjon-av-planforslaget/overordnet-plan-for-
massehandtering.pdf  
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Figur 3.7: Antatt pris per 
tonn for transport av stein-
masser over ulike avstander 

 

 

   

3.7.3 Vurdering 
Basert på forutsetningene over blir de reduserte transportutslippene og -kostna-
dene ved å bruke svartskifermasser lokalt fremfor å frakte dem til deponi som vist 
i Tabell 3.12. 

Beregnet størrelse Beregning  Resultat 

Utslippsbesparelse (100 km – 1 km) * 
0,165 kg CO2e/tkm 16,3 kg CO2e/t 

Kostnadsbesparelse  265 NOK/t – (57 
NOK/pfm3 / 2,65 t/pfm3) 243 NOK/t 

 
Det står lite noe om lokal bruk av svartskifer/alunskifer i håndbøkene til SVV. I 
N200 står det: 

 «Enkelte bergarter er definert som forurenset grunn jf. forurensningsforskrif-
ten § 2-3. Dette omfatter f.eks. alunskifer […] Ved terrenginngrep i foruren-
set grunn stilles det bl.a. krav til undersøkelser (forurensningsforskriften § 2-
4) og utarbeidelse av tiltaksplan (forurensningsforskriften § 2-6) som skal 
godkjennes av ansvarlig myndighet (kommunen) før arbeidet igangsettes». 
[25, pp. 84-85] 

Dette innebærer at det ikke må sendes fravikssøknad til SVV for å kunne gjen-
nomføre tiltaket så lenge ansvarlig myndighet godkjenner den utarbeidede tiltaks-
planen, men det må sannsynligvis søkes til forurensningsmyndigheter som Miljødi-
rektoratet og Statens strålevern. Dette ble gjort i prosjektet nevnt i avsnitt 3.7.2, 
på Rv4 i Gran. I dette pilotprosjektet ble SVV gitt tillatelse til å benytte utgravde 
alunskifermasser til masseutskifting av myr. For at dette skulle være mulig, måtte 
SVV gjennomføre en rekke undersøkelser som sikret at tiltaket ikke medførte ut-
lekking av grunnstoffer som kunne forårsake forurensning [48]. Svartskiferen ble 
lagt under grunnvannsnivå i et oksygenfattig miljø.  

I doktorgradsavhandlingen til Wærsted, nevnt i avsnitt 3.7.1, undersøkes mobilite-
ten til naturlig forekommende radioaktive materialer ved lagring av alunskifer 
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under ulike lagringsforhold. Hun finner at dersom alunskifer lagres i vann, er det 
«av avgjørende betydning å unngå luftinfiltrasjon og utskifting av vannet» [49, p. 
xii]. Dersom forholdene i et veiprosjekt legger til rette for lokal lagring av svartski-
fermasse der Wærsteds funn er mulige å oppfylle, viser resultatene i dette kapitte-
let at det kan innebære betydelige klima- og kostnadsmessige innsparingspoten-
sialer. Dette er i tråd med SVV sine vurderinger i rapporten om Rv4, der det står 
at lokal lagring av alunskifer har mange både økonomiske og miljømessige forde-
ler, på grunn av redusert transport og fordi skiferen blir lagret i et område der 
økosystemene allerede er tilpasset svarskiferholdig miljø [46].  

Den omfattende prosessen med undersøkelser og vurderinger for å sikre at loka 
lagring av svartskifer ikke medfører forurensning er imidlertid en viktig barriere for 
dette tiltaket, da det krever betydelig merarbeid, i tillegg til at det er en risiko 
knyttet til at behovet for å få tillatelse fra utslippsmyndighetene for å gjennomføre 
det. Siden lokal lagring av svartskifer bare har blitt gjort i ett pilotprosjekt, er det 
dessuten et lite modent tiltak og det er få erfaringer å hente kunnskap fra, noe 
som også utgjør en barriere.  
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3.8 Benytte lokale grusmasser som er egnet til frostsik-
ringslagsmasse hvis mulig (60) 

3.8.1 Om tiltaket 
I Norge brukes det mer energi på å transportere enn å produsere byggeråstoffer 
som pukk og grus. Dette skyldes blant annet at det tas ut store mengder stein-
masser for å bygge vei, som gjerne fraktes til deponi, for så å transportere inn nye 
steinmasser til bruk i veioverbygningen [50].  

Klimagevinsten for dette tiltaket går derfor ut på at økt bruk av lokale stein- og 
grusmasser reduserer klimagassutslipp som følge av redusert sprenging, knusing 
og transport. Det er to ledd med transport som reduseres, for det første unngås 
transport av lokale masser til deponi, og for det andre unngås at inntransport av 
nye masser. 

3.8.2 Forutsetninger 
- Ser på 1 m2 vei med frostsikringslagstykkelse som i Tabell 3.8 i avsnitt

3.6.2, dvs. 1,735 m
- Antar at tiltaket innebærer å bruke naturlig grus som finnes innenfor an-

leggsområdet som frostsiking, slik at det ikke er nødvendig med steinut-
tak, knusing til pukk og transport fra pukkverk for frostsikringsmateria-
lene, i tillegg til at lokale grusmasser ikke må fraktes til deponi

- Sammenlikner med å bygge frostsikringslaget av eksternt produsert pukk
- Utslipp fra eksternt produsert pukk til frostsikring beregnes basert på

samme forutsetningene som i avsnitt 3.6.2
- Transportavstand til deponi antas like langt som transportavstand til

pukkverk i VegLCA, så gjør samme antakelse her, dvs. 15 km
- Pris for transport av pukk fra pukkverk og løsmasser til deponi er basert

på priser for transport oppgitt av Feiring bruk [47]
- Pris for etablering av frostsikringslag med lokale grusmasser baseres på

kostnad for «Uttrauing, transport og planering av løsmasser i linja» (kal-
kylepost A2.1) i anslagsrapport for E6 Kvænangsfjellet [51]

- Forutsetter at deponert mengde løsmasse ved bruk av ikke-lokale masser
i frostsikringslaget er like stort som massebehovet til frostsikringslaget

- Antar at utslipp knyttet til utlegging av frostsikringslag og uttrauing er likt
- Oppsummering av forutsetninger er som vist i Tabell 3.13

Egenskap/størrelse Verdi Kilde/kom-
mentar 

Massetetthet frostsikringslag 1,55 tonn/m3 [32] 

Tykkelse frostsikringslag 1,74 m [25] 

Totalkostnad frostsikringslag med eks-
ternt produsert pukk 125 NOK/m3 [38] 

Transportavstand deponi 15 km [52] 

Utslippsfaktor massetransport 0,165 kg CO2e/tkm [52] 

Intern massetransport lokal grus (til 
og fra mellomlager) 1 km Antakelse for 

mellomlager 
Kostnad for 15 km transport fra pukk-
verk eller til deponi 65 NOK/t [47] 

Samlet kostnad for legging av frostsik-
ringslag av lokale grusmasser 46 NOK/m3 [51] 

Tabell 3.13: Forutsetninger 
for beregninger av redusert 
klimabelastning og kostnad 
ved å benytte lokale grusmas-
ser som frostsikringslags-
masse sammenliknet med å 
benytte eksternt produsert 
pukk og å frakte de lokale 
massene til deponi 
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3.8.3 Vurdering 
Ut ifra forutsetningene over viser Tabell 3.14 beregning av netto unngåtte klima-
gassutslipp og kostnader ved å benytte lokale grusmasser i frostsikringslaget rela-
tivt til bruk av eksternt produsert pukk. Røde verdier indikerer en aktivitet eller et 
utslipp som unngås ved å bruke lokale masser.  

Beregnet størrelse Beregning Resultat 

Tonn frostsikring 1,55 t/m3 * 1,735 m3/m2 2,69 tonn/m2 

Utslipp intern massetrans-
port lokal grus 

2,69 t/m2 * 1 km * 0,165 
kg CO2e/tkm 0,444 kg CO2e/m2 

Unngått massetransport til 
deponi 2,69 t/m2 * 15 km 40,35 tkm/m2 

Unngått utslipp deponering 
av lokale masser 

2,69 t/m2 * 15 km * 0,165 
kg CO2e/tkm 6,66 kg CO2e/m2 

Unngått utslipp produksjon 
og transport av pukk fra 
ekstern produksjon 

Se forutsetninger og resul-
tater i kap. 3.6 10,9 kg CO2e/m2 

Netto unngåtte utslipp 6,66 + 10,9 – 0,444 kg 
CO2e 17,1 kg CO2e/m2 

Kostnad for legging av 
frostsikringslag av lokale 
grusmasser inkl. intern 
transport 

46 NOK/m3 * 1,735 m3/m2 80 NOK/m2 

Unngått kostnad frostsik-
ring med pukk fra eksternt 
pukkverk 

125 NOK/m3 * 1,735 
m3/m2 217 NOK/m2 

Unngått kostnad transport 
av løsmasser til deponi 

65 NOK/tonn * 2,69 
tonn/m2 175 NOK/m2 

Netto unngåtte kostnader 217 + 175 – 80 NOK/m2 312 NOK/m2 

Resultatene viser et betydelig klimamessig og kostnadsmessig innsparingspoten-
sial ved å benytte lokale grusmasser i frostsikringslaget. 

N200 har i utgangspunktet ikke innvendinger mot bruk av lokale masser i frostsik-
ringslaget, forutsatt at massene tilfredsstiller alle kvalitetskrav normalen stiller til 
materialer i frostsikringslaget. Dersom dette dokumenteres, for eksempel gjennom 
geologiske vurderinger, er det derfor ikke nødvendig med fravikssøknad for å 
bruke lokale masser. Kravene i N200 til materialene i frostsikringslag av sand, 
grus og knust berg er som følger: 

«I frostsikringslag skal største steinlengde for materialene ikke overstige 
halve lagtykkelsen, og ikke være større enn 500 mm. Andelen materiale 
mindre enn 90 mm skal minst være 30 %. Andelen finstoff mindre enn 0,063 
mm skal minst være 1,0 %, maksimalt 7,0 % regnet i forhold til mengden av 
materiale mindre enn 90 mm. Frostsikringslag av sand og grus skal ha et 
graderingstall Cu ≥ 52.» [25, p. 194] 

Hvis massene ikke oppfyller disse kvalitetskravene, er det imidlertid nødvendig 
med fravikssøknad. Kravene over er relativt strenge mht. størrelser, og regelver-
ket begrenser i praksis bruk av lokale masser. En mulig «middelvei» er å blande 

2 Cu = D60/D10, der D60 er den siktåpning som 60 % av materialet passerer, og D10 er den 
siktåpning som 10 % av materialet passerer. 

Tabell 3.14: Vurdering av 
klima- og kostnadsmessig be-
sparelse per m2 vei ved å be-
nytte lokale grusmasser som 
frostsikringslagsmasse iste-
denfor med å benytte eks-
ternt produsert pukk og å 
frakte de lokale massene til 
deponi.  
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inn lokale grusmasser i inntransporterte masser, slik at kvalitetskravene overhol-
des og det ikke blir nødvendig med fravikssøknad. 

Beregningsverktøyet som utvikles i FoU-prosjektet VegDim, beskrevet i kapittel 
3.6.3, vil sannsynligvis åpne for flere muligheter til å bruke lokale grusmasser i 
frostsikringslaget. Prosjektleder Brynhild Snilsberg har uttalt til Veier24 at et digi-
talt analyseverktøy kan gjøre det mulig å gjøre tilpasninger i veikonstruksjonen 
som tilrettelegger bedre for bruk av lokale masser, for eksempel ved å øke tykkel-
sen på andre lag eller bruke materialer med bedre kvalitet i andre deler av 
konstruksjonen [42]. Snilsberg sier hun tror dette kan ha mye å si for transport-
distanser og -mengder ved veibygging i Norge. 

Dersom det viser seg praktisk mulig å bruke lokale grusmasser i frostsikringslaget, 
antyder beregningene i dette kapittelet at det er noe som helt klart bør etterstre-
bes, da de klima- og kostnadsmessige innsparingene er store. Dette er det flere 
andre kilder som bekrefter. Ifølge SINTEF er transport av masser helt avgjørende 
for klimautslippene knyttet til steinmasser brukt i byggeprosjekter. De finner at 
dersom den gjennomsnittlige transporten øker med bare tre kilometer, øker utslip-
pene med 10 % [53]. 

I 2016 ble for eksempel innovasjonsprosjektet Kortreist stein startet opp for å un-
dersøke løsninger som kan øke bruken av lokale steinmasser i infrastrukturpro-
sjekter [50]. I rapporten over oppnådde resultater frem til 2019 går det frem at 
det er et stort potensial for å kutte kostnader og klimagassutslipp ved å øke bru-
ken av lokale materialer, men at det fordrer god planlegging, tidlige undersøkelser 
av kvaliteten på steinmassene og en kontrakt som legger til rette for bruk av mas-
sene [50]. Mer informasjon om Kortreist stein kan finnes på nettsidene til prosjek-
tet, https://www.sintef.no/projectweb/kortreist-stein/. 
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3.9 Knuse i linja (64) 

3.9.1 Om tiltaket 
Det legges til grunn at dette tiltaket innebærer at det brukes lokale/mobile knuse-
verk til å knuse steinmaterialer i anleggsområdet fremfor å benytte materialer 
knust i et eksternt pukkverk. Dette tiltaket er relatert til det forrige, og klimaeffek-
ten går i hovedsak ut på reduserte transportmengder.   

3.9.2 Forutsetninger 
- Ser på 1 tonn pukk
- Antar at stasjonært pukkverk driftes på strøm, mens mobilt pukkverk drif-

tes med diesel. Dette er det vanligste i dag [54]
- Antar effektforbruk på 600 kW for stasjonært pukkverk og dieselforbruk

for mobilt pukkverk som summen av 35 L/time for grovknuser, 25 L/time
for hjullaster for å bære ut ferdig pukk og 20 L/time for sikt, som gir sum
på 80 L/time [54]

- Antar årlig driftstimer på 700 timer/år og produksjon på 350 tonn/time for
begge pukkverkene [54]

- Utslippsfaktor massetransport: 0,165 kg CO2e/tkm [47]
- Utslippsfaktor strøm: 0,16 kg CO2e/kWh [19]
- Antar 15 km transportavstand fra pukkverk og 1 km transport i linja ved

bruk av mobilt pukkverk
- Bruker beregninger av kostnader for produksjon i pukkverk fra [54]
- Antar transportkostnad fra pukkverk på 65 NOK/t [45]
- Antar transportkostnad for intern transport ved bruk av mobilt knuseverk

på 45 NOK/m3 som tilsvarer 29 NOK/tonn ved massetetthet på 1,55 t/m3

[51]

3.9.3 Vurdering 
Beregninger av CO2-utslipp og kostnader for stasjonært og mobilt pukkverk blir 
som i Tabell 3.15. 

Beregnet størrelse Beregning Resultat 

Utslipp fra produksjon i 
stasjonært pukkverk 

(600 kW * 700 h * 0,16 
kg CO2e/kWh)/(700 h * 
350 t/h) 

0,274 kg CO2e/t 

Utslipp fra produksjon i 
stasjonært pukkverk 
inkl. transport 

0,274 kg CO2e/t + 
0,165 kg CO2e/tkm * 
15 km 

2,75 kg CO2e/t 

Utslipp fra produksjon i 
mobilt pukkverk 

80 L/h * 3,19 kg CO2e/L 
/ 350 t/h 0,729 kg CO2e/t 

Utslipp fra produksjon i 
mobilt pukkverk inkl. 
transport 

0,729 kg CO2e/t + 
0,165 kg CO2e/tkm * 1 
km 

0,894 kg CO2e/t 

Kostnad stasjonært 
pukkverk inkl. transport 

11,73 NOK/t + 65 
NOK/t 76,7 NOK/tonn 

Kostnad mobilt pukk-
verk inkl. transport 

17,92 NOK/t + 29 
NOK/tonn 47,0 NOK/tonn 

Resultatene over viser at det reduserte transportbehovet resulterer i både redu-
serte kostnader og reduserte klimagassutslipp ved bruk av mobilt knuseverk, til 
tross for høyere kostnad og utslipp knyttet til selve knusingen. Disse resultatene 
er selvfølgelig veldig sårbare for prosjektspesifikke transportdistanser, og en mer 
nøyaktig vurdering av totale transportreduksjoner, samt tekniske forskjeller 

Tabell 3.15: Klimagassutslipp 
og kostnader for knusing i 
stasjonært og mobilt knuse-
verk 
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mellom stasjonære og mobile knuseverk, vil gi mer nøyaktige resultater. Resulta-
tene i denne rapporten gir likevel tydelige indikasjoner på et stort klimamessig 
innsparingspotensial. I en mer detaljert vurdering ville det vært hensiktsmessig å 
se på hvor store sprengningsvolumer som skal til for at mobilt pukkverk skal lønne 
seg, i tillegg til at klimavurderinger basert på mer enn bare energiforbruk ville 
vært hensiktsmessig. I dag finnes det ikke EPD-er for mobile knuseverk. 

Det finnes også elektriske mobile knuseverk og hybridløsninger. Disse er noe 
mindre vanlige, og en utfordring er behovet for nettilkobling [55]. Dette kan imid-
lertid la seg løse i noen prosjekter, og gitt samme årlige energibehov til knusing 
som det stasjonære knuseverket, viser Tabell 3.16 en sammenlikning av utslipp 
ved bruk av stasjonært og mobilt knuseverk når begge er fullelektriske. Resulta-
tene viser som forventet at med like produksjonsutslipp og betydelig lavere trans-
portutslipp blir de mobile knuseverkene enda mer klimavennlige.  

Beregnet størrelse Beregning  Resultat 

Utslipp fra produksjon i 
begge pukkverk  

(600 kW * 700 h * 0,16 
kg CO2e/kWh)/(700 h * 
350 t/h)  

0,274 kg CO2e/t 

Utslipp fra produksjon i 
stasjonært pukkverk 
inkl. transport 

0,274 kg CO2e/t + 
0,165 kg CO2e/tkm * 
15 km 

2,75 kg CO2e/t 

Utslipp fra produksjon i 
mobilt pukkverk inkl. 
transport 

0,274 kg CO2e/t + 
0,165 kg CO2e/tkm * 1 
km 

0,439 kg CO2e/t 

 

Vurderingene i dette kapittelet tar ikke hensyn til at stasjonære pukkverk har 
lenger levetid enn de mobile [55], at de mobile har lavere kapasitet [55] og at det 
er utslipp knyttet til frakt av mobile knuseverk mellom anleggsplasser. Derfor er 
resultatene over trolig i overkant hensiktsmessige i favør av mobile knuseverk 
sammenliknet med realiteten. Barrierer for økt bruk av mobile knuseverk er til-
gjengelighet, plassbehov til både knuseverk og mellomlagring av steinmasser før 
og etter knusing. Bruk av mobile knuseverk må planlegges godt og tidlig i proses-
sen.  

Det er ikke noen krav i N200 som tilsier at man må søke om fravik for å benytte 
lokalt knuseverk, såfremt materialene som produseres ved knuseverket tilfredsstil-
ler materialkravene til de ulike lagene i veioverbygningen. For å kunne etablere lo-
kal knusing er det nødvendig med nok lokal mellomlagringsplass, og dette må det 
tas hensyn til i planleggingen av prosjektet [56]. I innovasjonsprosjektet Kortreist 
stein, beskrevet i kapittel 3.8.3, er det skrevet flere publikasjoner der mobile knu-
severk omtales, og det henvises til dette for mer informasjon om for eksempel de-
taljer rundt praktiske hensyn ved bruk av mobile knuseverk.   

Tabell 3.16: Klimagassutslipp 
for knusing i stasjonært og 
mobilt knuseverk når begge 
er fullelektriske 
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3.10 Utrede bruk av rekkverk (87) 

3.10.1 Om tiltaket 
Rekkverk brukes for å beskytte trafikanter mot faremomenter langs veien, og det 
brukes rekkverk i en rekke ulike situasjoner. Det finnes både kantrekkverk, midt-
rekkverk og brurekkverk. I håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder vekt-
legges det imidlertid at «Rekkverk er et faremoment i seg selv, og bør derfor bare 
settes opp dersom det er farligere å kjøre ut av vegen enn å kjøre inn i rekkver-
ket» [57, p. 9]. I mange tilfeller kan andre tiltak sørge for høy sikkerhet uten bruk 
av rekkverk, og N101 lister opp følgende alternativer til rekkverk [57]: 

• fylle opp sideterrenget for å unngå høye og bratte fyllinger
• flate ut fyllinger og runde av skråningstopper og -bunner
• utvide bergkjæringer og legge opp avrundete voller mot bergskjæringene
• sprenge ut bergskjæringer med jevnest mulig overflate
• benytte lukkede grøfter
• benytte påkjørselssikre støyskjermer
• benytte jordvoll eller fanggrøfter i stedet for rekkverk
• fjerne eller flytte faremomenter
• benytte ettergivende lysmaster, skiltmaster m.m.
• benytte tilstrekkelig bredde på trafikkskillet til gang- og sykkelveger
• flytte veglinjen

På grunn av at scenarioene der rekkverk brukes er såpass mange og varierte, vil 
vurderingen av tiltaket i denne rapporten ta utgangspunkt i at det som sitert over 
er ønskelig å unngå bruk av rekkverk på grunn av faren knyttet til det, men at 
bruk av rekkverk kan fungere som et klimatiltak i enkelte situasjoner. Tiltakets ef-
fekt vurderes derfor gjennom et eksempel der utslipp og kostnader knyttet til å 
lage fjellskjæring med rekkverk sammenliknes med å sprenge bort mer fjell for å 
få bredere grøft (sikkerhetssone), slik at det ikke blir nødvendig med rekkverk. 
Vurderingen av sistnevnte alternativ vil ta i betraktning økte utslipp og kostnader 
knyttet til sprenging og transport av utsprengt stein til deponi. 

3.10.2 Forutsetninger 
- Rekkverket er i styrkeklasse N2 og lages av varmforsinket stål (brukes i

VegLCA)
- Snitthøyde skjæring ca. 6 m [10]
- 3 m grøft med rekkverk, 10 m uten [10]
- Vekt rekkverk: 20 kg/m [52]
- Transportavstand rekkverk: 400 km [52]
- Transportavstand til deponi for utsprengt stein: 15 km [52]
- Utslippsfaktor varmforsinket stål: 2,35 kg CO2e/kg [52]
- Utslippsfaktor massetransport: 0,165 kg CO2e/tkm [52]
- Utslippsfaktor sprengstoff: 2,68 kg CO2e/kg [52]
- Sprengstofforbruk: 2,2 kg/fm3 fjell [52]
- Massetetthet utsprengt fjell: 2,65 t/fm3 [39]
- Kostnad rekkverk inkl. oppfylling av grusmasser: 1000 NOK/m [51]
- Transportkostnad til deponi: 89 NOK/fm3 [9]
- Kostnad sprenging: 78 NOK/fm3 [9]

3.10.3 Vurdering 
Tabell 3.17 viser beregninger av klimagassutslipp og kostnader for scenarioet be-
skrevet over.  
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Beregnet størrelse Beregning Resultat 

Ekstra sprengningsvo-
lum ved utvidet grøft (10 m – 3 m) * 6 m 42 fm3 

Utslipp sprengstoff knyt-
tet til ekstra spreng-
ningsvolum 

42 fm3 * 2,2 kg/fm3 * 
2,68 kg CO2e/kg 248 kg CO2e 

Utslipp transport av 
stein til deponi 

42 fm3 * 2,65 t/fm3 * 15 
km* 0,165 kg CO2e/tkm 275 kg CO2e 

Sum utslipp ekstra 
sprengning 

248 kg CO2e + 275 kg 
CO2e 523 kg CO2e 

Utslipp stål til rekkverk 20 kg/m * 2,35 kg 
CO2e/kg 47 kg CO2e 

Utslipp transport av 
rekkverk 

20 kg/m / 1000 kg/t * 
400 km * 0,165 kg 
CO2e/tkm 

1,32 kg CO2e 

Sum utslipp rekkverk 47 kg CO2e + 1,32 kg 
CO2e 48,3 kg CO2e 

Kostnad sprengning 78 NOK/fm3 * 42 fm3 3 276 NOK 

Kostnad transport av 
steinmaterialer ved eks-
tra sprengning 

42 fm3 * 89 NOK/fm3 4 116 NOK 

Sum kostnad ekstra 
sprengning 3276 NOK + 4116 NOK 7 392 NOK 

Kostnad rekkverk - 1 000 NOK 

Resultatene viser at det både mht. utslipp og kostnader er store fordeler ved å 
bruke rekkverk fremfor å sprenge ut ekstra 7 m fjell. Det er viktig å merke seg at 
disse resultatene kun gjelder for akkurat dette scenarioet, og at andre situasjoner 
der det kan gjøres en avveining mellom rekkverk og et alternativ vil kunne få helt 
andre resultater. Sprengning er relativt utslippsintensivt, så dersom sprenging ikke 
er en del av alternativet, kan det gjøre at rekkverk gir høyest utslipp. Transport 
medfører store utslipp og kostnader og det bør gjøres prosjektspesifikke bereg-
ninger dersom tiltaket vurderes gjennomført i et prosjekt. Dersom det i det vur-
derte scenarioet er mulig å bruke den utsprengte steinen i linja, slik at transporten 
til deponi reduseres betraktelig, i tillegg til at steinen erstatter inntransporterte 
steinmaterialer, kan også både klimagass- og kostnadsregnskapet se helt annerle-
des ut, jf. kapittel 3.8. 

Det er ikke nødvendig med fravikssøknad ved å benytte rekkverk eller andre alter-
nativer så lenge alle krav i håndbøker knyttet til trafikksikkerhet er opprettholdt. 
Ettersom bruk av rekkverk og alternativene handler om trafikantenes sikkerhet, er 
det lite sannsynlig at det innvilges fritak fra kravene. Mht. å utvide sikkerhetsso-
nen mot fjellskjæring fremfor å sette opp rekkverk må sikkerhetssonens bredde 
dimensjoneres ut ifra krav i N101.  

Tabell 3.17: Beregning av kli-
magassutslipp og kostnader 
ved sammenlikning av rekk-
verk og ekstra sprengning. 
Alle beregninger gjelder per m 
vei. 
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3.11 Kreve lav-/nullutslippskjøretøy og -maskiner (27, 
28 og 51) 

3.11.1 Om tiltaket 
Lav- og nullutslippsmaskiner og kjøretøy kutter klimagassutslipp ved at de har 
lave eller ikke-eksisterende utslipp av fossilt CO2 under drift. Maskinene kan gå på 
fossilfrie brensler som biodiesel, eller være utslippsfrie, som el- og hydrogen-ma-
skiner. De elektriske maskinene kan enten være kabeldrevne med kontinuerlig 
strømtilførsel («plug-in-elektriske»), batteridrevne eller begge deler. Hydrogen-
drevne maskiner vil i praksis benytte et batteri for mellomlagring av energi produ-
sert av brenselcellen. 

3.11.2 Forutsetninger 
- Utslippsfaktor diesel forbrukt i anleggsmaskiner: 3,24 kg CO2e/L [58]
- Utslippsfaktor biodiesel: 0,62 kg CO2e/L [58]
- Utslippsfaktor strøm: 0,16 kg CO2e/kWh [19]
- Energibehov diesel-lastebil: 0,6 L diesel/km [58]
- Energibehov el-lastebil: 1,5 kWh/km [58]
- Effektbehov diesel-gravemaskin: 30 L diesel/time [59]
- Effektbehov el-gravemaskin: 210 kW [59]

3.11.3 Vurdering 
Vurdering av reduserte klimagassutslipp som følge av tiltaket er oppsummert i Ta-
bell 3.18. 

Lastebil Utslipp [kg CO2e/km] %-vis reduksjon sammen-
liknet med fossil diesel 

Utslipp diesel-lastebil på 
fossil diesel 1,94 - 

Utslipp diesel-lastebil på 
biodiesel 0,37 81 % 

Utslipp el-lastebil 0,15 92 % 

Gravemaskin Utslipp [kg 
CO2e/time] 

%-vis reduksjon sammen-
liknet med fossil diesel 

Utslipp diesel-gravema-
skin på fossil diesel 97,20 - 

Utslipp diesel-gravema-
skin på biodiesel 18,60 81 % 

Utslipp el-gravemaskin 21,39 78 % 

Disse beregningene tar ikke hensyn til produksjon av maskinene, og det kan antas 
at batterielektriske har noe høyere klimapåvirkninger i produksjonen på grunn av 
batteriproduksjon. Det gir likevel en indikasjon på at det er mye å spare fra et kli-
maperspektiv på å gjøre bil- og maskinparken fossil-/utslippsfri. Her vurderes hel-
ler ikke andre positive bieffekter som lavere lokal luftforurensning og lavere støy-
nivå fra el-motorer. 

Så lenge lav- og nullutslippskjøretøyene og -maskinene fungerer på en tilfredsstil-
lende og sikker måte, er det ikke krav i SVV sine håndbøker som forhindrer det. 
Kostnader er imidlertid en avgjørende barriere for bruk av lav- og nullutslippsma-
skiner. Anslåtte innkjøpspriser for ulike nullutslippsmaskiner og deres dieseldrevne 
ekvivalenter er vist i Figur 3.8. Anslagene viser at det er til dels store prisgap mel-
lom nullutslippsvariantene og de dieseldrevne. For gravemaskiner kan plug-in-
elektriske varianter være billigere hvis de er serieproduserte, men på generelt 
grunnlag er nullutslippsmaskiner (mye) dyrere i innkjøp enn dieselmaskiner.  

Tabell 3.18: Utslippsreduksjo-
ner ved bruk av lav- og null-
utslippskjøretøy og -maskiner 
sammenliknet med fossile va-
rianter 
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Figur 3.8: Innkjøpspris for ulike nullutslippsanleggsmaskiner i millioner kroner [60] 

Mtp. driftskostnader har DNV-GL anslått følgende energikostnader for ulike energi-
bærere [60]: 

- Avgiftsfri diesel: 85 øre/kWh
- Biodiesel: 115 øre/kWh
- Elektrisitet 90 øre/kWh

Dette viser at også drift av diesel-maskiner med biodiesel gir en ikke ubetydelig 
merkostnad. Elektrisitet er litt dyrere enn diesel, men her vil de store investerings-
kostnadene være mer avgjørende. Resultatene viser at det er nødvendig med 
kostnadsreduksjoner eller andre insentiver for i større grad muliggjøre bruk at lav- 
og nullutslippskjøretøy og -maskiner i veibyggingen. Dersom det blir økonomisk 
bærekraftig sammenliknet med alternativet, er det meget store potensialer for ut-
slippskutt fra dette tiltaket.  

Det er gjort flere utredninger rundt lav- og nullutslipps bygge- og anleggsplasser 
de senere årene. Analyse og Strategi har utført en utredning av kostnader og kli-
magassutslipp knyttet til fossilfrie byggeplasser (de fant ikke datagrunnlag for å 
vurdere utslippsfrie byggeplasser). De finner blant annet at kostnadene knyttet til 
energiforbruk øker med 31 % ved bruk av biodiesel, mens klimagassutslippene re-
duseres med 40 %, basert på at biodiesel medfører 45 % lavere utslipp gjennom 
livsløpet enn ordinær diesel [61]. Det gjøres oppmerksom på at reduksjonsfakto-
ren på 45 % er basert på en artikkel i Teknisk ukeblad (TU) [62], som igjen ser ut 
til å ha feilsitert et produktdatablad fra Statoil [63]. I produktdatabladet står det 
at biobrenselet kan redusere CO-utslippene med 45 %, og ikke CO2-utslippene. 
For CO2 oppgir både TU-artikkelen og produktdatabladet at utslippene kan reduse-
res med opp mot 90 %. Dette indikerer at resultatene knyttet til klimaeffekten av 
å bytte til biodiesel gjort i beregningene i dette avsnittet er nærmere realiteten. 

I rapporten «Muligheter og barrierer for fossilfrie anleggsplasser i transportsekto-
ren. Kunnskapsgrunnlag til Samferdselsdepartementets handlingsplan og grunnlag 
for Nasjonal transportplan 2022–2033» har transportetatene gjennomført omfat-
tende analyse av potensialet for bruk av utslipps- og fossilfrie maskiner. De finner 
også at pris er en avgjørende barriere for både fossilfrie og utslippsfrie maskiner, 
men at utvikling av batteriteknologi og masseproduksjon vil gi lavere priser [64].  

For de fossilfrie alternativene er dessuten tilgang på elektrisk energi og lademulig-
heter med høy effekt på anleggsplassene viktige utfordringer. Rapporten fra trans-
portetatene kommenterer også at det også er viktig å redusere utslipp gjennom 
bedre planlegging, logistikk og organisering i prosjektene samt bedre vedlikehold 
og mer effektiv kjøring av maskinene [64].  

DNV-GL har på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bel-
lona og Enova SF skrevet en rapport om potensialet for å kutte energirelaterte ut-
slipp på norske byggeplasser. De finner at tilgangen på elektriske alternativer til 
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anleggsmaskiner er begrenset, men at økt etterspørsel forventes å gi økt tilgjeng-
elighet [60]. I sin rapport om muligheter for fossilfrie bygge- og anleggsplasser i 
Hordaland trekker Asplan Viak i stor grad de samme konklusjonene, og de finner 
at for store anleggsmaskiner er ombygging til elektrisk drift i dag det eneste alter-
nativet, noe som medfører store ekstra kostnader [65]. DNV-GL påpeker i tillegg 
at «en avviking eller reduksjon av avgiftsfritaket [på diesel] vil føre til at fossil- og 
utslippsfrie alternativer vil bli mer konkurransedyktig og det forventes dermed at 
disse vil bli tatt i bruk i større grad» [60].  

Selv om det fortsatt er ganske store barrierer for bruk av lav- og nullutslippsma-
skiner i veiprosjekter i dag, er det en klar positiv utvikling i markedet. I februar 
2020 annonserte for eksempel anleggsmaskinleverandøren Nasta at de øker sat-
singen sin på utslippsfrie maskiner og oppretter en ny stilling som bare skal jobbe 
med dette [66]. 

For innsyn i mer forskning på feltet henvises det til kildene nevnt over. 
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4 Vurdering av tiltak med antatt middels po-
tensial 
Dette kapittelet følger samme struktur som det foregående. De åtte tiltakene som 
innledningsvis ble forventet å ha middels stort potensial for kostnadseffektiv re-
duksjon av klimagassutslipp blir vurdert, inkludert en beskrivelse av hvert tiltak og 
forutsetningene for vurderingen. 
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4.1 Standardisering av deler av bru, for eksempel søyler 
(6) 

4.1.1 Om tiltaket 
Det er foreslått å standardisere deler av brukonstruksjonen med hensikt å kart-
legge klima- og kostnadsgevinsten som oppstår av redusert materialbruk ved 
gjenbruk av forskaling. I dagens brubygging er det ikke uvanlig at det brusøyler 
standardiseres. Ved å ta utgangspunkt i den kraftigste søyla, oppdimensjoneres 
gjerne resterende søyler nettopp for å utnytte potensialet i gjenbruk av forskaling. 
Gevinsten av tiltaket oppstår dersom nytte-kostnaden ved å gjenbruke forskaling 
er større enn nytte-kostnaden fra reduserte betongmengder.  

Det er gjort en beregning på to brusøyler på henholdsvis 1 og 2 meter i diameter, 
begge med en høyde på 1 meter.  

4.1.2 Forutsetninger 
- Forholdet stål/tre er antatt til 1/10 
- Tykkelsen på forskaling er satt til 0,1 m [52] 

4.1.3 Vurdering 
 

Tabell 4.1: Kostnader og klimagassutslipp for en meter brusøyle 

Input Utregning Sum 

FATORER 

Utslippsfaktor, trevirke til forska-
ling [52] 

 83,1 kg CO2e/m3 

Utslippsfaktor, stål m/resirk [67]  1,72 kg CO2e/kg 

Utslippsfaktor, betong [1]  0,15  kg CO2e/kg 

Utslippsfaktor, armeringsstål [2]  0,56 kg CO2e/kg 

Egenvekt, betong  2 200 kg/m3 

Egenvekt, stålbånd  8 000 kg/m3 

Armeringsbehov  200 kg/m3 betong 

PRISER 

Pris på trevirke [68]  3 500 NOK/m3 

Pris på stål [69]  71 NOK/kg 

Pris på betong [3]  1 330 NOK/m3 

Pris på armering [70]  112 NOK/kg 

UTSLIPP PER METER SØYLE 

Volum betong, d = 1 m ∏*0,52 0,785 m3 
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Vi ser av tabellen at andelen klimagassutslipp til forskaling sammenlignet med ut-
slipp knyttet til selve brusøyla reduseres etter hvert som diameteren på søyla 
øker. Samtidig ser vi at prisen på henholdsvis forskaling og søyle er tilnærmet lik 
per meter for en søyle med 1 meter diameter, men at prisforskjellen øker kraftig 
med økt diameter. Vi ser videre på to ulike scenarioer for to søyler: 

1) Beholder ulik dimensjon for de to søylene, en med diameter lik 2 meter og 
en med diameter lik 1 meter. Løsningen gir behov for to ulike forskalinger. 
Samlede utslipp: 3 109 kg CO2e/meter 
Samlet pris: 149 943 NOK/meter 
 

2) Oppdimensjonering av søyle to slik at begge har lik diameter (2 meter) og 
forskaling kan gjenbrukes. 
Samlede utslipp: 3 692 kg CO2e/meter 
Samlet pris: 186 893 NOK/meter 

Ettersom standardisering av søyler medfører et større betongbehov vil en løsning 
uten standardisering av søyler gir merverdi både fra et klima- og kostnadsper-
spektiv. Den samlede nytten av gjenbrukt forskaling er dermed lavere enn nytten 
av å redusere betongbehovet ved å optimere tykkelsen på hver enkelt søyle. 

  

Utslipp betongsøyle, d = 1 m (0,785 * 2 200 * 0,15) +  
(0,785 * 200 * 0,56) 347 kg CO2e 

Volum forskaling, d = 1 m 2∏r 3,14 m3 

Utslipp forskaling, d = 1 m ((3,14/10)*83,1) + 
((3,14/100)*8 000*1,72) 458 kg CO2e 

Volum betong, d = 2 m ∏*0,52 3,14 m3 

Utslipp betongsøyle, d = 2 m (3,14 * 2 200 * 0,15) +  
(3,14 * 200 * 0,56) 1 387 kg CO2e 

Volum forskaling, d = 2 m 2∏r 6,28 m3 

Utslipp forskaling, d = 2 m ((6,28/10)*83,1) + 
((6,28/100)*8 000*1,72) 916 kg CO2e 

PRIS PER METER SØYLE  

Betongsøyle, d = 1 m (0,785*1 330) + 
(0,785*200*112) 18 628 NOK 

Forskaling, d = 1 m (0,314*3 500) + 
(0,0314*8000*71) 18 934 NOK 

Betongsøyle, d = 2 m (3,14*1 330) + (3,14*200*112) 74 512 NOK 

Forskaling, d = 2 m (0,628*3 500) + 
(0,0628*8000*71) 37 868 NOK 
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4.2 Bruke EXP/glasopor til frostsikring som substitutt til 
vanlige masser/lettfylling (16 og 84) 

4.2.1 Om tiltaket 
Det gjøres her en sammenligning av klimagassutslipp og kostnader ved å erstatte 
tradisjonell frostsikring i form av steinmasser (grus) med henholdsvis XPS og 
skumglass. På grunn av dårlig bæreevne og høyt fuktopptak sammenlignet med 
ekstrudert polystyren (XPS), er ekspandert polystyren (EXP) uegnet til bruk i frost-
sikring for vei. Det benyttes derfor XPS i beregningene.  

Håndbøkene setter krav til frostsikringslag for områder med telefarlighetsklasse T3 
og T4 [25]. For å unngå telehiv er det tradisjonelt brukt grusmasser til frostsikring 
av veibanen, men andre isolasjonsmaterialer som XPS og skumglass (glasopor) 
har god isolasjonsevne og kan benyttes som substitutt for grus. På grunn av god 
isolasjonsevne kan veioppbyggingen reduseres ved bruk av disse materialene.  

4.2.2 Forutsetninger 
- Beregningene gjøres med utgangspunkt i en årsmiddeltemperatur på 4˚C 
- Det antas for både XPS og skumglass at dette legges på et nedre frostsik-

ringslag bestående av steinmasser med tykkelse = 30 cm 
- Beregningene gjøres i henhold til retningslinjene i Håndbok N200 Veibyg-

ging 
- Glasopor, som er en ledende leverandør av skumglass på det norske mar-

kedet, oppgir to EPDer – en for skumglass produsert på fabrikken deres i 
Skjåk som er elektrisk drevet, og en for skumglass produsert på fabrikken 
i Fredrikstad som i stor grad er driftes på fossilt brensel. Det er valgt å ta 
med begge alternativene i beregningene for å illustrere i hvilken grad pro-
duksjonsmetode har innvirkning på klimagassutslipp selv for to identiske 
produkter 

4.2.3 Vurdering 
Håndbok N200 oppgir frostmessig dimensjonering ved bruk av skumglass og XPS 
som isolasjonsmateriale [22, s. 149-150]. Ved bruk av skumglass kan dette enten 
benyttes som øvre frostsikringslag over et nedre frostsikringslag bestående av 
steinmaterialer, eller det kan benyttes alene (i kombinasjon med fiberduk) uten et 
nedre frostsikringslag. Det stilles strengere krav til isolasjonsmaterialets tykkelse 
dersom det benyttes alene, uten nedre frostsikringslag. Ved bruk av XPS stilles det 
krav til et nedre frostsikringslag på minimum 30 cm. 

   
Tabell 4.2: Klimagassutslipp og priser knyttet til 1 m2 frostsikringslag 

Inndata Utregning Sum 

ENHETER 

Utslippsfaktor, grus [31], [32], 
[33], [34], [35], [36] og [37] 

 5,8 kg CO2e/m3 

Utslippsfaktor, XPS [14]  112 kg CO2e/m3 

Utslippsfaktor, skumglass (Fred-
rikstad) [71]  38,5 kg CO2e/m3 

Utslippsfaktor, skumglass (Skjåk) 
[72]  7,8 kg CO2e/m3 

Egenvekt, grus [30]  1 550 kg/m3 
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Det er lavest kostnader knyttet til kombinasjonen grus og XPS. Til sammenligning 
er et frostsikringslag bestående av kun grus omkring 50 % dyrere, mens prisen på 
frostsikring med kombinasjonen grus og skumglass er dobbelt så høy per m2. 

Beregningene viser at frostsikring bestående av en kombinasjon av grus og skum-
glass gir lavest klimagassutslipp, gitt at det benyttes skumglass fra en fabrikk der 
produksjonen er elektrisk drevet. Til sammenligning gir et frostsikringslag bestå-
ende av kun grusmasser dobbelt så store klimagassutslipp, mens kombinasjonen 
grus og XPS gir omtrent tre ganger så store utslipp. Kombinasjonen grus og skum-
glass fra fabrikk som i hovedsak er fossildrevet gir mellom tre og fire ganger så 
høye klimagassutslipp per m2. 

Usikkerheten rundt disse beregningene er stort sett knyttet til prosjektets loka-
sjon, da transport av både XPS og skumglass vil variere med prosjektets geogra-
fiske beliggenhet. I tillegg ser vi at valg av energikilde i produksjon er svært av-
gjørende når vi skal sammenligne de ulike produktenes klimagassutslipp. Det vil 
være hensiktsmessig å følge denne utviklingen tett da en omlegging av energi-
kilde, for eksempel i produksjon av XPS, vil kunne redusere utslippene betraktelig. 
For XPS vil en potensielt høyere resirkuleringsgrad i fremtiden kunne påvirke 

PRISER 

Pris, grus [38]  125 NOK/m3 

Pris, skumglass [73]  230 NOK/m2 (43 cm tykkelse) 

Pris, XPS [19]  110 NOK/m2 (11 cm tykkelse) 

UTLSIPP OG PRIS, GRUS 

Tykkelse, frostsikringslag [25]  1,74 m 

Utslipp, frostsikringslag 5,8 * 1,74 10 kg CO2e/m2 

Pris, samlet 125 * 1,74 218 NOK/m2 

UTSLIPP OG PRIS, GRUS + XPS 

Tykkelse, XPS [25]  11 cm 

Tykkelse, grus [22]  30 cm 

Utslipp, samlet (112/100*11) + (5,8/100*30) 14,1 kg CO2e/m2 

Pris, samlet (125*0,3) + 110 148 NOK/m2 

UTSLIPP OG PRIS, GRUS + SKUMGLASS 

Tykkelse, skumglass [22]  43 cm 

Tykkelse, grus [22]  30 cm 

Utslipp, samlet (Fredrikstad) (38,5/100*43) + (5,8/100*30) 18,3 kg CO2e/m2 

Utslipp, samlet (Skjåk) (7,8/100*43) + (5,8/100*30) 5,1 kg CO2e/m2 

Pris, samlet (125*0,3) + 230 268 NOK/m2 
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klimagassutslippene i noen grad. For skumglass, som i dag produseres av resirku-
lert glass, forventes ingen ytterligere reduksjon i klimagassutslipp som følge av re-
sirkulering fordi dette potensialet allerede er utnyttet til fulle.  

Gjennom forskningsprosjektet FROST har forskere på NTNU i samarbeid med flere 
aktører, deriblant Statens vegvesen, sett på mulighetene for å redusere frostsik-
ringsdybden på norske veier. Studien konkluderer med at det kan tillates en lavere 
frostsikringsdybde uten at det går på bekostning av veiens kvalitet [74], [75]. Be-
regningene i denne analysen er gjort i henhold til retningslinjer gitt av Håndbok 
N200, og basert på funnene i ovennevnte studie vil det være naturlig å anta at det 
er mulig å oppnå både utslipps- og kostnadsreduksjoner ved mer funksjonsbaserte 
retningslinjer. En reduksjon i frostsikringsdybden vil redusere klimagassutslippene 
knyttet til frostsikring, men forventes å ha liten effekt på den relative forskjellen 
mellom de fire alternativene som her er vurdert. 

Det er også fordeler ved bruk av stein/grus til frostsikring utover det som frem-
kommer i beregningene. De fleste norske veiprosjekter har et masseoverskudd, 
noe som gjør det naturlig, og fornuftig, å benytte massene internt på anlegget der 
det er mulig. En slik løsning vil minimere transportbehovet for massene benyttet 
til frostsikring i tillegg til at det vil begrense transportbehovet knyttet til alternati-
vet som i et slikt tilfelle er å transportere de samme massene ut av anlegget til 
deponi.  

Avslutningsvis er det verdt å nevne at klimatiske forhold kan være en hensikts-
messig vurderingsparameter ved valg av isolasjonsmateriale. Skumglass og XPS 
har en vesentlig lavere egenvekt enn grus, og det bør undersøkes om disse mate-
rialene kan være utsatt for utvasking av veifundamentet ved ekstreme nedbørs-
mengder.  
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4.3 Vi har dårlig grunn som må stabiliseres – type 
grunnforsterkning må vurderes/alternativ til KC? 
(38 og 85) 

4.3.1 Om tiltaket 
Grunnarbeider utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene i infrastrukturpro-
sjekter, og Norges Geotekniske Institutt (NGI) peker på følgende tre hovedfaktorer 
som påvirker det totale utslippet [76]: 

- Type bindemiddel 
- Mengde bindemiddel 
- Konfigurasjon, dekningsgrad 

I dag anvendes ulike metoder for grunnstabilisering, og valg av metode bestem-
mes ut fra situasjonen, der egenskaper og tykkelse på de svake lagene og størrel-
sen på veifyllingen er vesentlige faktorer. I veibygging benyttes kalk- og sement-
peling som en av flere metoder for å stabilisere svak grunn. Kalk/sement blandes 
med bløt grunn for å øke styrken slik at den tåler veioppbyggingen [77]. Sement-
produksjon er tradisjonelt forbundet med svært høye klimagassutslipp, der rundt 
60 prosent av utslippene kommer fra dekarbonisering av kalkstein og rundt 40 
prosent kommer fra forbrenning av fossile energibærere og finmaling, da det kre-
ves temperaturer på rundt 1450 grader celsius for å utvinne klinker som sammen 
med gips er hovedkomponentene i sement. Samlet gir sementproduksjon ca 1 
tonn CO2 per tonn klinker [78]. En måte å redusere utslippene på er å erstatte de-
ler av klinkeren med andre materialer.  

Tiltaket består i at økt bruk av bindemiddel med lavere klimagassutslipp gir lavere 
utslipp i forbindelse med grunnstabilisering når forholdene ellers er like. 

4.3.2 Forutsetninger 
- Beregningene tar utgangspunkt i følgende to sementblandinger: 

o Tradisjonell kalk/sementblanding 
o Norcems produkt Multicem, som har en innblanding av andre kalsinerte 

mineraler (Cement Kiln Dust, CKD) med lavere klimagassutslipp enn 
kalk. Det benyttes her Multicem med en 50/50 blanding av CKD og se-
ment 

- Det presiseres at dette ikke er de eneste alternativene på markedet, men benyt-
tes i beregningene for å illustrere potensielle utslippsbesparelser ved å benytte 
alternativer til kalk for grunnstabilisering 

- Priser er grovt estimert og basert på leveranse til det sentrale Østlandet 
- Det forutsettes at produktegenskaper som styrke og levetid er lik for de to pro-

duktene 
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4.3.3 Vurdering 
 

Input Sum 

FAKTORER 

Utslippsfaktor, kalk/sement [79] 777 kg CO2e/tonn 

Utslippsfaktor, Multicem 50/50 [80] 360 kg CO2e/tonn 

PRISER 

Pris på kalk/sement [80] 1 300 NOK/tonn 

Pris på Multicem 50/50 [80] 1 000 NOK/tonn 

 

Både klimagassutslipp og kostnader er lavere for produktet med større andel inn-
blanding av alternativer til brent kalk (Multicem). Ved bruk av en 50/50-blanding 
KCD/sement fremfor kalk/sement i grunnstabilisering vil klimagassutslippene hal-
veres. Produktet anbefales dermed både ut fra et kostnads- og klimaperspektiv.  

Multicem har tilsvarende egenskaper som kalksement og er velegnet til bruk for 
stabilisering av leire og andre ustabile jordmasser. Produktet har vært på marke-
det siden tidlig 2000-tallet og benyttes som oftest i en 50/50 blanding, men leve-
res også i en mix bestående av 75 % KCD og 25 % sement. En barriere for å ta i 
bruk et blandingsprodukt som Multicem (eller tilsvarende) kan være usikkerhet 
rundt, og mangel på erfaring med, produktenes styrkeegenskaper.  

  

Tabell 4.3: Kostnader og kli-
magassutslipp per tonn for to 
ulike sementblandinger 
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4.4 Vurdere å legge biokull (gjenbruksmateriale fra an-
nen virksomhet) i grøfter/sidearealer (42) 

4.4.1 Om tiltaket 
Det foreslås å benytte biokull i grøfter og sidearealer. Det antas at dette er fore-
slått av to grunner: 

- Biokull benyttet i sideareal vil binde karbon i lang tid. I tillegg reduseres behov
for gjødsling

- Substitutt for, og dermed redusert behov for, pukk- og grusmasser

4.4.2 Forutsetninger 
- Biokull har, utover å binde karbon, egenskaper som er mer fordelaktige i jord-

bruket enn i grøft- og sidearealer for vei
- Det er et etterspørselsoverskudd for biokull i jordbruket

4.4.3 Vurdering 
Klimakur 2030 peker på økt bruk av biokull i jordbruket som et tiltak for reduserte 
klimagassutslipp i sektor for skog og annen arealbruk. Biokull dannes gjennom py-
rolyse, der organiske restfraksjoner varmes opp uten tilgang på oksygen. Biokull 
binder karbon og fører dermed til at en større andel CO2 lagres i jorda fremfor å 
frigjøres til atmosfæren. Utslippsreduksjonspotensialet ved karbonlagring i biokull 
er estimert til 0,8 millioner tonn CO2e for perioden 2021-2030 [81]. 

Årsaken til at det i dag ikke benyttes biokull i større grad er at det ikke er etablert 
infrastruktur for innsamling av organiske avfalls- og restfraksjoner eller mottaks-
apparat for produsert biokull. Karbonfangst med biokull blir per i dag heller ikke 
regnet med i det nasjonale utslippsregnskapet, noe som kan anses å være en 
medvirkende årsak til manglende insentiver for produksjon av biokull. Klimakur 
peker på økt kunnskap om produksjon og bruk i tillegg til kunnskapsoverføring 
som tiltak for å etablere et marked for biokull [81]. 

Utover biokullets evne til å binde karbon kan biokull stimulere til økt biologisk akti-
vitet i jorden. Det vil også øke jordens evne til å absorbere vann og dermed redu-
sere faren for tørke og erosjon [81], [82].  

Med dagens etterspørselsoverskudd for biokull i jordbruket på grunn av dets egen-
skaper knyttet til karbonlagring, næringstilskudd og absorbering av fuktighet vur-
deres biokull som lite relevant tilskudd i veibygging i nær fremtid. Dersom støtte-
ordninger for produksjon av biokull kommer på plass og etterspørselen fra jord-
brukssektoren på sikt møtes, vil en eventuell anvendelse av biokull i veibygging 
kunne revurderes. 
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4.5 Bruke trekkekummer i plast i stedet for betong? 
Hvordan er klimaavtrykket for plast vs. betong? 
(37) 

4.5.1 Om tiltaket 
Kummer kan lages av flere materialtyper med ulike klimagassutslipp fra de for-
skjellige delene av livsløpet. Ved å sammenlikne betong- og plastkummer fra et 
livsløpsperspektiv kan man vurdere hva som betyr mest av f.eks. utslipp fra pro-
duksjon av materialer og utslipp knyttet til transport. 

Ved bruk av kummer i veibygging, bør de være i styrkeklasse D400, som innebæ-
rer at de tåler trafikkbelastning [83]. For å oppnå denne styrkeklassen benyttes 
støpejernslokk for både plast- og betongkummer [83], [84]. Ved bruk av betong-
kummer utføres disse normalt med bunnplate i betong [83].    

4.5.2 Forutsetninger 
På grunn av stor variasjon i vektangivelser for betong- og plastkummer i VegLCA 
og i informasjon fra kum-leverandører, gjøres det klimagassberegninger på to al-
ternativer, ett med data fra VegLCA og ett med data fra leverandørene Loe Rør-
produkter AS (betongkummer) og Melbye Skandinavia Norge AS (plastkummer). 
Benytter følgende forutsetninger i beregningene: 

- Utslippsfaktor betong til rør og kummer: 0,167 kg CO2e/kg [52] 
- Utslippsfaktor plast, PE: 2,30 kg CO2e/kg [52] 
- Utslippsfaktor transport: 0,165 kg CO2e/tkm [52] 
- Transportavstand betong til rør og kummer: 50 km [52] 
- Transportavstand plast, PE: 70 km [52] 
- Vekt betongkum fra VegLCA: 3500 kg/stk («inspeksjonskum, betong» fra [52]) 
- Vekt plastkum fra VegLCA: 21 kg/stk («inspeksjonskum, plast» fra [52]) 
- Vekt plastkum fra Melbye Skandinavia Norge AS (Modell FF12267 uten lokk): 

34,5 kg [84] 
- Vekt betongkum fra Loe Rørprodukter AS (TK2-500 inkl. bunnplate uten lokk): 

475 kg + 400 kg = 875 kg [85] 

4.5.3 Vurdering 
 Tabell 4.4 viser beregnede klimagassutslipp per kum gitt vektdata fra VegLCA.  

 

   
Tabell 4.4: Utslipp forbundet med betong- og plastkummer per kum med vektdata fra VegLCA 

Beregnet størrelse Beregning  Resultat Resultat plastkum som 
% av betongkum 

Utslipp betongkum eks. 
transport 

0,167 kg CO2e/kg * 3500 
kg  585 kg CO2e - 

Transportutslipp betong-
kum 

0,165 kg CO2e/tkm * 3,5 
t * 50 km 28,9 kg CO2e - 

Sum utslipp betongkum 585 + 28,9 kg CO2e 613 kg CO2e - 

Utslipp plastkum eks. 
transport 2,30 kg CO2e/kg * 21 kg  48,3 kg CO2e 8,26 % 

Transportutslipp plast-
kum 

0,165 kg CO2e/tkm * 
0,021 t * 70 km 0,243 kg CO2e 0,84 % 

Sum utslipp plastkum 48,3 + 0,243 kg CO2e 48,5 kg CO2e 7,94 % 
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Tabell 4.5 viser beregnede klimagassutslipp per kum gitt vektdata fra produsen-
tene angitt i avsnitt 4.5.2.  

Ifølge Melbye Skandinavia Norge AS er trekkekummer i plast, inkl. lokk, omkring 
10 % dyrere enn tilsvarende betong-trekkekummer [84], så det er sannsynligvis 
en liten merkostnad knyttet til gjennomføring av tiltaket. 

Vektforskjellen for kummene i VegLCA er veldig stor, og med data fra leverandør-
ene, blir forskjellen i utslipp adskillig mindre enn med data fra VegLCA. Likevel er 
det fortsatt et potensial for reduksjon av klimagassutslipp ved å benytte plastkum-
mer fremfor betongkummer, men det er viktig å merke seg at de generelle trans-
portavstandene benyttet i beregningene utgjør en viktig usikkerhetskilde. Klimaef-
fekten ved bruk av plastkummer bør derfor vurderes for det enkelte prosjekt.  

Ved bruk av resirkulert i plastkummene, vil trolig disse få ytterligere redusert kli-
mafotavtrykk. På den annen side tar ikke dette regnestykket hensyn til at bruk av 
plastkummer kan kreve at det blir brukt andre materialer i omfyllingsmassen rundt 
kummene, for eksempel med mindre kornstørrelse (steinstørrelse). 

Mht. krav i håndbøker står det i N200 at spesiallagde kabelkummer og kummer av 
plast kan benyttes som alternativ til betongkummer, og dette tiltaket vil derfor 
ikke kreve fravikssøknad så lenge kummene oppfyller nødvendige belastningskrav. 

  

   
Tabell 4.5: Utslipp forbundet med betong- og plastkummer per kum med vektdata fra produsenter 

Beregnet størrelse Beregning  Resultat Resultat plastkum som 
% av betongkum 

Utslipp betongkum eks. 
transport 

0,167 kg CO2e/kg * 875 
kg  146 kg CO2e - 

Transportutslipp betong-
kum 

0,165 kg CO2e/tkm * 
0,875 t * 50 km 7,22 kg CO2e - 

Sum utslipp betongkum 146 + 7,22 kg CO2e 153 kg CO2e - 

Utslipp plastkum eks. 
transport 

2,30 kg CO2e/kg * 34,5 
kg  79,4 kg CO2e 54,3 % 

Transportutslipp plast-
kum 

0,165 kg CO2e/tkm * 
0,0345 t * 70 km 0,398 kg CO2e 5,52 % 

Sum utslipp plastkum 79,4 + 0,398 kg CO2e 79,75 kg CO2e 52 % 
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4.6 Benytte masser i sideterreng i stedet for å kjøre det 
bort (59) 

4.6.1 Om tiltaket 
Dette tiltaket er relatert til tiltak 57/58 om lokal bruk av svartskifer, beskrevet i 
kapittel 0, og handler om at lokal bruk av masser fremfor å frakte det til deponi 
reduserer transportrelaterte utslipp og kostnader.  

4.6.2 Forutsetninger 
- Transportavstander: 15 km til deponi [52], 1 km t/r til sideterreng
- Utslippsfaktor massetransport: 0,165 kg CO2e/tkm [47]
- Kostnad transport til deponi: 65 NOK/t [47]
- Kostnad for masseflytting til lokal bruk (sideterreng) antas å være 57 NOK/pfm3,

basert på kostnad i kalkylepost A1.2 Flytting og disponering av steinmasser fra
dag post «Til voller og terreng (239.000pam3), antatt snitt < 5km» i anslagsrap-
port fra SVV [9]3

- Antar massetetthet for (stein)masser er 2,65 tonn/pfm3 [39]

4.6.3 Vurdering 
Fra forutsetningene over fås utslipps- og kostnadsbesparelsene ved å bruke mas-
ser i sideterreng fremfor å kjøre dem bort som vist i Tabell 4.6. 

Beregnet størrelse Beregning Resultat 

Utslippsbesparelse (15 km – 1 km) * 0,165 
kg CO2e/tkm 2,31 kg CO2e/t 

Kostnadsbesparelse 65 NOK/t – (57 
NOK/pfm3 / 2,65 t/pfm3) 43 NOK/t 

Vurderingene viser at de utslipps- og kostnadsmessige besparelsene er betydelig 
lavere for ordinære rene masser enn for svartskiferholdige masser på grunn av an-
tatt betydelig kortere transportavstand. Likevel er det et tydelig innsparingspoten-
sial, og med tanke på de praktiske hensynene ved håndtering av svartskifer, er 
dette et adskillig enklere tiltak å gjennomføre.  

Massene kan brukes f.eks. til landskapstilpasninger, i støyvoller og som oppfylling 
for å unngå høye og bratte skråninger slik at det ikke blir behov for rekkverk. 
N200 tillater dette, men all bruk av overskuddsmasser i sideterreng må oppfylle 
krav til sikkerhet og estetikk i SVV sine håndbøker [25]. Siktkrav i N100 og krav til 
sikkert sideterreng i N101 må oppfylles [86], [57].  

Bruk av masser som ikke inneholder svartskifer i sideterreng er imidlertid heller 
ikke fritt frem fra et ytre miljø-perspektiv. Bruk av overskuddsmasser trenger tilla-
telse fra Miljødirektoratet, som baserer vurderingen sin på om massene har tilsva-
rende egenskaper som massene de erstatter og om massene kan føre til forurens-
ninger, for eksempel i form av fremmede arter [87]. Miljødirektoratet tillater gjen-
bruk av masser så lenge forurensningsinnholdet er lavere enn akseptkriterier for 
området og det ikke er risiko for spredning av forurensningen [88].  For å benytte 
masser i sideterreng er det viktig å planlegge for det, med tilstrekkelig areal til 
mellomlagring og god sortering av massene [89]. 

3 For en forklaring på forskjellen mellom pfm3 og afm3, se s. 25 i https://www.ba-
nenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/horings-
dokumenter-reguleringsplan/teknisk-dokumentasjon-av-planforslaget/overordnet-plan-for-
massehandtering.pdf 

Tabell 4.6: Klima- og kost-
nadsmessig besparelse ved å 
benytte masser i sideterreng 
fremfor å frakte dem til de-
poni 
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4.7 Utrede ulike typer veilys (86) 

4.7.1 Om tiltaket 
For belysning langs veien kan man benytte ulike typer lys. Det gjøres i denne rap-
porten en sammenlikning av utslipp og kostnader knyttet til energiforbruk i ordi-
nær gatebelysning og led-belysning.  

4.7.2 Forutsetninger 
- Reduksjon i strømforbruk LED-belysning: 67 % [90] (antatt konservativt anslag) 
- Utslippsfaktor strøm: 0,16 kg CO2e/kWh [19] 
- Strømpris: 0,9 NOK/kWh [60] 
- Antatt strømforbruk per ordinær gatelampe: 125 W [91] 
- Antatte driftstimer: 2160 h/år [92] 

4.7.3 Vurdering 
Tabell 4.7 viser beregningene av reduksjon i klimagassutslipp og kostnader rela-
tert til energiforbruk per lykt per år ved bruk av LED-belysning.  

Beregnet størrelse Beregning  Resultat 

Utslippsbesparelse 
0,67 * (0,16 kg 
CO2e/kWh * 0,125 kW * 
2160 h/år) 

28,9 kg CO2e/år 

Kostnadsbesparelse  0,67 * (0,9 NOK/kWh * 
0,125 kW * 2160 h/år) 163 NOK/år 

 

Basert på disse beregningene av energirelaterte kostnader og -utslipp fra bruksfa-
sen vil det kunne være mye å spare både mtp. på klima og kostnader dersom et 
prosjekt innebærer mye belysning. Dette regnestykket har forutsatt at kostnader 
og utslipp knyttet til produksjon, vedlikehold og avhending av pærer og armaturer 
er likt, noe som naturlig nok er en kilde til usikkerhet. Ifølge en LCA-studie av 
LED-pærer sammenliknet med tradisjonelle glødepærer, er imidlertid produksjons-
fasen ubetydelig sammenliknet med bruksfasen fra et klimaperspektiv [93]. Det 
kan forventes at LED-armaturene har noe høyere innkjøpskostnad, men lavere 
vedlikeholdskostnad enn de ordinære pærene, slik at innsparingene under drift 
veier opp for de økte investeringskostnadene i løpet av relativt kort tid [90], [91].  

To fordeler ved LED-pærer som beregningene over heller ikke inkluderer, er at 
LED-pærer har betydelig lenger levetid enn tradisjonelle glødepærer [94], i tillegg 
til at de kan dimmes, noe som gjør at smarte styringssystemer gir potensial for yt-
terligere reduksjoner av energiforbruk. Ved bruk av LED-belysning må disse opp-
fylle samme krav som til ordinær belysning for funksjon, fundamentering, estetikk, 
sikkerhet og dimensjonering. Håndbok N200 viser til følgende håndbøker for di-
mensjonering: 

− Håndbok N100 Veg- og gateutforming 
− Håndbok N601 Elektriske anlegg 
− Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, tekniske krav  
− Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning 
− NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 
− Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging  

Tabell 4.7: Klima- og kost-
nadsmessig besparelse per 
lykt ved å benytte LED-belys-
ning fremfor konvensjonell 
belysning 
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4.8 Bruke «motorvarmer» for å varme opp maskiner i 
stedet for å stå på tomgang (52) 

4.8.1 Om tiltaket 
Det er flere grunner til at man kan bruke motorvarmer i anleggsmaskiner og kjø-
retøy. For det første bruker en kald dieselmotor mer drivstoff og slipper ut større 
mengder avgasser enn en varm [95]. For det andre er en varm maskin mer kom-
fortabel å sitte i for maskinførerne. Siden det i dette tiltaket spesifiseres at det er 
snakk om bruk av motorvarmer som erstatning for tomgangskjøring, antas det at 
tiltaket betyr oppvarming av motoren og dermed kupeen av komforthensyn. 

4.8.2 Forutsetninger 
- Tid for oppvarming ved tomgangskjøring: 15 min 
- Tid for oppvarming med motorvarmer: 90 min 
- Effekt motorvarmer: 2500 W [96] 
- Dieselforbruk gravemaskin: 20 L/h [58] 
- Effektbehov dieseldrevet motorvarmer: 0,3 L/h [96] 
- Utslippsfaktor diesel forbrukt i anleggsmaskiner: 3,24 kg CO2e/L [58] 
- Utslippsfaktor strøm: 0,16 kg CO2e/kWh [19] 
- Investeringskostnad motorvarmer: 15000 NOK/stk [96] 
- Levetid motorvarmer: 3000 h [97] 
- Dieselpris: 8,9 NOK/L [60] 
- Strømpris: 0,9 NOK/kWh [60] 

4.8.3 Vurdering 
Hvis det gjøres en forenkling der investeringskostnaden på 15000 NOK deles på 
driftstimene blir det 5 NOK/h som gir 7,5 NOK per oppvarming a 1,5 timer. Ut ifra 
dette og forutsetningene over får bruk av motorvarmer effektene på klimagassut-
slipp og kostnader vist i Tabell 4.8. 

Resultatene viser at det kan være en del å hente på å investere i motorvarmere 
fremfor å benytte tomgangskjøring til oppvarming. Siden en varm motor også bru-
ker mindre drivstoff den første perioden etter oppstart, er beregningene for dette 
tiltaket konservative, og det kan antas at reelle klimamessige innsparinger er noe 
større. For å illustrere dette har ifølge DEFA tester med deres motorvarmere vist 
en reduksjon i klimagassutslipp på 8-12 % for de første kilometerne for dieselbiler 

Tabell 4.8: Utslipps- og kostnadsmessige følger ved å benytte motorvarmer fremfor tomgangskjøring for oppvarming 

Beregnet størrelse Beregning  Resultat 
Klimagass-/kostnadsre-
duksjon sammenliknet 
med tomgang 

Klimagassutslipp ved 15 
min tomgangskjøring 

0,25 h * 20 L/h * 3,24 
kg CO2e/L 16,2 kg CO2e - 

Klimagassutslipp ved 
dieseldrevet motorvar-
mer 

1,5 h * 0,3 L/h * 3,24 
kg CO2e/L 1,46 kg CO2e 91,0 % 

Klimagassutslipp ved 
elektrisk motorvarmer 

1,5 h * 2,5 kW * 0,16 
kg CO2e/kWh 0,60 kg CO2e 96,3 % 

Driftskostnad ved 15 
min tomgangskjøring 

0,25 h * 20 L/h * 8,9 
NOK/L  44,5 NOK - 

Kostnad ved dieseldre-
vet motorvarmer 

1,5 h * 0,3 L/h * 8,9 
NOK/L + 7,5 NOK (andel 
inv. kostn.) 

11,5 NOK 74 % 

Kostnad ved elektrisk 
motorvarmer 

1,5 h * 2,5 kW * 0,9 
NOK/kWh + 7,5 NOK 
(andel inv. kostn.) 

10,88 NOK 76 % 

 



KLIMATILTAK VED BYGGING AV NY VEG  e  RAPPORT KLIMAWORKSHOP 101

 

 

NIRAS Norge AS  4. mars 2020  www.nirasnorge.no 

56 

[95]. Figur 4.1 viser gjennomsnittlig prosentvis reduksjon av drivstofforbruk og ut-
slipp av CO, CO2, HC, NOx, og PM (partikler) med bruk av DEFA motorvarmer ved -
20°C på diesel biler etter gitt kjøredistanse. 

   
Figur 4.1: Gjennomsnittlig pro-
sentvis reduksjon av drivstoff-
forbruk og utslipp av CO, CO2, 
HC, NOx, og PM (partikler) med 
bruk av DEFA motorvarmer ved 
-20 °C på diesel biler etter gitt 
kjøredistanse [95]. 

 

 

   Figur 4.2 indikerer at bruk av motorvarmer kan ha god effekt selv ved 0 ºC. 

   
Figur 4.2: Reduksjon på utslipp 
av CO, HC, CO2, PM og NOx og 
at bruk av motorvarmer har 
god effekt selv ved 0 ºC på en 
1,9 L diesel motor [95].  

 

 

    

Selv om beregningene viser at det er stor forskjell mellom utslipp og kostnader 
når man sammenlikner motorvarmer og tomgangskjøring isolert, vil effekten av 
tiltaket være noe begrenset i et stort prosjekt, da utslipp knyttet til tomgangskjø-
ring for å varme opp maskinene må forventes å være betydelig lavere enn utslipp 
knyttet til aktiv bruk av maskinene og utslipp fra tomgangskjøring som følge av in-
effektiviteter på byggeplassene. Energieffektivisering og optimal drift av anleggs-
maskiner er viktig for å kutte utslipp på byggeplasser [64], og det kan være dette 
vil ha større klimaeffekter enn bruk av motorvarmer. Bruk av motorvarmer kan li-
kevel være et enkelt tiltak å gjennomføre med synlige resultater. 
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5 Vurdering av tiltak med antatt lavest poten-
sial 
Dette kapittelet inneholder korte, kvalitative vurderinger av de gjenstående 15 til-
takene som blir ansett å ha lavere potensial for kostnadseffektiv reduksjon av kli-
magassutslipp.   

5.1 Stålbruer bygges som midlertidige bruer slik at de 
kan demonteres og flyttes (2) 
For midlertidige veier som omlegging-, drift- og anleggsveier er det fornuftig å be-
nytte bruer som kan demonteres og flyttes. Dette gjøres i dag i stor grad, hoved-
sakelig fordi det er sterke økonomiske insentiver for å benytte slike midlertidige 
brukonstruksjoner fremfor en stedstilpasset bru. 

En permanent veibru prosjekteres imidlertid normalt for en levetid på 100 år selv 
om visse komponenter må skiftes ut oftere. Å Bygge bruer med formål å kunne 
demontere disse for å bygge opp et annet sted anses derfor som et tiltak med 
svært begrenset effekt. 

5.2 Gjenbruk av forskaling (5 og 73) 
Forskaling til betongstøp består av trevirke som bindes sammen ved hjelp av stål-
bånd. Det er ingen regulative barrierer for å gjenbruke forskalingen. Se kapittel 0 
for nærmere beregninger i nytte-kostnadsvurdering knyttet til gjenbruk av forska-
ling. 

5.3 Optimalisere lengde på broer uten at det går på be-
kostning av eks. naturmiljø, kulturlandskap (32) 
Fordi elveleier og bekkefar ofte er preget av et rikt artsmangfold og kan ha verdi 
både for naturmiljø og rekreasjon er det normalt et ønske å hensynta disse verdi-
ene ved etablering av kryssende infrastruktur. Bekker og elver er i tillegg ofte re-
gulert inn med tilhørende hensynssoner i en kommunedelplan. For en kryssende 
bru betyr ofte ivaretakelse av disse verdiene at brulengden må forlenges noe mer 
enn strengt nødvendig sett fra et rent teknisk perspektiv.  

Det er vesentlige kostnader knyttet til å etablere en brukonstruksjon, noe som 
gjør at det alltid vil etterstrebes å slanke og forkorte konstruksjonen så mye som 
mulig ut ifra områdets gitte premisser. Disse økonomiske insentivene er vurdert så 
sterke at en optimalisering av brulengde i praksis vil skje uten at det vurderes ut 
fra et klimaperspektiv. 

5.4 Kan man redusere/optimalisere mengden sprøyte-
betong i tunnel? Bedre tykkelseskontroll (8) 
Sprøytebetong benyttes i forbindelse med sikring av arbeid i tunnel. Ved bruk av 
PE-skum til frostsikring kan sprøytebetong også benyttes som brannsikring. Hånd-
bok N500 oppgir sikringsklasser fra I-VI med utgangspunkt i gitte bergforhold, der 
sikringsklasse I er «lite oppsprukket bergmasse» og sikringsklasse VI er 
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«eksepsjonelt dårlig bergmasse» [6]. Påkrevd mengde sprøytebetong varierer fra 
80 – 250 mm, der mengden øker med sikringsklassene.  

Forutsatt at sikkerhetskravene gitt i Håndbok N500 jevnlig oppdateres i henhold til 
beste tilgjengelige teknologi og erfaringer, anses det som lite gjennomførbart å re-
dusere mengden sprøytebetong i tunnelbygging uten at dette går ut over arbeids- 
og brannsikkerhet. 

5.5 Kan man optimalisere/redusere tunnelsprengning? 
(12) 
Det er betydelige klimagassutslipp knyttet til fjellsprengning. For en tenkt strek-
ning bestående av 1/5 tunnel og resterende av vei i dagen, vil produksjon og deto-
nering av sprengstoff alene typisk stå for rundt 10 % av klimagassutslippene i an-
leggsfasen. På tross av stort utslippskuttpotensiale ved redusert sprengning er 
dette tiltaket vurdert å ha lite samlet potensiale på grunn av de sterke økonomiske 
insentivene til å optimalisere/redusere tunnellengder.  

5.6 Kan man gjenbruke prosessvann? (81) 
Tunnelvann kan renses og gjenbrukes i tunneldrift. I dag benyttes gjerne innlekka-
sjevann og resirkulert tunnelvann til nedkjøling av borerigg. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å gi entreprenører insentiver til i større grad å resirkulere prosess-
vann og benytte innlekkasjevann fremfor å hente dette fra omkringliggende, og 
potensielt sårbare, resipienter. Utover dette er nytteverdien av tiltaket sett fra et 
klima- og kostnadsperspektiv vurdert til lav. 

5.7 Se på de midlertidige veioppbyggingene og tykkelse 
på de ulike lagene (spesielt asfalt) (13). Redusere 
frostlag til midlertidig vei (E18) (15) 
Det er gjort en vurdering av potensiale for besparelser ved endret veioppbygging i 
kapittel 3.6. Det er ulike grunner til at midlertidig veioppbygging vurderes til å ha 
lite potensiale ut ifra et nytte-kostnadsperspektiv; 

Basert på krav til dimensjonering i Håndbok N200 er potensialet for utslippsbespa-
relser ved veioppbygging størst for frostsikringslaget, som for visse veityper er 
uforholdsmessig tykt. Fordi midlertidige veier, på grunn av kort levetid, bygges 
uten frostsikringslag forsvinner dette potensialet. I tillegg utgjør midlertidige an-
leggsveier generelt en svært liten del av veiarealet i et anleggsprosjekt, noe som 
gjør det mer hensiktsmessig å fokusere på besparelser knyttet til hovedveistrek-
ningen. 

Det vil for midlertidige anleggsveier likevel være hensiktsmessig å gjøre egne be-
regninger på nødvendig tykkelse på veioverbygning fremfor å følge håndbøkene 
ettersom disse er beregnet for veier med lang levetid.  
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5.8 Viktig å legge på slitelag raskt slik at levetid på vei 
blir så lang som mulig. Bør inn som krav i kontrakt 
(14) 
Slite- og bindelag fungerer som beskyttelse for den resterende veioppbyggingen, 
da slitasje ned på bærelaget raskt vil forringe veien. Mangel på slitelag vil dermed 
føre til at veiens levetid reduseres, og bør unngås. Det er derfor viktig å legge sli-
telag straks etter at veioppbyggingen står ferdig. Videre bør det reasfalteres med 
et driftsintervall som sikrer mot senere slitasje på bærelaget. Metode For å sikre 
lengst mulig levetid på veien bør det i kontrakt med entreprenør forventes etable-
ring av slitelag som en del av veioppbyggingen. Dette er er blitt vanligere de siste 
årene. 

 

5.9 Dreneringssystemet – kummer og rør eller dype 
grøfter med infiltrasjon. Velge løsning med minst ut-
slipp. Grøft i stedet for rør langs vei. Også bra for 
rensing av overvann. N200 kap 4 (20 og 62) 
Valg av dreneringssystem avhenger i svært stor grad av de lokale forholdene langs 
veien. Håndbok N200 anbefaler i utgangspunktet lukket drenering for veier med 
ÅDT < 5000 og åpen drenering for ÅDT > 5000, men presiserer at valg av drens-
system bør gjøres etter en vurdering av følgende faktorer: 

- Trafikksikkerhet 
- Vanntilsig og behov for frostsikker avrenning 
- Klimatiske forhold som nedbørsmengder, snø og snøsmelting 
- Vei og områdetype 
- Terrengforhold, avrenning 
- Grunnforhold og geologiske forhold 
- Anleggs-, drifts-, og vedlikeholdskostnader 
- Estetikk og terrengtilpasning 
- Rensing av overvann 

Fra et klimagassperspektiv vil dreneringssystemet stå for en svært liten andel av 
totale utslipp, noe som gjør at det vil være mer hensiktsmessig å se på andre fak-
torer slik som kostnader, driftsbehov og dreneringssystemets evne til å håndtere 
store nedbørsmengder. 

 

5.10 Redusere og ikke bruke hele området som er regu-
lert til anleggsbelte? Begrense bruk av midlertidig 
areal (40) 
Et bredt anleggsbelte fører til større arealbruk som er knyttet til negativ miljøpå-
virkning og arealbruksendringer. Anleggsbeltet er på den annen side verdifullt med 
tanke på mellomlagring av masser og for å oppnå effektiv logistikk på anleggsplas-
sen, som i seg selv er et av de mer effektive klimatiltakene i anleggsprosjekter 
[64]. Bredden på anleggsbeltet bør derfor optimeres for å oppnå mest mulig effek-
tiv anleggsvirksomhet og samtidig begrense påvirkning på omkringliggende områ-
der.  

Kostnader knyttet til hogst og rydding gjør det lite hensiktsmessig å anlegge et 
bredere anleggsbelte enn strengt nødvendig, og gjør at dette er mer eller mindre 
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selvregulerende. Med tanke på arealbruksendringer er et anleggsbelte kun midler-
tidig beslagleggelse av areal og det vil være mulig å sette disse tilbake til normal 
tilstand etter at anleggsarbeidet er utført. Det vil likevel være nødvendig å vurdere 
behovet for hvert enkelt veiprosjekt, da et anleggsbelte som eksempelvis planleg-
ges på myrområder vil føre til større miljø- og klimapåvirkninger enn om det an-
legges på skogsareal. Dette først og fremst fordi reetablering av myr er krevende, 
og i noen tilfeller umulig. 

5.11 Mulighet for å bruke overvannsrør av plast i stedet 
for betong? (44) 
Håndbok N200 Veibygging setter ikke krav til materiale på overvannsrør, og det er 
i utgangspunktet mulig å benytte både betong og plast. Valg av materiale av-
henger normalt av grunnforhold, og kan også bli regulert ut ifra den aktuelle kom-
munens VA-norm. Sett fra et klimaperspektiv har betong et lavere klimagassut-
slipp per kg enn plast, men på grunn av transport og vektforskjellen mellom plast- 
og betongrør, vil plastrør sannsynligvis være å foretrekke fra et klimaperspektiv. 
Det er sannsynlig at resultatene for rør til en viss grad er sammenliknbare med re-
sultatene for kummer, som er beskrevet i avsnitt 4.5.   

5.12 Redusere bruk av fiberduk i grøfter – er det virkelig 
nødvendig (45) 
Fiberduk, eller geotekstil, blir brukt i grøfter for å skille stedlige og drenerende 
masser, eller som filter. Håndbok N200 setter ikke krav til bruk av fiberduk i grøf-
ter, med mindre det benyttes lettklinker, skumglass eller EPS. I disse tilfellene skal 
fiberduk klasse 3 benyttes for å isolere disse lagene fra underliggende lag og over-
bygning [25]. Dette gir rom for å vurdere nytten av bruk av fiberduk i hvert enkelt 
tilfelle. Fra et klimaperspektiv er det små utslipp knyttet til fiberduken, og utslipp 
per kvadratmeter duk er estimert til 1,73 kg CO2e/m2 [52]. 

5.13 Ved sprenging utføre dette med metode som utløser 
minst blokker som må pigges osv. (63) 
Ved å bore så tett at man slipper pigging i etterkant elimineres en ekstra energi-
krevende (og dermed utslippsdrivende) prosess i sprengningsarbeidet. Denne pro-
sessen er først og fremst kostnadsbærende da det kreves anleggsmaskiner i arbei-
det. Økte kostnader ved pigging gjør at det er sterke økonomiske insentiver til å 
unngå dette og tiltaket vurderes derfor til å ha lav prioritet. 

5.14 Bruk av elektrisk transportbånd ut fra tunneler (25) 
I dag er transportbånd først og fremst benyttet i forbindelse med bruk av tunnel-
boremaskin (TBM) i jernbaneprosjekter. Ved bruk av TBM knuses bergmassene slik 
at de ikke kan gjenbrukes i veioverbygning eller fylling, og må dermed deponeres. 
Ettersom det generelt er ønskelig å etterstrebe mest mulig massebalanse i et pro-
sjekt, og begrense masser til deponi, er det derfor åpenbare ulemper knyttet til 
bruk av TBM.  
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Det er likevel interessant å se på muligheten for å overføre metoden med bruk av 
transportbånd også for sprengmasser. Effekten av et slikt tiltak vil være differan-
sen mellom elforbruk på transportbånd og frakting av steinmasser med dumper til 
tunnelåpningen, der massene uansett må fraktes videre på dumper. Eksempelvis 
vil en dumper med drivstofforbruk på 0,6 liter/km og lastekapasitet på 30 
tonn/lass gi et utslipp på 0,062 kg CO2e/km per tonn. For en tunnel på 2 km med 
profil T10,5 vil totalt sprengningsvolum være ca. 150 000 m3. Ved å anta en egen-
vekt på 1,4 tonn per m3 gir dette et totalt utslipp av klimagasser på omkring 
26 tonn CO2e for tunnelen samlet. Dette gir liten effekt på totale utslipp for et helt 
veiprosjekt og vil i tillegg kreve noe mer planlegging med tanke på logistikk, men 
nytten ved bruk av transportbånd vil øke med tunnelens lengde.  

5.15 Redusere energiforbruk fra ventilasjon i tunnel (91) 
Det er klimagassutslipp, men først og fremst kostnader, knyttet til energiforbruk 
for ventilasjon i tunnel. Krav til brannventilasjon er dimensjonerende for viftekapa-
sitet, beskrevet i Håndbok N500 Vegtunneler. Viftene starter automatisk når måle-
utstyr knyttet til viftene registrerer høye nivåer av CO og N2O i tunnelen. Sikker-
hetskravene gir dermed ikke rom for å redusere ventilasjonen, men det vil natur-
ligvis være fordelaktig at pumpene er mest mulig energieffektive i drift. 
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6 Diskusjon og videre arbeid 
Figur 6.1 gir en grafisk fremstilling av alle tiltakene som er vurdert kvantitativt i 
kapittel 3 og 4. Figuren viser vurderingen tiltakene for parameterne potensial for 
klimagassreduksjoner, gjennomførbarhet og kostnad, der: 

- Sirkelens størrelse indikerer potensial for reduksjon i klimagassutslipp
o Stor sirkel: det er stort potensial for utslippsreduksjon knyttet til gjen-

nomføring av tiltaket
o Mellomstor sirkel: det er noe potensial for utslippsreduksjon knyttet til

gjennomføring av tiltaket
o Liten sirkel: det er begrenset potensial for utslippsreduksjon knyttet til

gjennomføring av tiltaket
- Sirkelens farge indikerer tiltakets vurderte gjennomførbarhet

o Rød sirkel: det er vesentlige barrierer knyttet til gjennomføring av tilta-
ket

o Oransje sirkel: det er barrierer knyttet til gjennomføring av tiltaket
o Grønn sirkel: det er få eller ingen barrierer knyttet til gjennomføring av

tiltaket
- Sirkelens plassering indikerer potensialet for kostnadsbesparelser eller mer-

kostnad. Denne skiller mellom «stor kostnad», «mindre kostnad», «mindre kost-
nadsbesparelse» og «stor kostnadsbesparelse»

To av tiltakene (42 og 30) er plassert utenfor nedenstående figur, da de ikke lar 
seg kvantifisere. Dette er nærmere forklart på de neste sidene, der begrunnelsen 
for de ulike vurderingene er nærmere beskrevet.  

6.1 Kort begrunnelse for utforming og plassering av sir-
kel for hvert tiltak 

• 30. Spennarmerte bruer for å redusere betongmengde
Det er vurdert økt bruk av spennarmerte betongbruer som alternativ til slakk-
armering. I forbindelse med innhenting av informasjon om henholdsvis slakk- 
og spennarmering ble det klart a disse alternativene har ulike kvaliteter og
svakheter som varierer med bruas lengde. Det er derfor ikke gitt en kvantitativ
vurdering av hvilket alternativ som generelt sett er best ut ifra et kostnads- og
klimaperspektiv, da dette vil variere fra prosjekt til prosjekt.

• 7. 35. og 74. Kutte ned på portallengder for å redusere materialbruken
Beregningene for tunnelportaler er gjort per meter portal for tunnel med profil
T10,5. Den samlede vurderingen er gjort per meter portal der alternativet er at
portalmeteren ikke bygges. Mulighetene for kostnads- og utslippsbesparelser
fra reduserte portallengder er direkte knyttet til redusert betongbehov og anses
som store. Barrierer knyttet til iverksetting av tiltaket er vurdert til «middels»
og knyttes i all hovedsak opp mot estetiske preferanser.

• 9. 34. og 77. Vurdere PE- skum i stedet for betongelementer i tak /
Vurdere sprøytebetong vs. betonghvelv i tak
Beregningene ser på to ulike tiltak for frost- og brannsikring i tunnel, der kom-
binasjonen sprøytebetong + PE-skum blir sammenlignet med betongelementer
+ XPS. Tiltaket er vurdert å gi store kostnadsbesparelser og middels reduksjon
i klimagassutslipp. Barrierer knyttet til iverksetting er vurdert til «middels» og
er hovedsakelig knyttet til «gammel vane», der sprøytebetong tradisjonelt har
vært benyttet i mindre trafikkerte veitunneler, mens betongelementer tradisjo-
nelt er benyttet på større riks- og europaveier.
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• 80. Kan utpumping av vann effektiviseres? 
Beregningene sammenligner kostnader og klimagassutslipp knyttet til årlig drift 
av en antatt effektivisert løsning der vannet pumpes trinnvis mellom tre pum-
pestasjoner jevnt fordelt gjennom tunnelen, sammenlignet med en løsning der 
alt vannet pumpes fra tunnelens laveste punkt. Driftskostnader og klimagass-
utslipp er direkte knyttet til elektrisitetsforbruk for drift av pumpene, og er vur-
dert å gi noe kostnadsbesparelser og middels utslippsbesparelser. Det er ve-
sentlige usikkerheter knyttet til tiltaket, da analysen kun vurderer kostnader og 
utslipp knyttet til drift og utelater alle aktiviteter knyttet til investering og vedli-
kehold. Usikkerheter rundt investering, etablering og vedlikehold av en tre-
trinnsløsning antas derfor å danne en betydelig barriere for etablering av en 
slik alternativ løsning. Det er behov for å vurdere dette nærmere i hvert enkelt 
tilfelle.  
 

• 18. og 61. Øke andelen gjenbruksasfalt i ny asfalt 
Det er gjort en sammenligning av forskjellige innblandingsgrader av gjenbruks-
asfalt i ny asfalt, sammenlignet med en asfalt bestående utelukkende av jom-
fruelige grusmasser. Reduksjon i klimagassutslipp øker lineært med større inn-
blandingsgrad, og tiltaket er vurdert å gi stor effekt ut ifra et klimaperspektiv. 
Gjenbruksasfalt er i dag noe dyrere enn jomfruelig asfalt på grunn av prosess-
ene som kreves ved håndtering av oppfreste masser. Dette, i tillegg til at hånd-
bøkene setter tak på maksimal innblandingsgrad av gjenbruksasfalt i veilagene, 
danner en viss barriere for iverksetting av tiltaket. 

 
• 43. Vurdere om eks. veioverbygning kan reduseres i forhold til krav i 

N200 – fravik, 56. Kartlegge muligheten for å redusere frostsikrings-
dybden 
Tiltaket vurderer effekten av ulike prosentvise reduksjoner i hhv. bindlag/slite-
lag, bærelag, forsterkningslag og frostsikringslag. Beregningene viser at det 
kan være mye å spare både med tanke på klimagassutslipp og kostnader ved å 
redusere lagtykkelsene, og det er særlig mye å hente ved å redusere lag av bi-
tumiøse materialer (slitelag, bindlag og bærelag), etterfulgt av frostsikringslag. 
Det er imidlertid en del barrierer som forhindrer gjennomføring av tiltaket, 
særlig i form av lite fleksibilitet i håndbok N200. Sirkelen for dette tiltaket er 
derfor stor, men oransje. Den plasseres lengst til høyre i figuren. 

• 57. 58. Løsmasse over svartskiferholdig mark, benytte disse lokalt i 
henhold til doktorgradsavhandling 
I dette tiltaket vurderes effekten av å bruke svartskiferholdige masser lokalt 
som fyllmasse i sideterreng, fremfor å frakte det til deponi. Vurderingen indike-
rer et stort klima- og kostnadsmessig innsparingspotensial, men det er betyde-
lige barrierer i form av et strengt regelverk og behovet for undersøkelser og til-
tak som sikrer at svartskifermassene ikke medfører forurensning, i tillegg til at 
tiltaket i begrenset grad er prøvd ut i praksis. Sirkelen er derfor stor og lengst 
til høyre i figuren, men den er rød. 

• 60. Benytte lokale grusmasser som er egnet til frostsikringslagsmasse 
hvis mulig 
Dette tiltaket kan begrense transportbehovet i prosjekter betydelig, noe som 
gir store reduksjoner i kostnader og utslipp. Sirkelen er derfor stor og plassert 
lengst til høyre i figuren. Det er imidlertid barrierer forbundet med strenge krav 
til kvaliteten til steinmasser brukt i frostsikringslaget, og sirkelen er derfor 
oransje. 

• 64. Knuse i linja 
I dette tiltaket utredes effekten av å benytte mobile knuseverk til å knuse 
steinmasser innenfor anleggsområdet, fremfor å benytte inntransporterte 
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steinmasser fra eksterne pukkverk. Tilsvarende som for tiltaket over, medfører 
reduserte transportmengder som følge av dette tiltaket betydelige utslippsre-
duksjoner. Sirkelen er derfor stor. Mobile knuseverk er imidlertid noe dyrere i 
drift enn stasjonære, og dette veier til en viss grad opp for kostnadsreduksjo-
nene forbundet med redusert transport, slik at tiltaket vurderes til å kun ha en 
mindre kostnadsbesparelse. Mobile knuseverk tilbys av norske leverandører i 
dag, og det er ikke funnet avgjørende barrierer for implementering av tiltaket. 
Sirkelen er derfor grønn. 

• 87. Utrede bruk av rekkverk
Det er mange varianter av dette tiltaket som kunne vært analysert, så for å be-
grense oppgaven ble det sett på et eksempel der bruk av rekkverk langs en
fjellskjæring sammenliknes med å sprenge ut ytterligere 7 m fjellskjæring som
erstatning for rekkverk. Beregningene viser at det er svært fordelaktig både fra
et klimaperspektiv og et kostnadsperspektiv å benytte rekkverk fremfor å
sprenge ut mer fjell, og sirkelen er derfor stor og plassert lengst til høyre i figu-
ren. Selv om det i håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder i utgangs-
punktet oppfordres til å benytte alternativer til rekkverk fordi rekkverk utgjør
et faremoment i seg selv, er rekkverk et anerkjent virkemiddel for å opprett-
holde høy trafikksikkerhet, og det anses ikke for å være avgjørende barrierer
som forhindrer bruk av rekkverk i dette spesifikke eksempelet. Sirkelen er der-
for grønn.

• 27. 28. og 51. Kreve lav/null utslippskjøretøy og -maskiner
Vurderingene rundt bruk av lav- og nullutslippsmaskiner og -kjøretøy indikerer
at tiltaket kan muliggjøre svært store reduksjoner i direkte klimagassutslipp fra
veiprosjekter, og sirkelen er derfor stor. Et umodent marked medfører imidler-
tid at det i dag er høye kostnader forbundet med lav- og nullutslippsalternati-
ver til tradisjonelle anleggsmaskiner, i tillegg til betydelige barrierer i form av
tilgjengelighet av maskiner og brensel og tilgang på elektrisk energi med høy
nok effekt på anleggsplassene. Sirkelen for dette tiltaket er derfor rød og plas-
sert lengst til venstre i figuren. Det er imidlertid viktig å bemerke at markedet
for lav- og nullutslippsmaskiner er i vekst, og vurderingen av dette tiltaket kan
derfor endre seg raskt.

• 6. Standardisering av deler av bru, for eksempel søyler
Beregningene sammenligner et scenario der brusøylenes tykkelse standardise-
res for å kunne dra nytte av gjenbruk av forskaling, med et scenario der søyle-
nes tykkelse optimeres uten hensyn til gjenbruk av forskaling. På grunn av
økte utslipp fra betong som følge av standardisering gir tiltaket en negativ kli-
maeffekt sammenlignet med utgangspunktet. Tiltaket er i tillegg noe mer kost-
bart. Barrierer knyttet til iverksetting av tiltaket er ikke vurdert, da det ikke an-
befales at tiltaket gjennomføres.

• 37. Bruke trekkekummer i plast i stedet for betong? Hvordan er klima-
avtrykket for plast vs. betong?
Beregningene rundt klimagassutslipp ble gjort med vektdata for plast- og be-
tongkummer både fra VegLCA og data hentet inn fra produsenter. Bruk av data
fra VegLCA gir at plastkummer er overlegent best mht. klima, med et samlet
utslipp på under 8 % av betongkummenes utslipp. Bruk av vektdata fra produ-
senter (Melby Skandinavia Norge AS og Loe Rørprodukter AS) gir også at plast-
kummer er best fra et klimaperspektiv, men ikke like overlegent – her får
plastkummene et livsløpsutslipp på 52 % av betongkummenes utslipp. Sirkelen
for dette tiltaket er derfor middels stor. Dette er basert på at plastkummene er
laget av jomfruelig plast, og bruk av resirkulert plast kan redusere plastkum-
menes klimafotavtrykk ytterligere. Plastkummer er kommersielt tilgjengelig og
det er ikke krav i håndbøkene som forhindrer det, og sirkelen er derfor grønn.
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Ifølge Melbye Skandinavia Norge AS er plastkummene noe dyrere enn betong-
kummene. 

• 16. og 84. Bruke EXP/glasopor til frostsikring som substitutt til vanlige
masser/lettfylling
Det er gjort en sammenligning mellom bruk av XPS, skumglass og grus. For
skumglass er det vurdert to identiske materialer, men med to ulike produk-
sjonsmetoder der det ene er produsert med elektrisitet som energikilde og det
andre med fossile brensler som energikilde. Skumglass produsert med elektrisi-
tet gir noe lavere klimagassutslipp sammenlignet med grus, men er noe dy-
rere. De fleste veiprosjekter opplever en positiv massebalanse, som betyr over-
skuddsmasser i prosjektet. Barrierer ved iverksetting av tiltaket er derfor ho-
vedsakelig knyttet til endringer i praksis fra å benytte eksisterende over-
skuddsmasser til å skulle tilføre et nytt produkt. Ønsket om, i den grad det er
mulig, å benytte overskuddsmasser i veioppbygging fremfor borttransportering
gjør også at tiltaket er vurdert å ha et middels utslippspotensial.

• 38. og 85. Vi har dårlig grunn som må stabiliseres – type grunnfor-
sterkning må vurderes/alternativ til KC?
Det er gjort en sammenligning av et bindemiddel med 50 % innblanding av al-
ternativer til brent kalk (klinker) mot en tradisjonell kalk/sementblanding. Ana-
lysen viser at en høyere innblanding av alternativer til kalk gir lavere kostnader
og betraktelig lavere klimagassutslipp. Det analyserte produktet utgir seg for å
ha like gode tekniske egenskaper som en kalk/sementblanding. Det antas at
det er få eller ingen barrierer for iverksetting av tiltaket, gitt at alternativene til
kalk/sement kan garantere for minst like gode tekniske egenskaper.

• 42. Vurdere å legge biokull (gjenbruksmateriale fra annen virksomhet)
i grøfter/sidearealer
Det er gjort en vurdering på muligheten for å benytte biokull i veiens grøfter og
sidearealer. I forbindelse med informasjonsinnhenting om biokulls potensiale,
egenskaper og tilgjengelighet i markedet er det kartlagt såpass høye barrierer
knyttet til iverksetting av tiltaket at en videre kvantitativ analyse ikke er utført.

• 59. Benytte masser i sideterreng i stedet for å kjøre det bort
Dette tiltaket begrenser massetransport, på samme måte som tiltak 57/58 om
lokal bruk av svartskiferholdige masser, men uten de samme kravene til analy-
ser og utredninger for å forhindre radioaktiv forurensning. Det er imidlertid
krav om at massene ikke kan inneholde andre forurensninger heller, og det må
søkes til Miljødirektoratet for gjennomføring av tiltaket. Med god planlegging
anses imidlertid ikke barrierene som veldig store for dette tiltaket, og det er
derfor gitt stor grønn sirkel plassert lengst til høyre i figuren.

• 86. Utrede ulike typer veglys
Vurderingen sammenlikner driftsutslipp og -kostnader for bruk av LED-lys og
ordinær belysningsarmatur. At kostnader og utslipp knyttet til produksjon ikke
er inkludert er en kilde til usikkerhet. Klimagassutslippene fra produksjon har
sannsynligvis relativt liten betydning for å skille mellom de to lystypene, mens
det kan forventes at LED-belysning er dyrere i innkjøp. Det er likevel sannsyn-
lig at livsløpskostnadene for LED-belysning er lavere enn for ordinær belysning.
For en strekning med stort behov for belysning, anses derfor reduksjonspoten-
sialet mht. til klimagasser som stort, mens kostnadsbesparelsen trolig er noe
mindre. Sirkelen for dette tiltaket i figuren er dermed stor og plassert i katego-
rien for mindre kostnadsbesparelse. LED-er blitt en vanlig teknologi, og det
vurderes ikke til å være noen avgjørende barrierer for dette tiltaket, slik at sir-
kelen er grønn.
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• 52. Bruke «motorvarmer» for å varme opp maskiner i stedet for å stå
på tomgang
Bruk av dieseldrevet og elektrisk motorvarmer i 90 minutter sammenliknes
med femten minutters tomgangskjøring av en anleggsmaskin. Resultatene vi-
ser at klimagassutslippene reduseres markant ved bruk av motorvarmer i for-
hold til tomgangskjøring, og at kostnadene også går betydelig ned. Likevel vur-
deres effekten av dette tiltaket, både mtp. klima og kostnader, til å være rela-
tivt liten, fordi utslipp og kostnader knyttet til tomgangskjøring for oppvar-
mingsformål antas å være små sammenliknet med utslipp og kostnader knyttet
til den øvrige driften av maskinene, inkludert tomgangskjøring som følge av in-
effektiv organisering. Sirkelen i figuren er derfor liten og plassert i kategorien
for liten kostnadsbesparelse, men den er grønn da det ikke er avgjørende bar-
rierer.

6.2 Usikkerhet og feilkilder 
Formålet med denne rapporten har vært å gi en generell vurdering på hvilke tiltak 
innenfor veibygging som potensielt kan gi størst reduksjoner i klimagassutslipp og 
gjerne kostnader dersom de iverksettes, og å kvantifisere disse. For å gjøre dette 
har rapporten tatt utgangspunkt i data fra et stort antall kilder og det har vært be-
hov for å gjøre en rekke antakelser. Det spredte datagrunnlaget og de mange an-
takelsene utgjør en sentral kilde til usikkerhet i analysene. Det er spesielt stor 
usikkerhet knyttet til transport- og prisestimater:  

- Transportavstander. Transportavstander inngår i beregningene i forbindelse
med estimering av både kostnader og klimagassutslipp. For masser er transport-
avstander basert på generelle erfaringstall og gjennomsnittsavstander. For mate-
rialer og produkter som ofte kommer fra et helt definert produksjonssted er
transportavstanden fra produksjonssted til det sentrale Østlandet (Oslo) benyt-
tet, dersom ikke annet er oppgitt. Økte transportavstander sammenlignet med
de som er brukt i beregningene vil i alle tilfeller gi utslag i både økte kostnader
og økte klimagassutslipp.

- Priser. Priser på masser, materialer, transport og produkter er basert på prises-
timat fra anslagsrapporter eller fra leverandører. Prisene antas å utgjøre en ve-
sentlig feilkilde i beregningene da pris avhenger av bestilt kvantum, kundefor-
hold og transportavstander.

6.3 Videre arbeid 
Funnene i analysen gir mulighet for videre arbeid både på organisasjons- og pro-
sjektnivå. Det anbefales at barrierer knyttet til tiltakene løftes opp på organisa-
sjonsnivå slik at det kan arbeides videre med virkemidler som kan senke barrie-
rene for iverksetting av de vurderte klimatiltakene. 

Det anbefales videre at det gjøres prosjektspesifikke beregninger av kostnads- og 
klimagassbesparelser i hvert enkelt prosjekt, da en prosjektspesifikk beregning vil 
gi et riktigere estimat på potensielle besparelser og/eller merkostnader knyttet til 
de ulike tiltakene.
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Figur 6.1 G
rafisk presentasjon av kvantifiserte tiltak 
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7 Konklusjon 
Statens vegvesen holdt i oktober 2019 en intern klimaworkshop som resulterte i 
37 utvalgte tiltak til videre utredning. På oppstartsmøtet med SVV den 20. januar 
2020 ble det enighet om å utelate ett av disse tiltakene i det videre arbeidet. Un-
derveis i arbeidet er det gjort enkelte sammenslåinger av tilnærmet like tiltak. Med 
dette som utgangspunkt har denne rapporten vurdert i alt 34 tiltak for mer klima-
vennlig veibygging. 15 tiltak er kun vurdert kvalitativt, mens 19 av tiltak er vur-
dert både kvantitativt og kvalitativt. For to av disse tiltakene er det ikke hensikts-
messig å si noe helt generelt om kostnader og klimagassutslipp, da disse er av-
hengig av flere variabler for å kunne dra en generell slutning. De to tiltakene vises 
i figuren, men er plassert utenfor grafen. 

Figur 6.1 gir en grafisk fremstilling av alle de 19 tiltakene som innledningsvis ble 
vurdert å ha middels eller stort potensial for utslippsreduksjon, hvorav 17 av disse 
er vurdert kvantitativt.  

Av disse tiltakene er elleve stykker vurdert å gi store utslippsreduksjoner dersom 
de iverksettes. Hele ni av disse er i tillegg vurdert å medføre kostnadsbesparelser. 
Av disse ni er det antatt at fem kan iverksettes uten vesentlige praktiske, struktu-
relle eller kulturelle barrierer. Tre av tiltakene er forbundet med betydelige barrie-
rer, mens det siste tiltaket er forbundet med store barrierer. De to siste tiltakene 
som forventes å gi store utslippsreduksjoner medfører noe merkostnad i forbin-
delse med gjennomføring.  

Av de kvantifiserte tiltakene er det fem tiltak som medfører merkostnad ved iverk-
setting, mens de resterende 12 tiltakene forventes å medføre en kostnadsreduk-
sjon for prosjektet. Tre av tiltakene er forbundet med store barrierer, seks med 
betydelige barrierer, mens syv av tiltakene vil kunne gjennomføres uten betyde-
lige barrierer. For det siste tiltaket (markert grått) vil iverksetting medføre økte 
utslipp og kostnader, og det er derfor ikke hensiktsmessig å vurdere barrierer for 
gjennomføring av dette tiltaket. 

Unøyaktigheter, særlig knyttet til transportavstander og prisestimater, gjør at re-
sultatene må betraktes som noe usikre, og ved implementering av tiltakene i 
konkrete veiprosjekter bør det gjennomføres prosjektspesifikke beregninger og 
vurderinger. Rapporten fungerer likevel som en god overordnet veiledning til ef-
fektive klimatiltak i veibygging. 
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