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 Klimagassberegninger. KDP E39 Flatøy – Eikefettunnelen 

1. Bakgrunn 

Statens vegvesen planlegger utbedring av E39 på vegstrekningen mellom Flatøy og Eikefettunnelen i Alver 
kommune. Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen, med formål å 
vedta vegkorridor som grunnlag for videre regulering, prosjektering og bygging. Strekningen blir en del av 
fremtidig ferjefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand, med samfunnsmål om et mer effektivt og trafikksikkert 
nord-sør-samband på Vestlandet, og som samtidig legger til rette for videre utvikling av Knarvik som 
regionsenter. 

På oppdrag fra Statens vegvesen har Norconsult utarbeidet et notat for klimagassberegninger for de ulike 
traséalternativene mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Verktøyet EFFEKT er benyttet for å beregne sannsynlig 
endring i totale klimagassutslipp og forskjeller mellom alternativene, sammenlignet med videreføring av 
dagens situasjon (nullalternativet). Videre er klimagassutslipp forbundet med materialvalg i byggefasen, samt 
utslippsreduserende tiltak kommentert. 

Dersom kombinasjoner av alle alternative delstrekninger skal analyseres som gjennomgående linjer, vil totalt 
antall linjealternativer bli 72 stykk. En slik omfattende analyse er ikke hensiktsmessig verken tids- og 
budsjettmessig eller med tanke på å kunne presentere resultatene på en god måte. Det er derfor tatt 
utgangspunkt i EFFEKT-beregninger av 16 linjekombinasjoner. Tabell 1 viser de linjekombinasjonene som er 
analysert i EFFEKT. For ytterligere informasjon om utførte beregninger i EFFEKT vises det til fagrapport for 
transportanalyser og prissatte konsekvenser, R017.  

Tabell 1. Linjekombinasjoner som er analysert i EFFEKT.  

Nr.  Flatøy  Vest  Midt  Aust  Linjekombinasjon 

0  Nullalternativ – Videreføring av dagens E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen 

1  F3  V3  M1  A2  F3‐V3‐M1‐A2 

2  F3  V3  M1  A3  F3‐V3‐M1‐A3 

3  F3  V3  M2  A2  F3‐V3‐M2‐A2 

4  F3  V3  M2  A3  F3‐V3‐M2‐A3 

5  F3  V3  M3  A2  F3‐V3‐M3‐A2 

6  F3  V3  M3  A3  F3‐V3‐M3‐A3 

7  F3  V3  M4  A2  F3‐V3‐M4‐A2 

8  F3  V3  M4  A3  F3‐V3‐M4‐A3 

9  F3  V3G*  M1  A2  F3‐V3G‐M1‐A2 

10  F3  V4  M1  A2  F3‐V4‐M1‐A2 

11  F3  V100  M1  A2  F3‐V100‐M1‐A2 

12  F3  K6‐3  M1  A2  F3‐K6‐3‐M1‐A2 

13  F3  V7C  M1  A2  F3‐V7C‐M1‐A2 

14  F3  V101  M1  A2  F3‐V101‐M1‐A2 

15  F3  V8  M1  A2  F3‐V8‐M1‐A2 

16  F3  V102  M1  A2  F3‐V102‐M1‐A2 

* Gymnasbakken er tatt ut av beregningen.  
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2. Beregning av klimagassutslipp i EFFEKT 

De samme forutsetningene for øvrige kalkuleringer i EFFEKT er også lagt til grunn ved beregning av 
klimagassutslipp. Kap. 8 «Klimaberegninger» i SVV rapport nr. 358 «Dokumentasjon av beregningsmoduler i 
EFFEKT 6.6», samt endringer er lagt til grunn for beregningene. For utslippsfaktorer, se kap. 8.9 i rapport 358. 
EFFEKT vil beregne sannsynlig endring i totale klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet og relative 
forskjeller mellom linjealternativer på et overordnet nivå. Beregningene er utført med EFFEKT v.6.78. 

Nullalternativet representerer videreføring av dagens E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. I EFFEKT vil 
negative utslippsverdier tilsi økning i klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet, det vil si negativ 
effekt på samfunnet. Beregningene i EFFEKT tar hensyn til blant annet lengde veg og tunnel, bruer inkludert 
Hagelsund bru, stigning og kurvatur, tunnelklasser (to/ettløpstunnel), ÅDT og vegbredde. Analyseperioden er 
40 år, og levetid for veg er satt til 75 år fra år 2035. Anleggsperioden er satt til 5 år (2030-2035). Sammendrag 
av utskrifter fra EFFEKT for endring i klimagassutslipp er vedlagt (vedlegg 1).  

2.1 Total endring i klimagassutslipp 

Beregninger i EFFEKT viser at alle undersøkte linjealternativer har en negativ effekt, det vil si gir økt 
klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet. Økningen varierer mellom ca. 173 000 (F3-V3-M1-A3) og 
285 000 tonn CO2-ekvivaltenter (F3-V101-M1-A2). Linjealternativene med størst endring i klimagassutslipp 
sammenlignet med nullalternativet er de linjene med de lengste delstrekningene (V101, V7C, V102 og V8), 
samt at store deler av vegen vil gå i tunnel. 

Minst negativ effekt, det vil si lavest økning i klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet, er fra de 
korteste linjealternativene og de med minst veg i tunnel. Best ut kommer hhv. linjealternativene: 

 F3-V3-M1-A3 (-173 011 tonn CO2-ekvivalenter) 
 F3-V3-M3-A3 (-183 436 tonn CO2-ekvivalenter) 
 F3-V4-M1-A2 (-183 446 tonn CO2-ekvivalenter) 
 F3-V3-M2-A3 (-185 906 tonn CO2-ekvivalenter) 
 F3-V100-M1-A2 (-188 078 tonn CO2-ekvivalenter) 

 

Figur 1 viser en oversikt over endring i totale klimagassutslipp gitt i CO2-ekvivalenter for ulike 
linjekombinasjoner. Verdiene er gitt som negative tall, som følge av at økt klimagassutslipp sammenlignet med 
nullalternativet er en negativ effekt av vegutbyggingen. For å få frem forskjellene er resultatene kategorisert i 
tre grupper som vist i Tabell 2. 

Tabell 2. Inndeling/kategorisering av negativ effekt som angitt i Figur 1. Negativ effekt betyr økt klimagassutslipp 
sammenlignet med nullalternativet.  

Gul: negativ effekt mindre enn ca. 190 000 tonn CO2-ekvivalenter  
Oransje: negativ effekt mellom ca. 190 000 og 230 000 tonn CO2-ekvivalenter  
Rød: negativ effekt større enn ca. 230 000 tonn CO2-ekvivalenter  

  



Notat 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Utbygging 

Oppdragsnr.: 5195469   Dokumentnr.: N021 

2021-11-19  |  Side 3 av 7 n021_klimagassberegninger_kdp-e39-flatøy-eikefet_5195469.docx 
 

 

Figur 1. Beregnet effekt for totalt klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet gitt i tonn CO2-ekvivalenter for de 
ulike linjekombinasjonene. Negativ effekt betyr økt klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet (videreføring av 
dagens veg). 

2.2 Endring i klimagassutslipp fordelt på byggefase, drift/vedlikehold og transport 

Videre inndeling av endring i klimagassutslipp i byggefase, drift/vedlikehold og transport er vist i Figur 2. Størst 
bidrag til den totale endringen i klimagassutslipp er fra byggefasen for alle linjealternativer. Økningen i 
klimagassutslipp fra byggefasen varierer mellom ca. 186 000 (F3-K6-3-M1-A2) og 228 000 tonn CO2-
ekvivaltenter (F3-V101-M1-A2), det vil si at det er relativt liten forskjell mellom de undersøkte linjealternativene 
i byggefasen. Dette skyldes at fordelingen mellom veg i dagen og i tunnel er relativt lik for linjealternativene. 
Forskjeller i klimagassutslipp i byggefasen skyldes ulikheter i total lengde og at noen av trasealternativene har 
mer tunnel.  

For klimagassutslipp knyttet til drift og vedlikehold er det liten variasjon mellom linjealternativene. Økningen i 
klimagassutslipp fra drift og vedlikehold sammenlignet med nullalternativet varierer mellom ca. 40 000 (F3-
V3G-M1-A2) og 47 500 tonn CO2-ekvivaltenter (F3-V100-M1-A2).  

Med unntak av ett alternativ (F3-V101-M1-A2, negativ effekt tilsvarende ca. 9 700 tonn CO2-ekvivaltenter), har 
endring i klimagassutslipp fra transport en positiv effekt, det vil si reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet 
med nullalternativet. For linjealternativene med positiv effekt for transport varierer effekten mellom ca. 1 600 
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(F3-V7C-M1-A2) og 61 000 tonn CO2-ekvivaltenter (F3-V3-M1-A3). Den positive effekten sammenlignet med 
nullalternativet er knyttet til reduksjon i klimagassutslipp fra tunge kjøretøy. Bedre vegstandard og geometri 
kombinert med jevnere fart vil gi bedret kjøreforhold for tunge kjøretøy. Lengde veg vil også reduseres 
sammenlignet med nullalternativet, som samlet resulterer i en positiv effekt på klimagassutslippet for transport.  

Den positive effekten for tunge kjøretøy er noe mindre for linjealternativ F3-V101-M1-A2, som gjør at den totale 
effekten fra trafikk (personbil, tunge kjøretøy og buss) i sum blir negativ dvs. økning i klimagassutslipp fra 
trafikk sammenlignet med nullalternativet. Den positive effekten for tunge kjøretøy er her mindre grunnet lokal 
trafikkavvikling mellom Alversund/Radøy og påkobling mot Knarvik via fv. 57, samt at det er ett av de lengste 
linjealternativene. 

 

Figur 2. Beregnet effekt for klimagassutslipp fordelt på bygging, drift/vedlikehold og transport i analyseperioden 
sammenlignet med nullalternativet. Negative verdier betyr økning i klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet 
dvs. som negativ effekt. Positive verdier betyr en forbedring/positiv effekt, dvs. reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet 
med nullalternativet. 

2.3 Endring i klimagassutslipp i byggefasen 

Inndeling av klimagassutslipp knyttet til materialvalg og arealbeslag i byggefasen er vist i Figur 3. Størst negativ 
effekt/klimagassutslipp i byggefasen er for alle linjealternativer knyttet til materialene sprøytebetong, betong, 
armeringsstål, sprengstoff, XPS, samt diesel for anleggsmaskiner. For arealbeslag gir bidraget fra skog størst 
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negativ effekt. De lengste linjealternativene (V101, V7C, V102 og V8) har størst negativ effekt, det vil si størst 
klimagassutslipp i byggefasen.  

 

Figur 3. Viser beregnet klimagassutslipp forbundet med materialvalg og arealbeslag i byggefasen. Negative verdier viser 
økning i klimagassutslipp sammenlignet med nullalternativet, dvs. som negativ effekt.  
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3. Forslag til utslippsreduserende tiltak 

I tillegg til å velge de korteste linjealternativene med minst tunnel, samt størst reduksjon med hensyn til 
klimagassutslipp fra transport, vil valg i prosjekterings- og anleggsgjennomføringen kunne påvirke prosjektets 
klimagassutslipp. Vurdering av materialvalg og optimalisering av materialmengder for byggefasen bør gjøres 
i senere fase uavhengig av hvilke linjealternativer som legges til grunn for videre planlegging.  

For å redusere klimagassutslipp fra planlagt vegprosjekt mellom Flatøy og Eikefettunnelen, bør det i senere 
planfaser vurderes: 

 Optimalisering av anleggsgjennomføringen med hensyn på transport av overskuddsmasser. 
 Vurdere tilgangen på elektrisk energi til byggeplass/riggområder for å redusere behovet for fossil 

energi i anleggsmaskiner og til oppvarming/kjøling.  
 Vurdering av angrepspunkt/tverrslag opp mot transportavstander til massedeponier og behovet 

for anlegg av midlertidige veger og annen infrastruktur.  
 Optimalisering av arealbeslag i anleggsgjennomføringen, slik at arealer for for eksempel 

riggområder minimeres. 
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Vedlegg 1 

Samlede tall fra EFFEKT. Tabellen tall viser summert effekt i form av tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet 
med nullalternativet. Negativ tall/effekt betyr økt utslipp av klimagasser sammenlignet med nullalternativet. 
Alternativ 0 tilsvarer klimagassutslipp forbundet med videreføring av dagens E39 mellom Flatøy og 
Eikefettunnelen. 
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