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Kort sammendrag

I rapporten er det sett på hvor store utslippene er fra godstransport på veg, og hvor stort potensialet 
er for reduksjon ved overføring fra veg til sjø og bane. Dette er gjort for korridorene på Vestlandet 
som er mest aktuelle for overføring: E39 mellom Kristiansand og Trondheim (aktuell for overføring til 
sjø), Bergensområdet-Osloområdet og Stavanger/Sandnesområdet-Osloområdet (begge aktuell for 
overføring til bane).

For beregningene er det benyttet data fra Statens Vegvesen sin Godsundersøkelse for Vestlandet 
(2018), kombinert med ÅDT-data fra Nasjonal godsmodell. Godsundersøkelsen har blant annet 
informasjon om euroklasse, tonn last og om kjøretøyene har kjøl/frys.

Det er beregnet både livsløpsutslipp og direkte utslipp. For vegtransport står de direkte utslippene 
for ca. 81 % av livsløpsutslippene, mens andelen hos sjøtransport ligger rundt 85 %. 
Utslippsfaktorene som ligger til grunn (CO₂e per tonnkm) er hentet fra SimaPro-modellen, men 
supplert med andre datakilder der det har vært nødvendig. 

For godstransport på veg, sjø og bane er det utarbeidet to ulike scenario for utslipp i 2030, og som 
baserer seg på ulik teknologisk utvikling; Trendscenario og Lavutslippsscenario. Videre er det tatt 
utgangspunkt i den nasjonale målsettingen i NTP 2018-2029 om at 30% av godset på veg skal 
overføres til sjø og bane for strekninger lenger enn 300 km.

Beregningene viser at langs E39 er det et potensial for utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) på 40-
50 000 tonn CO2e, avhengig av hvilket scenario en legger til grunn. Samtidig vil skipene som skal 
overta transporten også ha utslipp, og disse er beregnet til 10-19 000 tonn CO2e. Den totale 
utslippsreduksjonen på E39 blir da 31 000 tonn CO2e ved trendscenariet og 30 000 tonn CO2e ved 
lavutslippsscenariet. Potensial blir enda større dersom sjøtransport følger lavutslippsscenariet og 
vegtransport følger trendscenariet. Det vil også være en reduksjon på andre hovedveier (bl.a E6) 
dersom gods på Vestlandet flyttes til sjø, og total reduksjon på alle hovedveiene er ca.10% høyere 
enn om en ser på E39 isolert sett.

Beregninger for korridoren Bergensområdet-Osloområdet viser et potensial for utslippsreduksjon 
(livsløputslipp) på 51-60 000 tonn CO2e ved overføring til bane. Utslippet fra togene, dersom de skal 
overta godset, er estimert til 3-7 000 tonn CO2e (togene har ikke direkte utslipp, men utslipp i 
driftsfasen forbundet ved produksjon av elektrisitet). Den totale utslippsreduksjonen blir da 59 000 
tonn CO2e ved trendscenariet og 48 000 tonn CO2e ved lavutslippsscenariet. Potensial blir enda 
større dersom togtransport følger lavutslippsscenariet og vegtransport følger trendscenariet.

Beregningene viser tilnærmede like utslipp for korridoren Stavanger/Sandnesområdet-Osloområdet. 
Den har ca. 1% høyere utslipp enn korridoren lenger nord. Det skyldes i hovedsak enn noe lenger 
transportlengde mellom øst og vest.
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Forord

På oppdrag for Statens vegvesen er det gjennomført en analyse av utslipp fra godstransport og 
potensial for reduksjon ved overføring til sjø og bane. 

Det har vært et ønske fra oppdragsgiver å utnytte datagrunnlaget fra Godsundersøkelse for 
Vestlandet (Asplan Viak og Norce, 2018) der det blant annet ble gjennomført 13.000 vegkantintervju 
med lastebilsjåfører på Vestlandet. Disse dataene er svært detaljerte, med informasjon både om 
kjøretøy/motortype og om varestrømmer. Opplysningene var et godt utgangspunkt for å analysere 
utslipp fra godstransporten, men har også vært supplert med andre datakilder. 

For beregningene ligger det mange forutsetninger til grunn og som kan diskuteres. Vi har derfor 
vektlagt å synliggjøre disse i metodekapitlet, og vil samtidig presisere at beregningene er grove 
anslag.

Analysene er primært gjennomført av Steinar Onarheim og Erlend Brenna Raabe. Øyvind Sundfjord 
har vært oppdragsleder og kvalitetssikret arbeidet

Bergen, 24.01.2020

Øyvind Sundfjord Øyvind Sundfjord
Oppdragsleder Kvalitetssikrer



side 4 av 47

Innhold

1. INNLEDNING ................................................................................................................5
1.1. Bakgrunn og problemstillinger............................................................................................5
1.2. Overordnede føringer .........................................................................................................5
1.3. Hvordan rapporten er bygd opp .........................................................................................5

2. METODE.......................................................................................................................6
2.1. Overordnet metode ............................................................................................................6
2.2. Kort om SimaPro-modellen.................................................................................................7
2.3. Nærmere om datagrunnlaget i godsundersøkelsen ...........................................................7
2.4. Metode for å beregne dagens utslipp fra godstransport på veg ........................................8
2.5. Metode for å se på overføring fra veg til sjø.....................................................................13
2.6. Metode for å beregne utslipp fra bane.............................................................................18
2.7. Metode for å beregne utslipp i 2030, på veg, sjø og bane................................................21
2.8. Samlet oversikt over utslippsfaktorer som legges til grunn; veg, sjø og bane ..................27

3. UTSLIPP PÅ VEG PÅ E39, OG POTENSIAL FOR OVERFØRING TIL SJØ ............................29
3.1. Dagens utslipp på vegstrekninger på E39 .........................................................................29
3.2. Estimert utslipp på vegstrekninger på E39 i 2030.............................................................31
3.3. Potensial for reduksjon ved overføring til sjø ...................................................................31

4. UTSLIPP PÅ VEG MELLOM BERGEN OG OSLO, OG POTENSIAL FOR OVERFØRING TIL 
BANE.................................................................................................................................34

4.1. Dagens utslipp på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet....................................34
4.2. Estimert utslipp på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet i 2030 .......................35
4.3. Potensial for reduksjon ved overføringspotensial til bane ...............................................35

5. UTSLIPP PÅ VEG MELLOM STAVANGER/SANDNES OG OSLO, OG POTENSIAL FOR 
OVERFØRING TIL BANE......................................................................................................37

5.1. Dagens utslipp på veg Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet...............................37
5.2. Estimert utslipp på veg mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet i 2030 .....38
5.3. Potensial for reduksjon ved overføring til bane................................................................38

6. SAMLET POTENSIAL FOR UTSLIPPSREDUKSJON VED OVERFØRING TIL SJØ OG BANE ..40

7. SAMMENDRAG ..........................................................................................................41

KILDER ..............................................................................................................................45

VEDLEGG- UTSLIPPSFAKTORER FOR LASTEBIL....................................................................46



side 5 av 47

1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn og problemstillinger 
I 2018 gjennomførte Asplan Viak i samarbeid med NORCE en godskartlegging på Vestlandet (Asplan 
Viak og Norce, 2018). Oppdraget ble gjennomført på oppdrag for Statens vegvesen, og tre av 
vestlandsfylkene: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, og Rogaland. Godskartleggingen hadde som 
formål å gi kunnskap i arbeidet med å nå nasjonale målsettinger om en mer effektiv og miljøvennlig 
godstransport, og overføring av gods fra vegtransport til sjø- og banetransport.  

Gjennom godskartleggingen i 2018 ble det innhentet mye data som ikke ble brukt i videre analyser 
den gangen, men som Statens Vegvesen nå ønsker å benytte. Mellom annet foreligger data som kan 
brukes til å beregnes CO₂-utslipp fra godstransporten, blant annet informasjon om lastebiltype, 
euroklasse, lastvolum og til- og fra destinasjoner. Videre ønsker Statens Vegvesen å bruke dataene til 
å se på mulige utslippsreduksjoner ved overføring av last fra veg til sjø og bane. 

Følgende hovedproblemstillinger er definert:

 Hvor store utslipp har vi fra godstransporten langs E39 på Vestlandet, og hva er potensialet 
for utslippsreduksjon ved overføring til sjø?

 Hvor store utslipp har vi fra godstransporten langs hovedveiene mellom Bergen og Oslo og 
hva er potensialet for utslippsreduksjon ved overføring til bane? 

 Hvor store utslipp har vi fra godstransporten langs hovedveiene mellom Stavanger/Sandnes 
og Oslo og hva er potensialet for utslippsreduksjon ved overføring til bane? 

1.2. Overordnede føringer
Et overordnet nasjonalt mål for godstransporten er å få en effektiv og sikker framføring av gods og 
overføre godsvolum fra vegtransport til sjø- og /eller banetransport. Bl.a. står det i NTP 2018-2029 
kap. 1.2.2: «Regjeringen legger til rette for at mer gods på de lange distansene transporteres på sjø 
og bane. I planperioden vil regjeringen gjennomføre store investeringer på jernbanen for å bedre 
påliteligheten og effektiviteten for godstransport på bane. Det opprettes en incentivordning for 
overføring av transport til sjø og tiltak som stimulerer til mer miljøvennlige og effektive havner. 
Regjeringen vil videre stimulere til å ta i bruk miljøvennlig transportmiddelteknologi, alternative 
drivstoff og effektivisere transport og logistikk.»

Videre står i det i NTP (kap.9.3) at: «Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 pst. av gods over 
300 km fra veg til sjø og bane innen planperiodens utløp.» og «Med utgangspunkt i tall fra NTP 
Godsanalyse vil overføring av 30 pst. av alle lange vegtransporter til sjø og bane tilsvare 7 mill. tonn 
eller 2,61 mrd. tonnkm i dagens volumer. 

1.3. Hvordan rapporten er bygd opp 
I kapittel 2 i denne rapporten er metoden presentert. Det anbefales å lese denne for å få mer utbytte 
av de påfølgende analysekapitlene (kap. 3, 4 og 5.). I kapittel 3 er det gjort beregninger av utslipp på 
ulike vegstrekninger langs E39, og hvor mye utslippsreduksjonen kan være dersom en overfører noe 
av godset til sjø. I kapittel 4 og 5 utredes godstransport mellom Bergensområdet og Osloområdet, og 
mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet; hvor store er utslippene på veg i dag og hvor 
mye kan reduseres ved overføring til bane? 

I denne rapporten er det fokus på å få frem tall på utslipp og potensial for utslippsreduksjon. I tillegg 
er metoden for hvordan utslippene er beregnet forsøkt dokumentert på best mulig måte. Drøfting av 
resultatene er i mindre grad vektlagt. 
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2. METODE
For å beregne utslipp og potensial for utslippsreduksjon finnes det ikke en nasjonal og omforent 
metode. Videre er det en rekke forutsetninger som må legges til grunn og som er høyst usikre, 
spesielt hva angår fremtidige utslipp. I dette metodekapitlet er det derfor lagt vekt på å presentere 
alle forutsetningene slik at det er tydelig hva som legges til grunn for beregningene. På denne måten 
skal det være mulige å kunne beregne utslippene på nytt ved å legge inn andre forutsetninger. 

2.1.  Overordnet metode
Hovedgrepet for metoden er å først beregne livsløpsutslippene fra godstransport på veg. Utslippene 
er så fremskrevet til 2030 med to mulige utviklingsscenario for utslipp fra tungtransporten, et som 
følger dagens trend og et lavutslippsscenario. For å finne hvor mange tonn CO₂-ekvivalenter (CO₂e) 
som en kan spare ved å overføre til sjø og bane er det så tatt utgangspunkt i nasjonale målsettinger 
om reduksjon på 30 %. 

Videre er det gitt eksempel på hvor stort utslippet vil være fra hhv. sjø og bane dersom skip og 
jernbane må øke sin kapasitet som følge av at de overtar dette godset fra vegtransporten. Til slutt er 
det gjort en sammenligning der en ser utslippsøkningen hhv. på sjø og bane opp mot reduksjonen i 
utslipp på veg.

Det presiseres at distribusjonstransport av gods i liten grad er tatt med i utredningen. For eksempel 
innhenting fra vareleverandør til godsterminaler og havner, og distribusjon fra godsterminal og 
havner til mottaker av varen. Utredningen gir likevel et godt overordnet bilde på utslippsvolumene 
og potensiale for reduksjon, mellom regionen på Vestlandet og mellom Øst og Vest. Spesielt på de 
lange transportene vil distribusjonstransporten utgjøre en liten prosentvis andel av totalutslippet, 
om godset ble fraktet med bil hele strekningen.

2.1.1. Valg av 2030 som fremtidsscenario 
2030 er valgt som tidshorisont i samråd med Statens Vegvesen. Dette er en såpass lang horisont at 
det vil være mulig å få til en del overføring til sjø og bane. Samtidig har en del viktige 
strategidokument tidshorisont til rundt 2030. Bl.a. går gjeldende NTP frem til og med 2029, der 
målsettingen om 30% overføring til sjø og bane er satt.

Som dagens situasjon benyttes årstall 2017. Dette har sammenheng med at mye av de foreliggende 
dataene er fra perioden 2016-2018. Der det har vært nødvendig er 2016 og 2018-tall omgjort til 
2017-verdier.

2.1.2. Geografisk avgrensing
Som en ser av problemstillingene, er oppgaven geografisk avgrenset til å gjelde strekninger langs E39 
langs Vestlandskysten og strekninger mellom Øst- og Vest der det er jernbanetilbud i dag 
(Raumabanen er ikke tatt med). Rapporten tar derfor for seg utslipp i følgende tre korridorer:

 E39 på Vestlandet. Fra Vest-Agder i sør til Trøndelag i nord
 Bergensområdet til Osloområdet (flere alternative rutevalg på veg. Ett alternativ på bane)
 Stavanger/Sandnesområdet til Osloområdet (i hovedsak ett alternativ rutevalg på veg. Ett 

alternativ på bane)

Innenfor hver korridor er det flere strekninger, et begrep som blir brukt videre i rapporten. Med en 
strekning menes avstanden mellom to regioner. For eksempel består den totale godstrafikken på E39 
av summen av transport på mange ulike strekninger. Merk at utslippene ikke telles dobbelt selv om 
mange av strekningene går parallelt, for eksempel strekningene mellom Stavanger/Sandnesområdet- 
Bergensregionen sør og mellom Sunnhordland/Haugalandet og Bergensregionen sør.
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Når vi har beregnet utslipp, og potensial for reduksjon, fra godstransport på E39-korridoren, så har vi 
bare tatt med strekningene der det forventes at E39 blir foretrukket som hovedveg på hele 
strekningen fordi dette er raskeste veg. Det vil i tillegg være flere strekninger på Vestlandet der en 
helt eller delvis heller velger andre hovedveger (primært E6 og E18) fordi dette er raskere. Dette 
gjelder i hovedsak transport mellom Trøndelag i nord og Agder, Rogaland, Hordaland i sør. Disse 
strekningene er i utgangspunktet ikke inkludert i utslippstallene, men omtales i teksten der dette er 
relevant.

Det er ikke tatt hensyn til at sjåførene i noen tilfeller vil kunne velge ruter som ikke er de raskeste. 
Dette kan være tilfelle for å unngå bompenger, ferjebetaling eller strekninger med mye stigning og 
høye drivstoffutgifter.

2.1.3. Direkte og indirekte utslipp, og bruk av livsløpsanalyse (LCA) som metode
Vi har beregnet totale klimagassutslipp knyttet til kjøretøyene ved bruk av metodikken 
livsløpsvurderinger (på engelsk Life Cycle Assessment, LCA). Denne metoden kan brukes til å 
kartlegge miljøpåvirkningene fra et bredt utvalg av miljøpåvirkninger som oppstår gjennom 
verdikjeden til kjøretøyene vi vurderer, fra vugge til grav. I dette tilfellet beregnes påvirkningen på 
global oppvarming som oppstår i løpet av hele levetiden til transporttypen, i form av 
klimagassutslipp. Hovedprosesser som typisk er viktige er forbrenning av drivstoff, av produksjon av 
kjøretøy og drivstoff. Dette perspektivet beskriver dermed direkte og indirekte utslipp som oppstår i 
verdikjeden til et produkt, og måles i enheten karbondioksidekvivalenter (CO₂e). Inkludert i denne 
enheten er alle ulike klimagasser (eks. CO₂, CH4, N2O), og i tillegg er de justert for deres evne til å 
påvirke global oppvarming før klimagassene samles til den felles enheten.

For noen av beregningene har det kun foreligget data på direkte utslipp og ikke på indirekte utslipp. 
Her har det derfor vært nødvendig å gjøre noen forenklede vurderinger av indirekte utslipp for å 
beregne livsløpsutslippene. Dette er i så fall bemerket i teksten. Noen datakilder har også manglet 
data for utslipp av andre klimagasser enn CO₂. Her har vi lagt til disse klimagassene og kommentert 
dette i teksten.

2.2. Kort om SimaPro-modellen
For å beregne klimagassutslippet fra de ulike transporttypene er det tatt utgangspunkt i verktøyet 
SimaPro1. Verktøyet regnes som det mest brukte programmet for å gjennomføre helhetlige 
miljøvurderinger, og brukes blant annet forskningsinstitusjoner på NTNU og Østfoldforskning. 
SimaPro er godt egnet til å kartlegge og analysere produkters og tjenesters miljø- og 
bærekraftsprestasjon, ut ifra et livsløpsperspektiv. Programmet kan brukes til et å utføre et bredt 
utvalg av analyser, eksempelvis klimaanalyser, økodesign av produkter, utarbeide miljødeklarasjoner 
(EPD), samt vurdere nøkkelindikatorer for miljøprestasjon. Verktøyet er bygd opp ved at ulike 
relevante prosesser kobles med ulike innsatsfaktorer (materialer, energi, prosessering, 
avfallsbehandling) og hvilken miljøpåvirkning (uttak av råmaterialer, utslipp av klimagasser) disse 
prosessene bidrar til. Ved at SimaPro er koblet opp mot verdens ledende LCA-database Ecoinvent2, 
betyr dette at titusener av prosesser og produkter er inkludert i verktøyet. Dette er en viktig 
forutsetning for å kunne gjennomføre en LCA av god kvalitet. 

2.3. Nærmere om datagrunnlaget i godsundersøkelsen
Godskartleggingen i 2018 (Asplan Viak og Norce) ble gjennomført ved bruk av vegkantintervju på en 
rekke steder på Vestlandet i løpet av to dager i 2018, gjennom hele døgnet. I tillegg var det brukt 
innhenting av statistikk fra ulike kilder og dybdeintervju med sentrale aktører, som metode. Det ble 

1 https://simapro.com/
2 https://www.ecoinvent.org/

https://simapro.com/
https://www.ecoinvent.org/
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blant annet samlet inn store mengder informasjon om utviklingstrekk og trender, både basert på 
offentlig tilgjengelig statistikk, godskartleggingen i 2017/2018 sammenlignet med 2012/2013, og 
gjennom 25 dybdeintervjuer med sentrale aktører innenfor godstransport.  

Godskartleggingen har vært en viktig datakilde for å beregne utslippene fra godstransport på veg. I 
datamaterialet ligger det over 15 000 registreringer av turer gjort av tungtransporten, med 
informasjon om bl.a. lastevolum, type last (kjøl, frys e.l.), til- og fra destinasjon, Euroklasse mm. 
Likevel har det vært en del opplysninger som har manglet i mange av svarene. Dette kan f.eks være 
på grunn av at sjåførene ikke har visst svaret eller at intervjuer ikke har oppfattet svaret, eller at det 
har skjedd feilregistrering senere i prosessen. Det er likevel et svært omfattende datagrunnlag som 
ligger til grunn, og som har vært tilstrekkelig for oppskalering til plausible tall for utslipp per år.

Det er også godskartleggingen som har avgjort den geografiske inndelingen av regioner som benyttes 
i denne rapporten. Hva som er de konkrete definisjonene på disse områdene er i hovedsak styrt av 
hvordan dataene i godsundersøkelsen er strukturert. De fleste regiongrensene følger regionene slik 
vi kjenner de fra f.eks fylkesgrenser, men det vil være noen avvik. Grenseinndelingen er vist i de ulike 
analysekartene i rapporten, f.eks Figur 2-1.

For nærmere informasjon om bakgrunnen for godsanalysen og selve kartleggingen som ble gjort i 
2018 (vegkantintervju, dybdeintervju, statistikkinnhenting etc.) henvises det til hovedrapport og 
fylkesvise rapporter (Asplan Viak og Norce, 2018).

2.4. Metode for å beregne dagens utslipp fra godstransport på veg 
For å beregne utslipp fra godstransport på veg i de tre korridorene er det lagt til grunn fire faktorer 
som til sammen gir utslippsmengde oppgitt i kg CO₂e (se Tabell 2-1). Først er det beregnet 
gjennomsnittlig utslipp per tur mellom alle regionene (faktor 1-3, i kolonne 2). Deretter er dette 
skalert opp i forhold til hvor mange tunge kjøretøy som kjører mellom regionene (faktor 4). 

Metode for beregning av fremtidige utslipp, i 2030, er beskrevet i kapittel 2.7.

Tabell 2-1: Faktorer som legges til grunn for å beregne utslipp fra godstransport på veg. De tre faktorene bli 
presentert nærmere i påfølgende kapitler.

Faktorer Datakilde Kommentar

1. 
Utslippsfaktor 
(kg CO₂e per 
tonn km)

SimaPro-modellen (kombinert 
med data fra vegkantintervju 
fra godsundersøkelsen, 2018).

Utslippsfaktor er avhengig av 
størrelse på kjøretøy, 
Euroklasse og om kjøretøyet 
har kjøl, frys eller ikke – se 
vedlegg for oversikt over alle 
faktorene

2. Tonn 
nyttelast3

Vegkantintervju fra 
godsundersøkelsen, 2018

Dette er hvor mye nyttelast 
som faktisk er om bord i bilen. 

Gjennomsnittlig 
utslipp per 
strekning/tur

3. Antall km 
per tur

Korteste rute langs vei ved 
bruk av GIS-verktøy. Fra- og 
Til-punkt hentes fra 
vegkantintervju fra 
godsundersøkelsen, 2018

Her får hver region tilordnet 
et fra/til-punkt basert på 
hvilket sted som 
godsvolummessig er mest 
sentralt i regionen.

Antall turer 4. Antall turer 
per år

Nasjonal Godsmodell (NGM 
v.3). Dataene er for 2016.

Modellen benyttes for å finne 
hvor mange tunge kjøretøy 
som kjører mellom hver 
region i året.

3 Nyttelast er den vekten som kan lastes i bilen, inkludert vekt på taket.
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De fire faktorene i tabellen forklares nærmere i påfølgende kapitler.

2.4.1. Nærmere om utslippsfaktor
Utslippsfaktorene (faktor 1 i Tabell 2-1) er hentet fra SimaPro-verktøyet og oppgis i kg CO₂e/tonnkm 
(tkm) for ulike typer kjøretøy (i noen tilfeller benytter vi gram CO₂e/tonnkm for å bedre lesbarheten). 
Nærmere forklart så beskriver utslippsfaktoren hvor mye utslipp som er forbundet med å flytte ett 
tonn gods en kilometer4.

Hvor store utslippene er per tonn-km for tunge kjøretøy varierer, og er blant annet avhengig av 
følgende tre forhold:

 Størrelse på kjøretøy (angitt i kapasitet for nyttelast)
 Euroklasse5

 Om kjøretøyet har kjøl, frys eller ikke

De to sistnevnte er kjente forhold fra godsundersøkelsen. Vekten på kjøretøyene er derimot ikke 
kjent6. I SimaPro-modellen deles kjøretøyene inn i fire vektklasser, klassifisert etter totalvekt: 3,5-7,5 
tonn, 7,5-16 tonn, 16-32 tonn og over 32 tonn. Det har vært nødvendig å bruke andre opplysninger 
fra godsundersøkelsen for å klassifisere kjøretøyene inn i disse fire vektklassene. Vi har her benyttet 
data om kjøretøylengde og type kjøretøy for å gjøre «konverteringen» til SimaPro-klassene. Vi har 
tatt utgangspunkt i TØIs rapport «Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for 
godsbiler» (Hovi og Andersen, 2010) for å finne hensiktsmessige konverteringsnøkler. Denne viser 
blant annet sammenheng mellom kjøretøytype, kjøretøyets lengde, nyttelast og tillatt totalvekt (se 
Tabell 2-1).

Tabell 2-2: Sammenhenger mellom kjøretøytype, kjøretøyets lengde, nyttelast og tillatt totalvekt. Kilde: SVVs 
publikasjon «Byen og transporten», gjengitt i TØI-rapport 1063/2010 (Hovi og Andersen, 2010).

Tabell 2-3 under viser hvordan vi har gjort konverteringen. Siden Tabell 2-2 er noe mangelfull for 
kjøretøy over 12 meter har vi laget en egen inndeling for disse klassene. Det er den oppgitte 
kjøretøylengden i godsundersøkelsen (ref. andre kolonne) som er styrende for hvilken 
kjøretøysklasse i SimaPro-modellen kjøretøyene blir plassert i. I de tilfeller der lengde ikke er 
registrert (tilfeller der sjåføren ikke har svart på spørsmålet) så er det type kjøretøy (ref. tredje 
kolonne) som har vært avgjørende for SimaPro-klassifiseringen.

4 Det er ikke tatt hensyn til stigningsforhold i beregningene av utslipp. I E39-korridoren, og mellom 
Stavanger/Sandnes og Oslo (E18) er det relativt få fjelloverganger, mens det mellom Bergen og Oslo er høyere 
fjelloverganger. Sistnevnte omtales eksplisitt i kap.2.6.3.
5 Euroklasse beskriver hvilken drivstofftype kjøretøyet benytter. Vanligvis vil høy Euroklasse har lavere utslipp 
en lav Euroklasse. Euroklasse VI er den nyeste klassen for tunge kjøretøy per november 2019.
6 I godsundersøkelsen er bare faktisk nyttelast registrert, men dette er ikke koblet opp mot størrelse på 
kjøretøyet og en har derfor ikke opplysninger om totalvekten av kjøretøyet.
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Tabell 2-3: Konvertering fra opplysninger i godsundersøkelsen (vegkantintervju) til SimaPro-klasser. *"Ingen 
registrering" betyr at det mangler data om dette i godsundersøkelsen.

SimaPro-klasser 
(totalvekt) som benyttes 
for å beregne utslipp 

Kjøretøylengde fra 
godsundersøkelsen

Type kjøretøy fra 
godsundersøkelsen

3,5-7,5 tonn <8 meter Lastebil u/tilhenger, semitrailer, 
vogntog, ingen registrering*

7,5-16 tonn 8-12 meter Lastebil u/tilhenger, semitrailer, 
vogntog, ingen registrering*

7,5-16 tonn Ingen registrering* Lastebil u/tilhenger
16-32 tonn 12-17 meter Lastebil u/tilhenger, semitrailer, 

vogntog, ingen registrering*
16-32 tonn Ingen registrering* Semitrailer 
>32 tonn >=17 meter Lastebil u/tilhenger, semitrailer, 

vogntog, ingen registrering*
>32 tonn Ingen registrering* Vogntog

I SimaPro er utslippsfaktorene modellert slik at beregnet utslipp kan justeres lineært som følge av 
mengde tonn som fraktes og antall kjørte kilometer som kjøres. Samtidig er disse utslippsfaktorene 
modellert med utgangspunkt i et europeisk snitt for last som fraktes per lastebiltype. Svakheten med 
denne forutsetningen er at kun gjennomsnittlig utslipp fra forbruk av drivstoff blir fanget opp. Derfor 
er det gjort spesifikke justeringer av utslippsfaktorene slik at forbruk av drivstoff endres som følge av 
en gitt nyttelast. I tillegg er det også gjort justeringer slik at klimagassutslipp fra kjøretøy som ikke 
frakter gods, også fanges opp. I utgangspunktet er modellen bygd opp slik at null tonn last som 
fraktes gir null totale utslipp, siden antall tonn frakt og antall km kjørt multipliseres med en gitt 
utslippsfaktor. Dette er endret på bakgrunn av antagelsen om at godskjøretøy med tom last har 60 % 
av direkteutslippet fra forbrenning av drivstoff sammenlignet med et kjøretøy med full last, for de 
ulike vektklassene oppgitt ovenfor7. Gitt disse forutsetningene oppnår vi spesifikke utslippsfaktorer 
per kjøretøytype. 

Siden utslippene fra godstransport på veg varier svært mye i forhold til størrelse på lastebilen, 
euroklasse og om det er kjøl/frys på bilen, så er det hele 32 ulike utslippsfaktorer som er benyttet for 
å beregne utslippene. De ulike faktorene er presentert i vedlegget. Om en ser på gjennomsnittlig 
livsløpsutslipp for de ulike 32 utslippsfaktorene er dette på 264 gram CO₂e/tonnkm. Våre data for 
godsundersøkelsen viser imidlertid at det er langt flere kjøretøy av noen typer. For eksempel utgjør 
lastebiler av størrelse 16-32 tonn, med euroklasse 6 og uten kjøl/frys den største gruppen av 
lastebiler, med 22% av alle bilene i undersøkelsen. Vi har derfor beregnet et vektet gjennomsnittstall 
for utslippsfaktoren, og dette er på 160 gram CO₂e/tonnkm. Denne utslippsfaktoren blir blant annet 
brukt når vi sammenligner utslipp på veg med de vi har på sjø og bane.

2.4.2. Nærmere om tonn nyttelast
Tonn nyttelast (ref. faktor 2 i Tabell 2-1) er informasjon som hentes fra vegkantintervjuene og viser 
vekt av lasten som sjåføren har oppgitt å ha om bord. Det kan her kommenteres at dette ikke gir 
informasjon om størrelse på bilen. For eksempel kan en bil med 10 tonn last om bord være en liten 
liten trailer som er fullastet eller en stor trailer med lite last8.

7 Basert på opparbeidet erfaringstall i Asplan Viak på bakgrunn av flere samferdselsprosjekt. 
8 I vegkantintervjuene ble det spurt om fyllingsgrad i bilen, men dessverre var det for mangelfulle data til at det 
kunne brukes.
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2.4.3. Nærmere om antall km per tur
I godsundersøkelsen er hver enkelt godstur registrert med til- og fra-region (ref. faktor 3 i Tabell 2-1). 
Undersøkelsen inneholder derimot ikke informasjon om hvor lange disse turene er og det er derfor 
benyttet GIS-verktøy9 for å finne kjørelengdene mellom regionene, basert på raskeste veg mellom 
fra-til-punkt. 

For å finne et relevant fra-til-punkt i hver region har vi beregnet godstyngdepunktet i regionen. Dette 
er gjort for de regionene som E39 går gjennom, og for regionene rundt Oslo der det kan være aktuelt 
å transportere gods (mer om forutsetninger for hvorfor disse er valgt ut i kap.2.6).

Godstyngdepunktene er beregnet ut fra opplysninger om hvor store mengder gods som skal til de 
ulike regionene10. Figur 2-1 viser mengde gods (fargeskala fra gult til rødt) og hvilke punkt som er 
valgt som godstyngdepunkt i hver region. Som eksempel er Danmarksplass tyngdepunkt i 
«Bergensregionen sør» og området mellom Stavanger sentrum og Forus er tyngdepunkt i regionen 
«Stavanger-Sandnesområdet». Rundt Oslo er det Oslo sentrum ved Alnabru som er tyngdepunkt, i 
Buskerud er Drammen klart største tyngdepunkt og i Akershus er Vestby største tyngdepunkt.

9 Geografisk InformasjonsSystem.
10 Sum av tonn gods til og fra ulike steder i Norge, hentet fra vegkantintervjuene i godsundersøkelsen. 
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Figur 2-1: Tyngdepunkt for godstransport (sum av gods til- og fra alle områder), og valg av godstyngdepunkt i 
hver region (kun regioner som er relevant for videre analyser er tatt med). Godstyngdepunktene brukes til å 
beregne kjøreavstand mellom regionene.

Selv om det vil være enkelte av bilturene som går til destinasjoner et stykke unna tyngdepunktene så 
starter eller slutter de aller fleste turene nær tyngdepunktet. I tillegg, når en for eksempel 
transporterer gods fra Stavanger-Sandnesområdet til Bergensregionen sør så har det relativt liten 
betydning for totallengden om turen stopper i Åsane eller på Kokstad. Videre vil skjevheter uansett 
jevnes ut i et så stort datamateriale som en har i godsundersøkelsen fordi noen turer blir kortere enn 
i realiteten og noen blir lengre. På et overordnet nivå så er metoden – der hver region er 
representert med ett punkt – tilstrekkelig til å få ett godt bilde på utslippene mellom regionene.
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Vi ser av figuren at for alle regionene er det ett område som skiller seg ut med størst mengde gods og 
som har blitt valgt som godstyngdepunkt. Unntaket er regionen Romsdal og Nordmøre, der det er 
omtrent like mye gods til/fra Molde og til/fra Kristiansund. Molde har imidlertid største godsvolum 
av disse og er derfor valgt som tyngdepunkt i denne regionen.  

Den ene korridoren det skal beregnes utslipp fra er E39, og det er derfor relevant å se på om 
godstyngdepunktene ligger direkte knyttet til E39. Alle regionpunktene på Vestlandet ligger like ved 
E39 med unntak av følgende regioner:

 Jæren – Regionpunkt (ved Kleppe) er 13 km unna E39 
 Sunnhordland og Haugalandet – Regionpunkt (øst for Haugesund sentrum) er 9 km unna E39  
 Bergensregionen nord – Regionpunkt (ved Mongstad) er 38 km unna E39 
 Ålesundregionen – Regionpunkt (øst for Ålesund sentrum) er 9 km unna E39 
 Haugesund –  Regionpunkt (ved Raglamyr) er 10 km unna E39.

Av disse er det bare Bergensregionen nord som kan sies å ha en betydelig avstand fra regionpunkt til 
E39. Avstanden fra regionpunkt på Mongstad, inn til E39, er her på 38 km. Det betyr at når det er 
beregnet utslipp mellom de ulike regionen så vil i all hovedsak utslippene være langs E39, med 
unntak av turer til og fra Mongstad som har en viss andel utslipp som ikke vil være på E3911. 

Hva som er korteste veg mellom Bergensområdet og Osloområdet, og mellom 
Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet omtales nærmere i kap.2.6.

2.4.4. Nærmere om antall turer per år
For å finne hvor mange turer som tungtransporten kjører mellom regionene hvert år (ref. faktor 4 i 
Tabell 2-1) er det benyttet data fra Nasjonal Godsmodell (NGM v.3). Denne modellen benyttes blant 
annet av Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet for beregning av godstransport i Norge. Nasjonal 
Godsmodell bruker data om antall tonn gods fordelt på varegrupper som transporteres mellom soner 
som i modellen er på kommunenivå. Modellen beregner transportmetode ut fra tilgjengelig nettverk 
og lavest totale kostnad. Modellens resultater inkluderer antall tunge godskjøretøy i året mellom 
soner, og inneholder også varetransport til og fra utlandet. 

Vi har først gruppert sonene for at de skal samsvare med regionene som vi gjør analysene på (ref. 
Figur 2-1). Deretter er data for årlige turer mellom regionene hentet ut for å kunne multiplisere med 
utslippene (faktor 1-3 i Tabell 2-1) for aktuelle strekninger. 

Det ble også gjort noen stikkprøver for å se på konsistens i forhold til dataene fra godsundersøkelsen. 
Resultatene fra dette viste at det var svært godt samsvar mellom antall turer som vises i den 
nasjonale godsmodellen og det som er oppgitt i godsundersøkelsen12. 

2.5. Metode for å se på overføring fra veg til sjø
Den overordnede metoden for å se på potensial for overføring til sjø er å ta utgangspunkt i den 
nasjonale målsettingen om at 30% av gods på veg skal overføres til sjø på strekninger lenger enn 300 
km. Det beregnes så hvor mye utslipp dette utgjør langs E39 slik at vi får et potensial for 
utslippsreduksjon dersom en overfører til sjø. Så gjøres en overordnet vurdering av hvor store 
utslippene blir fra skip dersom disse skal ta over 30% av godstransporten på veg. Disse utslippene 
drøftes så i sammenheng med de reduserte utslippene på veg.

11 Eksempel for å vise andelen som er utenfor E39: Fra Stavanger Sandnesområdet til Mongstad 
(Bergensregionen nord) så går 86% av turen på E39. De siste 14% er på fv 57.
12 Det ble vurdert å hente ut data om antall turer fra godsundersøkelsen. Disse dataen var imidlertid ikke mulig 
å skalere opp til ÅDT-tall.
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2.5.1. Hvilke regioner og strekninger er aktuelle for overføring til sjø?
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for om strekninger langs E39 er aktuelle for overføring fra 
veg til sjø:

A. 30% av gods på vegstrekninger med avstand over 300 km overføres til sjø. 20% av gods på 
vegstrekninger med avstand 200-300 km overføres til sjø.

B. Stamnettshavner legges til grunn som aktuelle anløpshavner
C. Maksimal avstand fra regionpunkt til stamnettshavn er 50 km (luftlinje)

Sjøtransportens andel av godstransport til og fra Vestlandet er i dag på rundt 44 prosent (Asplan Viak 
og Norce, 2018). I godsundersøkelsen (ibid., s.252) står det videre at «Med utgangspunkt i 
datagrunnlaget samlet inn om vegtransporten er det utfordrende å identifisere konkrete 
varestrømmer med potensial for overføring til sjø». I stedet ble omfanget av noen parallelle 
varestrømmer synliggjort, uten å vurdere overføringsmulighetene. 

Siden det ikke finnes noen omforent metode for å beregne hvor stor andel som kan overføres til skip, 
er det i samråd med Statens Vegvesen valgt å heller ta utgangspunkt i nasjonale målsettinger for 
overføring til sjø og bane (ref. forutsetning A over). I NTP 2018-2029 (kap.9.3) står det at 
«Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 pst. av gods over 300 km fra veg til sjø og bane innen 
planperiodens utløp.» Vi legger derfor dette til grunn som for å vise hva som er potensialet for 
utslippsreduksjon. For å nyansere bildet noe så er det i tillegg lagt til grunn en overføring på 20% på 
strekninger mellom 200-300 km, siden det ikke er urealistisk at også kortere strekninger enn 300 km 
kan være aktuelle for overføring. For eksempel bør det være mulig å få til noe overføring mellom 
Stavanger/Sandnesområdet og Bergensregionen, som er en strekning på i overkant av 200 km.

Bakgrunnen for forutsetning B er at næringslivet ofte har svært høye krav til leveransefrister (mer om 
dette i godsundersøkelsen, Asplan Viak og Norce, 2018), samt at det kreves enn viss standard for 
kaifasiliteter, blant annet er det en fordel med Ro-Ro13-anlegg. En rute som skal være robust nok til å 
betjene Vestlandet på en god måte, og være et realistisk alternativ til transport på veg, bør ha en høy 
frekvens med flere avganger i uken. En slik rute vil være mest realistisk å få til på stamnettshavnene 
(se Figur 2-2). Stamnettshavnene ligger med kort avstand til hovedfarleden, og har god standard.

Bakgrunnen for forutsetning C har også sammenheng med leveransefrister og krav til effektivitet. 
Dersom det skal være aktuelt å transportere godset sjøvegen, i stedet for å ta hele transporten på 
veg, så kan en ikke ha for lang tilbringerveg. Dette gjelder transport av gods både fra leverandør til 
havn i ene enden og fra havn til mottaker i andre enden. Basert på vurderinger i godsundersøkelsen 
(ibid.), som igjen er basert på erfaringer fra varestrømsanalyse i Bergensregionen, er 50 km satt som 
maksimumsavstand fra leverandør til havn og fra havn til mottaker. I Figur 2-2 er 50 km avstand fra 
stamnettshavnene markert med blå sirkel. Som vi ser ligger alle regionpunktene langs E39 på 
Vestlandet innenfor 50 km fra en stamnettshavn, med unntak av Indre Sogn og Sunnfjord. 

13 RoRo betyr «Roll-on-roll-off» og er skipstyper der rullende last kan kjøres direkte inn og ut av skipet.
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Figur 2-2: Hovedfarled og stamnettshavner langs Vestlandskysten, og hvilke regionpunkt som ligger innenfor 50 
km avstand fra disse havnene. 

2.5.2. Hvilke typer skip er aktuelle, og hva er utslippene fra disse?
For å beregne hvor store utslipp en kan spare ved å overføre gods langs E39 til skip, må en se på 
hvilken type skip som er mest aktuell for å trafikkere ruter langs Vestlandet. I godsundersøkelsen 
(Asplan Viak og Norce, 2018) ble det beskrevet at containerskip og RoRo-last hadde størst potensial 
for overføring (se tabell under). Vi tar derfor utgangspunkt i disse to type fartøy når vi vurderer 
utslipp fra skip.
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Tabell 2-4: Muligheter for overføring fra vegtransport for ulike skipstyper. Kilde: Asplan Viak og Norce, 2018.
Skipstype Muligheter for overføring fra vegtransport
Oljetankere/kjemikalietankere/ 
produkttankere/gasstankere

NEI

Bulkskip NEI. Det er generelt lite omfang av bulktransport over lengre 
avstander på veg. Både våt- og tørrbulk er oftest knyttet til 
faste produksjonssteder som ligger nær 
utskipingsmuligheter med båt eller bane, og er derfor lite 
konkurranseutsatt for bil.

Stykkgodsskip JA – men i liten grad. Stykkgods som sendes på skip er ofte 
ukurant last for vegtransport, og sjøtransport har her et 
fortrinn. For resten av stykkgodset – som kan gå på vei – er 
det vanskelig å konkurrere mot lastebil, med mindre 
avsender og mottaker ligger spesielt gunstig til ifht. havn.

Containerskip JA. Aktuelt for såkalt «spredningsgods».
RoRo last JA. Aktuelt for såkalt «spredningsgods».
Kjøle-/ fryseskip NEI
Passasjerskip NEI
Offshore/supply skip NEI
Andre offshore service skip NEI
Fiskefartøy NEI

Med utgangspunkt i EMSA14 sin omfattende database over skip i Europa har vi sett på skipstypene 
RoRo og containerskip, og hvor store utslipp disse fartøyene har i dag. Tabellen under viser 
gjennomsnittutslippene for de to typene skip15, og som en ser er gjennomsnittlige direkteutslipp 
mellom de to fartøyene svært like, med 51,5 gram CO₂ per tkm for kontainerskip og 44,2 gram CO₂ 
per tkm for RoRo-skip. 

Siden datagrunnlaget til EMSA kun har statistikk på totale CO₂-utslipp som følge av forbrenning av 
drivstoff, er det gjort justeringer for å inkludere totale klimagassutslipp, samt ha komplette 
livsløpsutslipp fra bla produksjon av drivstoff og fra produksjon av selve skipet. Justeringene er gjort 
på bakgrunn av to studier som har kartlagt livsløpsutslipp fra henholdsvis diverse marine drivstoff 
(Gilbert et al., 2016) og livsløpsutslipp fra både drivstoff og produksjon av fartøy (Hovind, 2016). På 
bakgrunn av dette justeres først direkteutslipp i CO₂ om til CO₂-ekvivalenter (dvs. klimaeffekt av bla. 
CH4 og N2O inkluderes), deretter indirekte utslipp fra bruk av drivstoff, før totale livsløpsutslipp fra 
drivstoff og fartøy inkluderes. På den måten får vi det komplette klimagassutslippet til et fartøy. For 
begge fartøystypene betyr dette at sammenlignet med EMSAs rapporterte direkteutslipp øker totale 
livsløpsutslipp med 24 %. 

Tabell 2-5. Gjennomsnittsutslipp for ulike skipstyper. Kilde: EMSAs database THETIS-MRV 
https://mrv.emsa.europa.eu/#public/eumrv

14  EMSA- European Maritime Safety Agency, er et av EUs desentraliserte byråer. De har som mål å gradvis 
forbedre sikkerheten for kommersiell skipsfart i EUs farvann.
15 Utslippstallene tar ikke hensyn til størrelse på skipene så i datamaterialet vil det være både store og små 
skip. 

https://mrv.emsa.europa.eu/#public/eumrv
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 Type skip Gjennomsnittlig direkte klimagassutslipp fra drivstoff 
per skip. 

gram CO₂e per tkm

Gjennomsnittlig livsløpsutslipp 
per skip

gram CO₂e per tkm

RoRo 44,2 gram CO₂e per tkm 52,9 gram CO₂e per tkm

Container 51,5 gram CO₂e per tkm 60,6 gram CO₂e per tkm

RoRo og Container
(gjennomsnitt av 
begge skipstyper)16

51,4 gram CO₂e per tkm 60,5 gram CO₂e per tkm

I figuren under har vi vist eksempler på skip med utslipp som ligger omtrent på gjennomsnittet for 
direkte utslipp i EMSA sin database. Disse skipene representerer noenlunde den type skip som kan 
være aktuelle å trafikkere Vestlandet, og videre til kontinentet.

RoRo-skip: Bothniaborg på 8600 dvt., bygd i 2004. 
Gjennomsnittshastighet på 15,1 knop. Direkte utslipp på 46,3 
gram CO₂ per tkm 

Kontainerskip: MSC Nina F på 11 798 dvt., bygd i 
2005. Gjennomsnittshastighet på 11,1 knop. Direkte 
utslipp på 50,9 gram CO₂ per tkm 

Hvis det skulle etableres enn skipsrute for gods langs vestlandskysten som kunne ta over en del av 
transporten på veg, har vi beregnet at et skip ville bruke i underkant av fem dager på hele ruten. 
Dette basert på følgende forutsetninger:

 Avstand fra region Vest-Agder (Kristiansand) til Trøndelag (Trondheim) = 1000 km/ 540 nm
 Gjennomsnitthastiget: 15 knop/ 27,8 kmt
 Sum seglingstid tur/retur: 74 timer 
 Antall stopp: 11 stamnettshavner (stopp i begge retninger)
 Gjennomsnittlig liggetid per havn: 2 timer
 Sum, tid ved havn: 44 timer
 Samlet seglingstid og tid ved havn: 118 timer (i underkant av fem døgn).

Det antas at en ny «Vestlandsrute» som skal avløse noe av godstransporten på veg må ha en god 
frekvens, og at det bør være minimalt en avgang per dag i begge retninger.  I så fall ville det være 

16 Disse verdiene blir brukt videre. Når vi beregner utslipp fra skip forutsetter vi altså at fordelingen mellom 
RoRo- og konteinerskip er lik som flåten som er representert i EMSA sitt datagrunnlag. Der er 87%  
containerskip og 13% RoRo-skip.
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behov for fem skip for å håndtere dette, basert på forutsetningene over. Dersom en legger til grunn 
at noe av dagens båtruter på Vestlandet skal fortsette, og en ny «Vestlandsrute» skal være 
supplement til dagens tilbud, vil det ikke nødvendigvis være bruk for daglige avganger på den nye 
ruten. Å etablere et robust tilbud som utgjør et høyfrekvent og attraktivt alternativ til 
lastebiltransport på Vestlandet omtales ikke videre i denne rapporten. Her er det mange økonomiske 
og logistikkmessige faktorer, og hensyn til mange ulike aktører som spiller inn.

2.5.3. Hvor store er utslippene fra skipene som erstatter vegtransporten?
Som beskrevet i kap.2.4 så beregner vi hvor mange tonn gods som kan overføres til sjø ved å ta 
utgangspunkt i NTP målsettingen om overføring av 30% fra veg. Spørsmålet er så hva utslippene er 
dersom et skip skal frakte disse tonnene, sammenlignet med om en bil skal frakte de. Som beskrevet 
i samme kapittel varierer utslippene fra lastebil svært mye avhengig av type bil, men der 160 kg 
CO₂e/tonnkm er et vektet gjennomslig livsløpsutslipp. Også for skip varierer utslippene svært mye 
avhengig av type. I foregående kapittel 2.5.2 så vi at gjennomsnittlig livsløpsutslipp fra RoRo-skip og 
kontainerskip er på 51,4 gram CO₂e/tonnkm. Dette betyr, på bakgrunn av dagens utslippsfaktorer, at 
et skip som frakter 1 tonn gods har 32% av utslippene sett i forhold til om samme godsmengde 
fraktes med lastebil.

For sjøtransport er gjennomsnittlig direkteutslipp – altså forbrenning av drivstoff tilknyttet fremdrift 
av fartøyet – på 85 % av livsløpsutslippet.

Regnestykket over forutsetter at distansen godset fraktes er den samme for skip og lastebil. Vi vet 
samtidig at distansen for et skip som går hovedfarleden normalt har en noe kortere distanse enn bil 
som kjører samme strekket på E39. Eksempelvis er avstanden langs hovedfarleden mellom Stavanger 
-Kristiansund på rundt 65 mil, mens den er ca. 72 mil langs E39. Vi har likevel valgt se bort fra denne 
avstandsforskjell, fordi en for sjøtransport også vil måtte ha en distribusjon mellom havnen og 
leverandør, og mellom havnen og mottaker av godset, og derfor jevner ut denne forskjellen. 

Kort oppsummert, har vi tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger for å beregne utslipp fra 
transport av gods som overføres fra veg til sjø: 

 Tonn last som skal fraktes avgjøres av hvor store mengder gods som er overførbart fra veg (i 
dette tilfellet basert på 30% målsettingen i NTP).

 Antall kilometer lasten fraktes er satt lik mellom skip og bil selv om hovedfarleden er litt 
kortere enn E39 på de fleste strekninger. Forskjellen utjevnes av at gods på sjø vil måtte ha 
en distribusjonstransport mellom havn og leverandør og mellom havn og mottaker av 
godset.

 Forskjellen i utslippsfaktor på skip vs. bil (gram CO₂e/tonnkm) er avgjørende for de endelige 
utslippene på sjø i forhold til på veg. Skip har i dag 32% av utslippene til en lastebil om en 
tar utgangspunkt i gjennomsnittstallene som er presentert i kap.2.4.1 og 2.5.2.

2.6. Metode for å beregne utslipp fra bane
Den overordnede metoden er å ta utgangspunkt i den nasjonale målsettingen om at 30% av gods på 
veg skal overføres til bane på strekninger lenger enn 300 km. Det beregnes så hvor mye utslipp dette 
utgjør på de to korridorene der det i dag er jernbane, Bergen- Oslo og Stavanger/Sandnes-Oslo, slik 
at vi får et potensial for utslippsreduksjon dersom en overfører til bane. Så gjøres en overordnet 
vurdering av hvor store utslippene blir fra bane dersom disse skal ta over en del av godstransport på 
veg. Disse utslippene drøftes så i sammenheng med de reduserte utslippene på veg.

2.6.1. Hvilke regioner og strekninger er aktuelle for overføring til bane?
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Følgende forutsetninger er lagt til grunn for om strekninger er aktuelle for overføring fra veg til bane:

A. 30% av gods på vegstrekninger med avstand over 300 km overføres til bane
B. Bare godsterminalene på Nygårdstangen (Bergen), Gandal (Sandnes) og Alnabru (Oslo) 

legges til grunn som aktuelle terminaler for godstransport i korridoren
C. Maksimal avstand fra regionpunkt til jernbaneterminal er 50 km (luftlinje)

Siden det ikke finnes noen omforent metode for å beregne hvor stor andel som kan overføres til 
bane, er det i samråd med Statens Vegvesen valgt å heller ta utgangspunkt i nasjonale målsettinger 
for overføring til sjø og bane (ref. forutsetning A over). Utslippene som beregnes er derfor egentlig et 
potensiale for reduksjon, og ikke hvilken reduksjon som faktisk vil skje.

Figur 2-3: Dagens jernbanetrasé Bergen- Oslo og hvilke regioner som vi har forutsatt vil kunne bruke banen til 
godstransport (regioner som er innenfor 50 km luftlinje til terminal).
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Figur 2-4: Dagens jernbanetrasé Stavanger/Sandnes- Oslo og hvilke regioner som vi har forutsatt vil kunne 
bruke banen til godstransport (regioner som er innenfor 50 km luftlinje til terminal).

2.6.2. Hvilken avstand legges til grunn for dagens vegtransport i korridorene?
Det vil være ulikt hvilken rute tungtransporten benytter mellom Bergensområdet og Osloområdet, og 
vi har bare begrenset data i godsundersøkelsen over hvilke fjelloverganger som benyttes. For å 
beregne utslipp fra godstransport som kjører mellom de aktuelle regionene; bergensregionen sør og 
nord, Oslo, Buskerud og Akershus er det tatt utgangspunkt i kjørelengde over Hemsedal (ca. 480 km 
mellom Bergen og Oslo). Dette med bakgrunn i at Hemsedal er den mest brukte ruten for 
tungtransport, i tillegg til at rutens lengde ligger mellom de andre alternativene og kan derfor sees på 
som et snitt (Hardangervidda er 465 km, Filefjell er 520 km og Haukeli er 485 km).

For strekningen Stavanger/Sandnes – Oslo er E39 og E18 benyttet (ca 540 km) som 
beregningsgrunnlag siden denne er den korteste og mest benyttede ruten for tungtransport i dag.

2.6.3. Hvor store er utslippene fra togene som erstatter vegtransporten?
For beregning av utslipp fra bane er det tatt utgangspunkt i dagens situasjon for jernbane i 
korridorene Bergen-Oslo, og Stavanger-Oslo. Begge jernbanestrekninger er 100 % elektrifisert, og 
utslipp per tonn km for jernbane vil dermed representere dette. Selv om Norge er et land med høy 
andel fornybar kraftproduksjon, spesielt fra vannkraft, er vi også en del av et nordisk kraftmarked 
hvor andelen fornybar energi som forbrukes i Norge vil variere. Derfor tas det utgangspunkt i en 
nordisk elektrisitetsmiks på 128 gram CO₂e/kWh i forbindelse med jernbanens driftsfase. Videre i 
utslippsfaktoren inkluderes produksjon og vedlikehold av jernbanevogn og jernbaneinfrastruktur. 

Det tas utgangspunkt i en direkteutslippsfaktor på 21,9 g CO₂e/tkm. Dette betyr, på bakgrunn av 
dagens utslippsfaktorer, at et tog som frakter 1 tonn gods har 13,7 % av utslippene sett i forhold til 
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om samme godsmengde fraktes med lastebil (som har et vektet gjennomsnittsutslipp på 160 g 
CO₂e/tkm).

Det er viktig å presisere at det er ingen direkteutslipp fra tog, men det er utslipp i driftsfasen i form 
av bruk av elektrisitetsbruk. Denne elektrisiteten som forbrukes har kun direkteutslipp som oppstår 
ved kraftverket (eks vannkraftverk, kullkraftverk, etc). Andelen av utslippet som forekommer i 
driftsfasen til toget er på 47,6 % fra elektrisitet, og 12,3 % fra vedlikehold av vogn. Dermed står 
driftsfasen for totalt 60 % av utslippene. 

Det er ikke tatt hensyn til stigningsforhold i utslippsberegningene. Stigning vil spille mye inn spesielt 
på strekningen Bergen - Oslo, der en har de høyeste fjellovergangene. Samtidig er det slik at 
jernbanen som skal overta noe av godset fra vegtransport også er påvirket av stigning og dermed 
antageligvis vil ha høyere utslipp enn dersom det var flatt terreng. Men siden jernbane har langt 
lavere utslipp per tonnkm enn lastebil, så vil de faktiske utslippskuttene ved å overføre gods til bane 
være enda høyere enn om det var i flatt terreng (altså en større reduksjon enn det som beregnes i 
kap.4).

Distribusjonstransport mellom godsterminal og vareleverandør og mellom terminal mottaker er ikke 
inkludert i beregningene. På såpass lange strekninger som det er her snakk om (nesten 500 km 
mellom Bergen og Oslo og nesten 600 km Stavanger-Oslo) så utgjør denne transporten en relativt 
liten andel av totaltransporten. For øvrig er Bergensbanens lengde tilnærmet lik distansen på vegene 
som jernbanen skal erstatte i korridoren (kommer an på hvilken hovedvei en sammenligner med). På 
sørlandsbanen er vegtransport langs E18 ca.5% kortere enn jernbanestrekingen.

Kort oppsummert, har vi tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger for å beregne utslipp fra 
transport av gods som overføres fra veg til bane: 

 Tonn last som skal fraktes avgjøres av hvor store mengder gods som er overførbart fra veg (i 
dette tilfellet basert på 30% målsettingen i NTP).

 Distribusjonstransport utgjør en relativt liten andel av det totale transportvolumet på så 
lange strekninger som de to korridorene utgjør, og er ikke inkludert i beregningene.

 Antall kilometer lasten fraktes er satt lik mellom bane og bil selv om sørlandsbanen er litt 
kortere enn E18 (Bergensbanen er tilnærmet lik). 

 Forskjellen i utslippsfaktor på tog vs. bil (gram CO₂e/tonnkm) er avgjørende for de endelige 
utslippene på bane i forhold til på veg. Bane har i dag 13,7% av utslippene til en lastebil om 
en tar utgangspunkt i gjennomsnittstallene som er presentert i kap.2.4.1.

2.7. Metode for å beregne utslipp i 2030, på veg, sjø og bane
I foregående kapitler presenterte vi metoden for å beregne dagens utslipp på veg, sjø og bane. Siden 
overføring til sjø og bane vil måtte skje over tid, er det etablert et fremtidsscenario for 2030 
(bakgrunn for valg av 2030 som år er kommentert i kap.2.1.1). For å ha et felles 
sammenligningsgrunnlag for utslipp på veg vs. sjø og veg vs. bane, er det gjort en beregning av 
utslippene i 2030 for alle disse transportmåtene. Teknologisk utvikling vil, i tillegg til endringer i 
transportvolum, være avgjørende for hvor store utslippene blir i 2030. Siden denne utviklingen er 
høyst uviss, er det laget to scenario for teknologisk utvikling på veg, sjø og bane:

 Trendscenario: Representerer «business as usual», dvs. at utviklingen i hovedsak følger den 
vi har hatt de siste årene (vanligvis med en liten reduksjon i utslipp per år).

 Lavutslippsscenario: Et mer teknologioptimistisk scenario med lavere utslipp en 
trendscenarioet. Dette er basert på ulike utredninger som er gjort for å finne sterke 
virkemidler for å oppnå høy utslippsreduksjon.
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Datagrunnlag for hva som legges til grunn for scenariene på hhv. veg, sjø og bane er basert på ulike 
studier og forskning, og er presentert eksplisitt i påfølgende kapitler. Det har ikke vært mulig å finne 
et felles datagrunnlag eller forskning for alle tre transportformene. Det betyr at lavutslippsscenarioet 
til en viss grad kan være mer optimistisk for den ene transportformen enn den andre.

Som dagens situasjon benyttes årstall 2017. Dette har sammenheng med at mye av de foreliggende 
dataene er fra perioden 2016-2018. Der det har vært nødvendig er 2016 og 2018-tal omgjort til 2017-
verdier.

2.7.1. Utslipp på veg i 2030
For å beregne utslipp på veg i 2030 har vi for det første lagt inn forventet endring i godsvolum på veg 
frem til 2030. Vi legger altså til grunn endring i volum, men endrer ikke på antall kilometer som 
godset vil bli fraktet. Det betyr at vi ikke har lagt inn eventuelle nye vegforbindelse som kunne 
medført kortere kjørelengde mellom regionene i 2030. For det andre har vi lagt inn hva som 
forventes av utslipp per tonnkilometer (utslippsfaktor) i 2030.

2.7.1.1. Endring i godsvolum i 2030
Når det gjelder forventet endring i transportmengden (antall tonn) på veg så er denne estimert i en 
fersk TØI-rapport (Madslien, A., Hulleberg, N. og Kwong, C.K., 2019). Rapporten er utarbeidet i 
forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 og er basert på beregninger 
med modellene NTM6, RTM og NGM. Framskrivingene gjelder for en situasjon der det ikke innføres 
nye tiltak eller virkemidler som påvirker transportetterspørselen i noen spesiell retning. Basisår er 
2018.

Rapporten viser en årlig vekst på 1,05%. Samlet vekst i transportmengde frem til 2030 er da på 
13,4% og denne verdien benyttes videre. Det legges ikke til grunn noen endring i fyllingsgrad i 
godstransport på veg.

Tabell 2-6: Utvikling i transportmiddelfordelte varestrømmer i alt, inklusive transitt av malm. Årlige vekstrater i 
prosent. Eksklusive råolje og naturgass.

2.7.1.2. Endring i utslipp per tonnkilometer i 2030
Figur 2-5 viser hvordan utviklingen har vært for andel av ulike euroklasser (NLFs Euroklasse-
undersøkelse, 2019). I 2019 har over 70% Euro-klasse 6. Prognosen for 2020 er at denne andelen 
nærmer seg 80%. NLF oppgir at utskiftingen av de siste 20 % av bilene vil sannsynligvis ta en stund, 
på samme måte som grafikken viser at eldre Euroklasser henger igjen i bilbestanden en del år.
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Figur 2-5: Figur 2 4: Endringen i bruk av Euroklasser, 2006-2019 og prognose for 2020. (NLFs Euroklasse-
undersøkelse, 2019).

TØI (Fridstrøm, L. og Østli, V., 2016) har i sin rapport sett på fremtidig utslipp fra godsbiler, dvs. 
varebiler, lastebiler og trekkvogner. Det benyttes her to scenario; trendbane og ultralavutslippsbane 
(se Figur 2-6). Trendbanen er en form for trendforlenging, der markedsandelene for nye kjøretøy 
fortsetter å endre seg omtrent på samme måte som i perioden 2010-2015. Ultralavutslippsbanen er 
kommentert å være krevende, og basert på transportetatenes grunnlagsdokument til NTP 2018-
2029. Ifølge denne skal bl.a. samtlige nye varebiler være enten batterielektriske eller 
hydrogendrevne fra 2030. Halvparten av de nye lastebilene skal være batteri- eller hydrogendrevne 
fra 2030. Mellom 2018 og 2030 skal andelen hybridiserte nye lastebiler øke fra 1 til 50 prosent av alle 
lastebiler med forbrenningsmotor. 
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Figur 2-6: Mulig fremtidig utslipp fra godsbiler; trendbane og ultralavutslippsbane. Kilde: Fridstrøm og Østli, 
TØI, 2016.

Vi ser av Figur 2-6 at forskjellen i gram CO₂/tonnkm mellom de to banene øker fra år til år. For øvrig 
er nedgangen i utslipp frem til 2030 på rundt 18% for trendbanen og 34% for 
ultralavutslippsbanen. Disse verdiene benyttes videre i rapporten.

 

2.7.1.3. Samlet endring fra utslipp på veg i 2030
Nedgangen i utslipp per tonnkm er høyere enn økningen transportmengden, både for trendbanen og 
ultralavutslippsbanen. For videre beregninger av utslipp fra godstransport på veg i 2030 vil vi benytte 
følgende to scenario: 

Tabell 2-7: To scenario for endring i utslipp fra godstransport på veg i 2030.
Scenario Økning i 

transportmengde
Reduksjon i utslipp 
per tonnkm

Endring i utslipp 
frem til 2030

Trendscenario 
(Trendbanen)

+13,4 % -18 % -4,6 %

Lavutslippsscenario 
(Ultralavutslippsbanen)

+13,4 % -34 % -20,6 %

Forholdet mellom direkte og indirekte utslipp holdes konstant. Det vil si at en legger til grunn at det 
vil være en tilsvarende reduksjon i indirekte utslipp som en har i direkte utslipp.

I kapittel 2.4.1 skrev vi at det er 32 ulike utslippsfaktorer for lastebil (i vedlegget er alle faktorene 
presentert), og at vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor er 160 på gram CO₂e per tkm. Tabellen under 
viser vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor for gods på veg i 2030 dersom en legger trendscenario og 
lavutslippsscenario til grunn.
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Tabell 2-8: Vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor for godstransport på veg i dag (2017) og to scenario for 2030.
Dagens situasjon (2017) 2030- Trendscenario (-4,6%) 2030- Lavutslippsscenario (-

20,6%)

Vektet 
gjennomsnittlig 
utslippsfaktor

160 gram CO₂e per tkm 152,6 gram CO₂e per tkm 127 gram CO₂e per tkm

2.7.2. Utslipp på sjø i 2030
For å beregne fremtidig utslipp på sjø må en hensynta at det skjer en endring i utslipp fra skip basert 
på en forbedring innen teknologi. Vi tar utgangspunkt i DNV-GLs rapport (2016) for Klima- og 
miljødepartementet «Reduksjon av klimagassutslipp fra norsk innenriks skipsfart». Det blir her brukt 
en modell for å beregne utslippsreduksjoner17 og kostnadseffektivitet for ulike miljøvennlige 
drivstoff. Modellen er benyttet for skip i norske farvann frem mot 2040, og beregner utslipp og 
tilhørende kostnader knyttet til omlegging på skipsnivå, der endringer i flåtesammensetning over tid 
tas hensyn til. Bestillingen er forankret i norske myndigheter sine målsettinger for reduserte 
klimagassutslipp, med en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 
sammenlignet med 1990. Figuren under viser en sammenfatning av hovedresultatene fra rapporten.

Figur 2-7: Sammenfatning av hovedresultatene fra rapporten «Reduksjon av klimagassutslipp fra norsk 
innenriks skipsfart». I figuren er flåtevekst inkludert i 2040-scenariene. Kilde DNV-GL, 2016.

I Figur 2-7 er flåteveksten inkludert i 2040-scenariet. Vi ønsker imidlertid å se isolert på hvor mye 
utslipp som er fra skipene i 2030, uten at flåteveksten er inkludert, for å kunne beregne utslipp fra 
godset som potensielt kan overføres fra veg til sjø. I tillegg vil begrense antall fremtidsscenario til to 
scenario i 2030, på samme måte som for utslipp på veg: Et «trendscenario» og et lavutslippscenario. 
Hovedresultatene må derfor tilpasses i forhold til følgende:

A. Flåteveksten må fjernes fra utslippsbanen for å vise utviklingen kun basert på teknologiske 
endringer

B. Utslipp skal gjelde til 2030, ikke 2040
C. Det velges to scenario for utslipp, et som følger dagens trend og et for lavutslipp

17 Utslippsreduksjonene gjelder kun CO2 og ikke de andre klimagassene. CO2 utgjorde 98% av 
klimagassutslippene fra alle skip i norske havområder i 2017. Kilde: Kystverket.no.



side 26 av 47

Når det gjelder punkt A så fremkommer det i rapporten (ibid.) at flåteveksten på innenriks skipsfart 
alene gir en økning i CO₂-utslipp på ca. 50% fra 2015 til 2040 (dette er altså gitt at flåten er som i dag 
med tanke på drivstofftyper, teknologi og operasjonell praksis) slik at vi må justere for dette. 
Deretter beregnes 2040-verdiene om til 2030-verdier (ref. pkt B). Når det gjelder punkt C så benyttes 
alternativene «Baseline vekst» (også kallet nullalternativet) som trendalternativ og «Scenario 
m/drivstoff tekniske og operasjonelle tiltak» som lavutslippsscenario.

Tabell 2-9: Oversikt over hvilke to scenario som er valgt for beregning av fremtidig utslipp fra godstransport på 
sjø (der flåtevekst er trukket fra), og hvor stor reduksjonen er i CO₂-utslipp frem til 2030.

Scenario Beskrivelse Endring i 
utslipp 
2015-2040

Gjennomsnittlig 
endring i utslipp 
per år 2015-
2040

Endring i 
utslipp 
2017-2030

Trendscenario: 
«Baseline 
vekst»

Scenarioet viser en fremskriving 
av dagens utslipp, men der en tar 
hensyn til at nybygde båter 
oppfyller EEDI-kravene18.

-10% -0,4% -5 %

Lavutslipp 
scenario: 
«Scenario 
m/drivstoff 
tekniske og 
operasjonelle 
tiltak» 

Scenariet innebærer 
implementering av 17 tekniske 
og operasjonelle tiltak (tiltak 
utover EEDI-kravene) samt 
anvendelse av alternativt 
drivstoff på alle nybygde skip 
som går mer enn 80 % av tiden i 
norske farvann.

-90% -3,6% -47 %

Verdiene i siste kolonne Tabell 2-9 brukes videre i beregningene av utslipp fra sjø ved overføring fra 
gods på veg. Vi får da utslippsfaktorene som vist under:

Tabell 2-10: Gjennomsnittlig livsløpsutslipp for RoRo og containerskip i dag (2017) og i 2030
Type skip Dagens situasjon (2017) 2030- Trendscenario (-5%) 2030- Lavutslippsscenario (-47%)

RoRo og 
Containerskip

60,5 gram CO₂e per tkm 57,5 gram CO₂e per tkm 32,1 gram CO₂e per tkm

Forholdet mellom direkte og indirekte utslipp holdes konstant. Det vil si at en legger til grunn at det 
vil være en tilsvarende reduksjon i indirekte utslipp som en har i direkte utslipp.

18 EEDI- Energy Efficiency Design Index, som følger IMOs krav om energieffektivitet. Alle skip med inngått 
byggekontrakt 1. januar 2013 eller senere som faller inn under bestemte skipskategorier (det vil si bulkskip, 
gasstankskip, tankskip, containerskip, stykkgodsskip, kjøleskip, kombinasjonsskip, passasjerskip, roro-lasteskip 
og roro-passasjerskip) skal beregne sin oppnådde EEDI.
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2.7.3. Utslipp på bane i 2030
For fremtidens jernbanesystem, antas det i trendscenariet en dekarbonisering av elektrisitetsmiksen 
som brukes i driftsfasen til jernbanen, tilsvarende 21 %19. En dekarbonisering beskriver økt innfasing 
av fornybare energikilder til produksjon av elektrisitet. Reduksjonen antas på bakgrunn av NTNUs 
ZEN-metodikk20. Det forutsettes ingen utslippsreduksjon fra mer miljøvennlige produksjonsforhold.  

Lavutslippsscenarioet tar utgangspunkt i Det internasjonale energibyråets (IEA) framskrivinger av 
hvordan utslipp fra elektrisitetsproduksjon utvikler seg for ulike land og regioner frem mot 2040. Her 
legger vi til grunn IEAs framskriving om reduksjon i 2030 for EU for å beskrive endringen i utslipp som 
kan oppstå for bane i 203021. 

Tabell 2-11: Oversikt over hvilke to scenario som er valgt for beregning av fremtidig utslipp fra godstransport 
på bane, og hvor stor reduksjonen er i CO₂-utslipp frem til 2030. 

Scenario Beskrivelse Endring i utslipp 
2017-2030

Trendscenario: Dekarbonisering av elmix til drift av jernbanen. -26 %

Lavutslippsscenario: IEAs framskriving om reduksjon -71 %

Basert på forutsetningene som er lagt til grunn, vil utslippene fra togtransport bli som vist i Tabell 
2-12 i 2030: 

Tabell 2-12: Gjennomsnittlig livsløpsutslipp for tog i dag (2017) og i 2030. 

Transportmiddel
Dagens situasjon (2017) 2030 - Trendscenario (-

26%)
2030 - Lavutslippsscenario (-
71%)

Tog 21,9 gram CO₂e per tkm 16,3 gram CO₂e per tkm 6,3 gram CO₂e per tkm

 

2.8. Samlet oversikt over utslippsfaktorer som legges til grunn; veg, sjø og bane
I tabellen under er det oppsummert hvilke utslippsfaktorer (livsløpsutslipp) som legges til grunn, og 
endring ifht 2017-faktorene, for godstransport på veg, sjø og bane i dag. 2030-tallene er basert på de 
to scenariene for teknologisk utvikling.

19 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-
2/assessment-4#tab-news-and-articles  Delkapittel: 'Carbon intensity of EU electricity production'
20 https://fmezen.no/ 
21 https://www.iea.org/reports/tracking-power-2019  Figur: 'Carbon intensity of electricity 
generation in selected regions in the Sustainable Development Scenario, 2000-2040'

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-2/assessment-4#tab-news-and-articles
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-2/assessment-4#tab-news-and-articles
https://fmezen.no/
https://www.iea.org/reports/tracking-power-2019
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Tabell 2-13: Utslippsfaktorer og reduksjon av utslipp ifht 2017 som legges til grunn for godstransport på veg, sjø 
og bane. Livsløpsutslipp i gram CO₂e/(tonn km). *Utslipp for lastebil varierer stort ifht størrelse på lastebilen, 
euroklasse og om den har kjøl/frys. Tall som er angitt viser vektet gjennomsnittlig faktor og tall i parentes viser 
spennet i utslipp mellom ulike typer kjøretøy. Se kap.2.4.1 og vedlegget for nærmere detaljer om utslippene på 
veg.

I dag (2017) 2030 - Trendscenario 2030 - Lavutslipsscenario

Utslippsfaktor Reduksjon ifht 
2017

Utslippsfaktor Reduksjon ifht 
2017

Utslippsfaktor

Utslipp 
på veg

160

(82,7 - 644,2)*

-4,6 % 152

(78,9 - 614,6)*

-20,6 % 127

(65,7 - 511,5)*

Utslipp 
på sjø

60,5 -5 % 57,5 -47 % 32,1

Utslipp 
på bane

21,9 -26 % 16,3 -71 % 6,3

I Tabell 2-14 er disse tallene gjort om til andeler, der en sammenligner utslippene på sjø og bane med 
utslipp på veg (forutsatt vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor på veg forutsatt samme scenario). For 
eksempel er livsløpsutslippene på bane 5% av utslippene på veg i 2030 hvis vi tar utgangspunkt i 
lavutslippsscenarioet. 

Tabell 2-14: Utslipp på sjø og bane sin andel av utslipp på veg (forutsatt vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor 
på veg).

I dag (2017) 2030

Trendscenario

2030

Lavutslipsscenario

Utslipp på sjø ifht 
utslipp på veg

38 % 37,8 % 25,3 %

Utslipp på bane ifht 
utslipp på veg

13,7 % 10,7 % 5 %

Det kan også tenkes at tempoet i den teknologiske utviklingen vil være ulikt for de tre 
transportmåtene (ikke vist i tabellen over). Dersom utslipp på sjø skjer i henhold til 
lavutslipsscenarioet, mens veg følger trendscenariet, så blir utslipp på sjø 21 % av veg i 2030. Utslipp 
på bane blir 4,1% av vegutslippene med de samme forutsetningene. Om en ser for seg en omvendt 
situasjon, der den teknologiske utviklingen for godstransport på veg går raskest og følger 
lavutslippsscenariet, og de to andre transportmåtene følger trendscenariet, så blir utslipp på sjø 45 % 
av veg og utslipp på bane blir 12,8% av veg i 2030, altså en mindre gevinst av å flytte over på sjø og 
bane.
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3. UTSLIPP PÅ VEG PÅ E39, OG POTENSIAL FOR OVERFØRING TIL 
SJØ 

I dette kapitlet blir det først presentert dagens utslipp fra godstransport på veg på Vestlandet for 
E39-korridoren. Her vises først utslippene for enkeltstrekningene i dag. Deretter, i kap. 3.2, 
presenteres utslippene i 2030 basert på de to scenariene; trendscenario og lavutslippsscenario (ref. 
kap.2.7.1). Her er det bare vist samlede utslipp for alle strekningene. Til slutt, i kap. 3.3, presenteres 
utslipp dersom en flytter noe av godstransporten i korridoren fra veg til sjø. Det vises til 
metodekapitlet, kapittel 2, for nærmere beskrivelse av fremgangsmåten og grunnlagsdata.

3.1. Dagens utslipp på vegstrekninger på E39
Figur 3-1 viser strekningsvise årlige utslipp i E39-korridoren22. Utslippsmengdene har naturlig nok 
nær sammenheng med hvor lange strekninger og hvor mange turer som kjøres på strekningene hver 
dag. I tillegg er utslippene på hver strekning avhengig av hvilken type biler som kjører; hvilken typer 
Euroklasse-drivstoff som benyttes, andelen biler med kjøl eller frys, hvor store bilene er og hvor mye 
last de har. Dette betyr at også kortere strekninger kan ha høye utslipp, selv om det er relativt få biler 
som kjører her. 

De tre strekningene med høyest utslipp har alle relativt mange daglige turer. Spesielt strekningen 
Stavanger-Sandnesområdet til Sunnhordland og Haugalandet, som har godt over 300 daglige turer. 
Bergensregionen sør – Vest Agder har færre turer, men samtidig en lengre avstand. At noen 
strekninger har høye utslipp uten at det er mange turer eller lange avstander skyldes typen biler som 
kjører der (høy utslippsaktor) og hvor mye last de har.

22 Strekninger det det antas at bilene helt eller delvis følger andre hovedveier er ikke tatt med, f.eks 
Stavanger/Sandnes -Trøndelag og Bergen-Trøndelag (Nærmere om dette i kap.2.1.2.) Strekninger med færre 
enn 10 registreringer regnes å ha et noe tynt grunnlag og er derfor ikke presentert. 
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Figur 3-1: Totale utslipp fra godstransport på veg per år for strekninger langs E39 i 2017. Bare strekninger med 
10 eller flere registreringer i godsundersøkelsen er tatt med. Tallverdier til venstre på søylene viser antall turer 
per dag (sum av tur-retur), hentet fra nasjonal godsmodell.

Antall turer med tungtransport på disse strekningene i Figur 3-1 er beregnet i Nasjonal godsmodell å 
være i overkant av 2700 per dag (sum av tur-retur, alle strekninger). 

Totalt livsløpsutslipp fra godstransport på veg på strekningene som er vist i figuren er beregnet å 
være nesten 355 000 tonn CO₂ekvivalenter. Dette er altså utslipp mellom regionene på Vestlandet 
som forventes å bruke E39, og transport som f.eks. går videre til Danmark er ikke inkludert. Totalt 
direkte utslipp for samme området er beregnet å være nesten 290 000 tonn CO₂ekvivalenter, altså 
ca.81% av livsløpsutslippene. SSB (SSB.no) oppgir at de totale direkte utslippene fra tungtransport på 
veg i Norge er på 2 850 000 tonn CO₂ekvivalenter slik at utslippene på strekningene i E39-korridoren 
da utgjør ca 10 % av de nasjonale direkte utslippene fra tungtransport.
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3.2. Estimert utslipp på vegstrekninger på E39 i 2030
For å kunne si noe om potensialet for utslippsreduksjon ved overføring til sjø i 2030 har vi først 
estimert utslippene på veg i 2030 og der forventet økning i godsvolum er inkludert (ref. kapittel 
2.7.1). Figur 3-2 viser samlet utslipp fra strekningene på E39, i dag og i 2030. Dagens livsløpsutslipp er 
altså beregnet til nesten 355 000 tonn CO₂e (sum av utslippene i Figur 3-1). For fremtidig situasjon er 
det lagt til grunn to scenario for teknologisk utvikling og utslippsreduksjon på tungtransport i 2030 
(mer om scenariene i kap.2.7.1). Det ene følger dagens trend og har en reduksjon på 4,6% frem til 
2030. Det gir et utslipp på nesten 340 000 tonn i 2030. Lavutslippsscenarioet har en reduksjon på 
20,6% og gir et utslipp på 280 000 tonn i 2030. Reduksjonen ifht dagens utslipp er da på hhv. 15 000 
og 75 000 tonn CO₂e i de to scenariene.

Figur 3-2: Sum utslipp fra godstransport på veg mellom regionene langs E39 i 2017, og to scenario for 2030.

3.3. Potensial for reduksjon ved overføring til sjø

3.3.1.1. Hvor mye utslipp reduseres fra vegene?
Som beskrevet i kap.2.5 bruker vi den nasjonale målsettingen i NTP 2018-2029, om 30% overføring 
fra veg til sjø på strekninger langer enn 300 km, som utgangspunkt. Videre gjorde vi en nyansering av 
dette og la inn en forutsetning om at også strekninger mellom 200 og 300 km har et 
overføringspotensial, men at dette er noe lavere; 20%. 

Utslippene for strekningene som har potensial for overføring er på 170-205 000 tonn CO₂e (søylene 
til venstre i Figur 3-3)  avhengig av hvilket scenario som legges til grunn. Om forutsetningen om 
20/30% overføring til sjø legges til grunn så er utslippene på veg på disse strekningene på 125-
152 000 tonn CO₂e (søylene i midten). Potensialet for utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) ved å 
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overføre gods fra veg til sjø på disse strekningene er da på ca 50 000 tonn CO₂e ved trendscenariet og 
40 000 tonn CO₂e ved lavutslippsscenariet (søylene til høyre). 

Figur 3-3: Potensielle utslippsreduksjoner på E39 ved overføring fra veg til sjø. (Figuren viser livsløpsutslipp og 
de direkte utslippene utgjør ca.81% av disse utslippene.)

Det bemerkes at figuren viser potensiell reduksjon kun for strekninger der E39 vil være raskeste 
hovedveg på hele strekket. Det viser altså potensiell reduksjon på E39. Det vil i tillegg være flere 
andre strekninger som kan være aktuelt for overføring til sjø, men der en helt eller delvis benytter 
andre hovedveger (E6, E18 osv). Dette gjelder først og fremst mellom regionene i Trøndelag nord og 
Agder, Rogaland og Hordaland i sør. Om en inkluderer de innsparte utslippene fra disse strekningene 
så vil reduksjonen på veg (i Norge) være ca. 10% høyere enn det som er vist i Figur 3-3, altså ca 
55 000 CO₂e ved trendscenariet og 45 000 tonn CO₂e ved lavutslippsscenariet.  

3.3.1.2. Hva blir omfanget av utslippsreduksjonen ved overføring fra veg til sjø?

I metodekapitlet, kap. 2.5.3 så vi at skip har 37,8% av utslippene til en lastebil i trendscenariet 2030 
og 25,3% i lavutslipsscenariet i 2030. Dette var basert på en vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor for 
lastebil (utslippene varierer svært mye etter størrelse på bil, euroklasse mm.) og at begge 
transportmåtene følger samme scenario. 

Hvis vi tar utgangspunkt i disse forutsetningene, og ser på livsløpsutslippene på sjø dersom skip skal 
ta over 30% av godstransporten fra veg langs E39, får vi et utslipp på sjø på 19 000 tonn CO₂e ved 
trendscenariet. For lavutslippsscenariet blir utslippene på sjø litt over 10 000 tonn CO₂e i 2030.

Tabell 3-1 viser en samlet oversikt over mulig utslippsreduksjon ved overføring fra veg til sjø, der 
utslipp fra sjøtransporten er tatt med. Reduksjonen kan komme på rundt 30-31 000 tonn CO₂e i 
2030. Det presiseres at det er heftet stor usikkerhet til tallene, og at de er basert på en rekke 
forutsetninger. Disse er nærmere presentert i metodekapitlet, kap.2.
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Tabell 3-1: Utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) på E39 langs Vestlandet ved overføring av gods fra veg til sjø i 
2030, oppgitt i tonn CO₂e. Distribusjonskjøring er ikke inkludert.

Utslippsreduksjon 
på E39, 
godstransport på 
veg

Sjøtransportens 
utslippsandel 
ifht transport 
på veg

Utslipp på sjø 
ved å overta 
gods fra veg

Total 
utslippsreduksjon 
ved å overføre 
gods til sjø

Trendscenario 50 000 tonn CO₂e 37,8 % 19 000 tonn CO₂e 31 000 tonn CO₂e

Lavutslippsscenario 40 000 tonn CO₂e 25,3 % 10 000 tonn CO₂e 30 000 tonn CO₂e
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4. UTSLIPP PÅ VEG MELLOM BERGEN OG OSLO, OG POTENSIAL FOR 
OVERFØRING TIL BANE 

I dette kapitlet blir det først presentert dagens utslipp fra godstransport på veg i korridoren 
Bergensområdet (Bergensregionen sør og Bergensregionen nord) og Osloområdet (regionene Oslo, 
Akershus og Buskerud). Her vises utslippene mellom hver av disse regionene. Deretter, i kap. 4.2,  
presenteres utslippene i 2030 basert på de to scenariene; trendscenario og lavutslippsscenario. Her 
er det bare vist samlede utslipp på veg for alle strekningene. Til slutt, i kap. 4.3, presenteres utslipp 
dersom en flytter noe av godstransporten i korridoren fra veg til bane. Det vises til metodekapitlet, 
kapittel 2, for nærmere beskrivelse av fremgangsmåten og grunnlagsdata.

4.1. Dagens utslipp på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet
Antall turer med tungtransport mellom regionene i Bergensområdet og Osloområdet som har 
potensial for tog, er beregnet i godsmodellen til å være i overkant av 500 per dag (sum av tur-retur). 
Samlet livsløpsutslipp er 230 000 tonn CO₂ e og direkteutslippene er på 195 000 tonn CO₂ e. Dette er 
7% av nasjonale direkteutslipp fra tungtransport på veg i Norge (SSB.no).

Det er strekningene Bergensregionen sør – Akershus og Bergensregionen sør – Oslo som har klart 
mest utslipp, og dermed størst potensial for reduksjon.

Figur 4-1: Totale utslipp fra godstransport på veg per år i 2017 for strekninger Bergensområdet-Osloområdet 
der det er potensiale for overføring til bane. Tallverdier til venstre på søylene viser antall turer per dag (sum av 
tur-retur).
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4.2. Estimert utslipp på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet i 2030
For å kunne si noe om potensialet for utslippsreduksjon ved overføring til bane i 2030 har vi først 
estimert utslippene på veg i 2030. Figur 4-2 viser samlet utslipp mellom Bergensområdet og 
Osloområdet i dag og i 2030. Som vi så er dagens livsløpsutslipp beregnet til like over 230 000 tonn 
CO₂e. For fremtidig situasjon er det lagt til grunn to scenario for teknologisk utvikling og 
utslippsreduksjon på tungtransport i 2030 (mer om scenariene i kap.2.7.1). Det ene følger dagens 
trend og har en reduksjon på 4,6% frem til 2030. Det gir et utslipp på omtrent 220 000 tonn i 2030. 
Lavutslippsscenarioet har en reduksjon på 20,6% og gir et utslipp på litt under 185 000 tonn i 2030. 
Reduksjonen ifht. dagens utslipp er da på hhv. 10 000 og 45 000 tonn CO₂e i de to scenariene.

Figur 4-2: Utslipp fra godstransport på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet i 2017, og to scenario for 
2030. 

4.3. Potensial for reduksjon ved overføringspotensial til bane

4.3.1.1. Hvor mye utslipp reduseres fra vegene?
Som beskrevet i kap.2.5 bruker vi den nasjonale målsettingen i NTP 2018-2029, om 30% overføring 
fra veg til bane på strekninger langer enn 300 km, som utgangspunkt. Alle de seks strekningene som 
er presentert i Figur 4-1 er godt over 300 km og har derfor potensial for overføring. Potensiale for 
utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) ved å overføre gods fra veg til bane, mellom Bergensområdet og 
Osloområdet, er på 66 000 tonn CO₂e ved trendscenariet for godstransport på veg og 51 000 tonn 
CO₂e ved lavutslippsscenariet. 
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Figur 4-3: Potensielle utslippsreduksjoner i 2030, mellom Bergensområdet og Osloområdet, ved overføring av 
gods fra veg til bane. (Figuren viser livsløpsutslipp og de direkte utslippene utgjør ca.81% av disse utslippene.)

4.3.1.2. Hva blir omfanget av utslippsreduksjonen ved overføring fra veg til bane?
I metodekapitlet, kap. 2.5.3 så vi at bane har 10,7% av utslippene til en lastebil i trendscenariet 2030 
og 5% i lavutslipsscenariet i 2030. Dette var basert på en vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor for 
lastebil (utslippene varierer svært mye etter størrelse på bil, euroklasse mm.) og at begge 
transportmåtene følger samme scenario. 

Hvis vi tar utgangspunkt i disse forutsetningene, og ser på livsløpsutslippene på bane dersom tog skal 
ta over 30% av godstransporten fra veg mellom Bergensområdet og Osloområdet, får vi et utslipp på 
bane på omtrent 7 000 tonn CO₂e ved trendscenariet (se Tabell 4-1). For lavutslippsscenariet blir 
utslippene på bane på noe under 3 000 tonn CO₂e i 2030.

Tabell 4-1 viser en samlet oversikt over mulig utslippsreduksjon ved overføring fra veg til bane, og at 
denne kan komme på rundt 48-59 000 tonn CO₂e i 2030. Det presiseres at det er heftet stor 
usikkerhet til tallene, og at de er basert på en rekke forutsetninger som er nærmere presentert i 
metodekapitlet, kap.2.

Tabell 4-1: Utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet, ved overføring 
av gods fra veg til bane i 2030, oppgitt i tonn CO₂e. Distribusjonskjøring er ikke inkludert. 

Utslippsreduksjon, 
godstransport på 
veg

Banetransportens 
utslippsandel ifht 
transport på veg

Utslipp på bane 
ved å overta 
gods fra veg

Total 
utslippsreduksjon 
ved å overføre 
gods til bane

Trendscenario 66 000 tonn CO₂e 10,7 % 7 000 tonn CO₂e 59 000 tonn CO₂e

Lavutslippsscenario 51 000 tonn CO₂e 5 % 3 000 tonn CO₂e 48 000 tonn CO₂e
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5. UTSLIPP PÅ VEG MELLOM STAVANGER/SANDNES OG OSLO, OG 
POTENSIAL FOR OVERFØRING TIL BANE 

I dette kapitlet blir det først presentert dagens utslipp fra godstransport på i korridoren Stavanger 
Sandnesområdet (inkludert regionene Jæren og Ryfylke) og Osloområdet (regionene Oslo, Akershus 
og Buskerud). Her vises utslippene mellom hver av disse. Deretter, i kapittel 5.2, presenteres 
utslippene i 2030 basert på de to scenariene; trendscenario og lavutslippsscenario. Her er det bare 
vist samlede utslipp for alle strekningene. Til slutt, i kap. 5.3, presenteres utslipp dersom en flytter 
noe av godstransporten i korridoren over fra veg til bane. Det vises til metodekapitlet, kapittel 2, for 
nærmere beskrivelse av fremgangsmåten og grunnlagsdata.

5.1. Dagens utslipp på veg Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet
Antall turer med tungtransport på disse strekningene er beregnet i godsmodellen til å være i 
overkant av 450 per dag (sum av tur-retur, alle 9 strekninger). Samlet livsløpsutslipp på strekningene 
under er 233 000 tonn CO₂ e og direkteutslippene er på 196 000 tonn CO₂ e. Dette er 7% av nasjonale 
direkteutslipp fra tungtransport på veg i Norge (SSB.no).

Figur 5-1: Totale utslipp fra godstransport på veg per år for strekninger Stavanger/Sandnesområdet – 
Osloområdet der det er potensiale for overføring til bane. Tallverdier til venstre på søylene viser antall turer 
per dag (sum av tur-retur).
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5.2. Estimert utslipp på veg mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet i 2030
De samlede utslippene fra gods på veg mellom Stavanger/Sandnesområdet til Osloområdet er 
omtrent nøyaktig det samme som fra Bergensområdet. Det er noen færre turer fra 
Stavanger/Sandnesområdet, men turene er noe lenger enn fra Bergensområdet. 

For å kunne si noe om potensialet for utslippsreduksjon ved overføring til bane i 2030 har vi først 
estimert utslippene på veg i 2030. Figur 5-2 viser samlet utslipp mellom Bergensområdet og 
Osloområdet i dag og i 2030. Som vi så er dagens livsløpsutslipp beregnet til like over 230 000 tonn 
CO₂e. For fremtidig situasjon er det lagt til grunn to scenario for teknologisk utvikling og 
utslippsreduksjon på tungtransport i 2030 (mer om scenariene i kap. 2.7.1). Det ene følger dagens 
trend og har en reduksjon på 4,6% frem til 2030. Det gir et utslipp på omtrent 220 000 tonn i 2030. 
Lavutslippsscenarioet har en reduksjon på 20,6% og gir et utslipp på litt under 185 000 tonn i 2030. 
Reduksjonen ifht dagens utslipp er da på hhv. 10 000 og 45 000 tonn CO₂e i de to scenariene.

Figur 5-2: Utslipp fra godstransport på veg mellom Bergensområdet og Osloområdet i 2017, og to scenario for 
2030. 

5.3. Potensial for reduksjon ved overføring til bane

5.3.1.1. Hvor mye utslipp reduseres fra vegene?
Som beskrevet i kap. 2.5 bruker vi den nasjonale målsettingen i NTP 2018-2029, om 30% overføring 
fra veg til bane på strekninger langer enn 300 km, som utgangspunkt. Alle de ni strekningene som er 
presentert i Figur 4-1 er godt over 300 km og har derfor potensial for overføring.

Potensiale for utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) ved å overføre gods fra veg til bane, på strekninger 
mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet, er på 67 000 tonn CO₂e ved trendscenariet for 
godstransport på veg og 52 000 tonn CO₂e ved lavutslippsscenariet (Figur 5-3).

Dersom vi ser bare på de direkte utslippene så utgjør reduksjonen i trendscenariet omtrent 2% av 
Norges utslipp fra tungtransporten i dag.  
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Figur 5-3: Potensielle utslippsreduksjoner i 2030, mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet, ved 
overføring av gods fra veg til bane. (Figuren viser livsløpsutslipp og de direkte utslippene utgjør ca.81% av disse 
utslippene.)

5.3.1.2. Hva blir omfanget av utslippsreduksjonen ved overføring fra veg til bane?

I metodekapitlet, kap. 2.5.3 så vi at bane har 10,7% av utslippene til en lastebil i trendscenariet 2030 
og 5% i lavutslipsscenariet i 2030. Dette var basert på en vektet gjennomsnittlig utslippsfaktor for 
lastebil (utslippene varierer svært mye etter størrelse på bil, euroklasse mm.) og at begge 
transportmåtene følger samme scenario. 

Hvis vi tar utgangspunkt i disse forutsetningen, og ser på livsløpsutslippene på bane dersom tog skal 
ta over 30% av godstransporten fra veg mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet, får vi et 
utslipp på bane på omtrent 7 000 tonn CO₂e ved trendscenariet. For lavutslippsscenariet blir 
utslippene på bane på noe under 3 000 tonn CO₂e i 2030.

Tabell 3-1 viser en samlet oversikt over mulig utslippsreduksjon ved overføring fra veg til bane, og at 
denne kan komme på rundt 48-59 000 tonn CO₂e i 2030. Det presiseres at det er heftet stor 
usikkerhet til tallene, og at de er basert på en rekke forutsetninger som er nærmere presentert i 
metodekapitlet, kap.2.

Tabell 5-1: Utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) på veg mellom Stavanger/Sandnesområdet og Osloområdet, ved 
overføring av gods fra veg til bane i 2030, . Distribusjonskjøring er ikke inkludert.

Utslippsreduksjon, 
godstransport på 
veg

Banetransport 
sin 
utslippsandel 
ifht transport 
på veg

Utslipp på bane 
ved å overta gods 
fra veg

Total 
utslippsreduksjon 
ved å overføre 
gods til bane

Trendscenario 67 000 tonn CO₂e 10,7 % 7 000 tonn CO₂e 60 000 tonn CO₂e

Lavutslippsscenario 52 000 tonn CO₂e 5 % 3 000 tonn CO₂e 47 000 tonn CO₂e
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6. SAMLET POTENSIAL FOR UTSLIPPSREDUKSJON VED OVERFØRING 
TIL SJØ OG BANE

Tabell 6-1 viser en oversikt over potensialene for utslippsreduksjon som vi har funnet i de tre 
korridorene. Det presiseres at en rekke usikre faktorer ligger til grunn, og disse er nærmere 
presentert i metodekapitlet, kap. 2. I tillegg viser tabellen bare reduksjonen dersom transportmåtene 
følger samme scenario. For eksempel viser tallene i første kolonne-første rad, reduksjonen dersom 
både sjøtransport og vegtransport utvikler seg i henhold til trendscenariet. Dersom for eksempel 
sjøtransport følger lavutslipsscenariet og vegtransport følger trendscenariet så vil reduksjonen være 
større.

Tabell 6-1: Samlet potensial for utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) i korridorene ved overføring fra veg til sjø og 
bane i 2030, oppgitt i tonn CO₂e. Distribusjonskjøring er ikke inkludert.

Potensial for 
utslippsreduksjon 
på E39 ved å 
overføre gods til sjø

Potensial for 
utslippsreduksjon 
Bergensområdet – 
Osloområdet ved å 
overføre gods til 
bane

Potensial for 
utslippsreduksjon 
Stavanger/ 
Sandnesområdet 
– Osloområdet 
ved å overføre 
gods til bane

Samlet 
potensial ved 
overføring til sjø 
og bane i de tre 
korridorene

2030- 

Trendscenario

31 000 tonn CO₂e 59 000 tonn CO₂e 60 000 tonn CO₂e 150 000 tonn 
CO₂e

2030- 
Lavutslippsscenario

30 000 tonn CO₂e 48 000 tonn CO₂e 47 000 tonn CO₂e 125 000 tonn 
CO₂e



side 41 av 47

7.   SAMMENDRAG
I denne rapporten er det gjort en beregning av utslipp fra godstransport på veg og potensiale for 
utslippsreduksjon ved overføring til sjø og bane. Dette er gjort for de tre korridorene:

 E39 Kristiansand til Trondheim
 Bergensområdet-Osloområdet 
 Stavanger/Sandnesområdet- Osloområdet

Førstnevnte er aktuell for overføring av gods fra veg til sjø og de to andre er aktuell for overføring til 
bane. Utslippene i hver korridor består av summen av utslipp mellom de ulike regionene i korridoren, 
også kalt «strekninger».

Det er benyttet kjente data og nasjonale og målsettinger for å beregne utslippene og 
utslippsreduksjonene. Særlig har Godsundersøkelsen for Vestlandet, som ble gjort for Statens 
Vegvesen i 2018 (Asplan Viak og Norce), vært et viktig grunnlag.

Vi har beregnet både direkte, indirekte og livsløpsutslipp for transportmidlene. Dersom ikke annet er 
angitt så er begrepet «utslipp» synonymt med «livsløputslipp». For utslipp fra godstransport på veg 
kan vi ha som generell tommelfingerregel at de direkte utslippene utgjør ca. 81% av 
livsløputslippene. For sjøtransport er gjennomsnittlig direkteutslipp ca. 85 % av livsløpsutslippet. Tog 
har ingen direkte utslipp, men har likevel utslipp i driftsfasen forbundet ved produksjon av 
elektrisitet i kraftverket. (Driftsfasen står for totalt 60 % av utslippene til tog).

Transport som går gjennom korridorene, men videre til andre landsdeler eller til Europa, er ikke 
inkludert i beregningene av utslipp og utslippsreduksjon.

Metode for beregning av dagens utslipp fra godstransport

Første trinn har vært å beregne dagens utslipp på veg i de tre korridorene. Her har 
godsundersøkelsen og GIS-verktøy (beregner kjørelengder mellom regionene) vært benyttet til å 
finne gjennomsnittlig utslipp per strekning mellom regionene. Dette tallet har så blitt multiplisert 
med antall tungtransportturer per år på strekningene, hentet fra Nasjonal godsmodell. 
Utslippsfaktoren som legges til grunn for de ulike transportmåtene (veg, sjø og bane) er avgjørende 
for utslippene som beregnes, og faktoren oppgis i tonn eller kg CO₂e/tonnkm (tkm). Nærmere 
forklart så beskriver utslippsfaktoren hvor mye utslipp som er forbundet med å flytte ett tonn gods 
en kilometer. Utslippsfaktorene som benyttes for bil er i hovedsak hentet fra SimaPro-verktøyet. 

Utslippene på veg er altså ikke bare avhengig av antall turer på strekningene og hvor lange 
strekningene er, men også utslippsfaktoren som er basert på beskaffenheten til lastebilene som 
kjører der: hvilken type drivstoff de benytter, hvor stor fyllingsgraden er og om de har kjøl/frys.

Dagens utslipp på veg i de tre korridorene

Summen av livsløpsutslipp fra godstransport på E39 er beregnet å være nesten 355 000 tonn 
CO2ekvivalenter (CO₂e). Resultatene viser at de strekningene som har størst utslipp i hovedsak er 
strekninger med mange turer per dag, f.eks mellom Stavanger-Sandnesområdet og Sunnhordland-
Haugalandet og mellom Romsdal-Nordmøre og Trøndelag.

Direkte utslipp på E39 er beregnet til 290 000 tonn CO2e som er ca 10% av de nasjonale direkte 
utslippene fra tungtransporten.

Dagens livsløpsutslipp i de to andre korridorene er på 230 000 tonn CO₂e for Bergensområdet-
Osloområdet (direkteutslipp på 195 000 tonn CO₂e). For Stavanger-Sandnesområdet - Osloområdet 
er utslippet omtrent helt identisk: 233 000 tonn CO2e (direkteutslipp på 196 000 tonn CO2e). 
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Metode og utslippsfaktorer som legges til grunn for beregning av utslipp i 2030

Overføring til sjø og bane vil ikke kunne skje over natten, og 2030 er derfor benyttet som 
tidshorisont for utslippsberegning og overføring fra veg. Siden det er høyst uvisst hvilke teknologiske 
endringer vi vil få og hvilke reguleringer som vil komme, har det vært utredet to utslippsscenario for 
2030, både for godstransport på veg, sjø og bane. Trendscenarioet representerer «business as usual» 
der utviklingen i hovedsak følger den vi har hatt de siste årene. Lavutslippsscenarioet er et mer 
teknologioptimistisk scenario med lavere utslipp en trendscenarioet. Datagrunnlag for hva som 
legges til grunn for scenariene på hhv. veg, sjø og bane er basert på ulike studier og forskning. Det 
har ikke vært mulig å finne et felles datagrunnlag eller forskning for alle tre transportformene. Det 
betyr at lavutslippsscenarioet til en viss grad kan være mer optimistisk for den ene transportformen 
enn den andre.

I tabellen under vises utslippsfaktorer (livsløpsutslipp) og utslippsreduksjoner ifht 2017-faktoren, for 
de to scenariene.

Tabell 7-1: Utslippsfaktorer og reduksjon av utslipp ifht 2017 som legges til grunn for godstransport på veg, sjø 
og bane. Livsløpsutslipp i gram CO₂e/(tonn km). *Utslipp for lastebil varierer stort ifht størrelse på lastebilen, 
euroklasse og om den har kjøl/frys.

I dag (2017) 2030 - Trendscenario 2030 - Lavutslipsscenario

Utslippsfaktor Reduksjon ifht 
2017

Utslippsfaktor Reduksjon ifht 
2017

Utslippsfaktor

Utslipp 
på veg

160

(82,7 - 644,2)*

-4,6 % 152

(78,9 - 614,6)*

-20,6 % 127

(65,7 - 511,5)*

Utslipp 
på sjø

60,5 -5 % 57,5 -47 % 32,1

Utslipp 
på bane

21,9 -26 % 16,3 -71 % 6,3

 

E39-korridoren: Utslipp på veg i 2030, og utslippsreduksjon ved overføring fra veg til sjø

For å finne potensialet for utslippsreduksjon på E39 ved overføring fra veg til sjø har vi først beregnet 
2030-utslippene på veg, og der forventet vekst i godsvolum (1,05 % årlig) er hensyntatt. I 
trendscenariet er reduksjonen på veg 4,6 % og i lavutslippsscenarioet er den på 20,6 % (ref. tabellen 
over), noe som gir et fremtidig estimert livsløpsutslipp i korridoren på 280-340 000 tonn CO2e.

Videre er det tatt utgangspunkt i regjeringens ambisjon om å overføre 30% av gods over 300 km til 
sjø. Vi har i tillegg nyansert denne ambisjonen noe ved å også forutsette at 20% av alt gods mellom 
200-300 km blir overført til sjø. Vi legger også til grunn at havnen maksimalt må ligge 5 mil unna 
destinasjon for godset (både til- og fra punkt).

Samlet utslippsreduksjon i 2030 på E39-korridoren, for alle de strekningene som oppfyller disse 
kravene, er på 40-50 000 tonn CO2e, avhengig av scenario. Dette tallet viser potensialet for 
utslippsreduksjon på E39 dersom 20/30% overføres til sjø. Reduksjonen vil derimot være noe lavere 
siden skipene som skal overta godstransporten også har utslipp. For å finne ut hva som er utslipp fra 
skipene har vi benyttet EMSA sin omfattende database over utslipp fra skip i Europa. Vi sett på 
skipstypene RoRo og kontainerskip siden det i godsundersøkelsen (ibid.) er konkludert med at disse 
skipene er mest aktuelle for overføring fra vegtransport på Vestlandet. Denne type skip er estimert å 
ha en gjennomsnittlig utslippsfaktor på 57,5 gram CO2e i trendscenariet og 32,1 gram CO2e i 
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lavutslippsscenariet, noe som er hhv. 37,8 og 25,3 % av utslippene sett i forhold til om samme gods 
skulle vert fraktet på veg. 

Utslippet fra skipene, dersom de skal overta godset fra veg, er estimert til 10-19 000 tonn CO2e. Om 
en ser dette opp mot reduksjonen på strekningene som er aktuell for overføring (40-50 000 tonn 
CO2e), så blir den totale utslippsreduksjonen ved overføring til sjø på 31 000 tonn CO2e ved 
trendscenariet og 30 000 tonn CO2e ved lavutslippsscenariet. 

Det bemerkes at utslippstallene, og reduksjonene, kun gjelder for strekninger der E39 vil være 
raskeste hovedveg på hele strekket. Det vil i tillegg være flere andre strekninger som kan være 
aktuelt for overføring til sjø, men der en helt eller delvis benytter andre hovedveger (E6, E18 osv). 
Dette gjelder først og fremst mellom regionene i Trøndelag i nord, og Agder, Rogaland og Hordaland i 
sør. Om en inkluderer de innsparte utslippene fra disse strekningene så blir potensialet for reduksjon 
på veg (i Norge) ca.10% høyere.

Korridoren Bergensområdet-Osloområdet: Utslipp på veg i 2030, og utslippsreduksjon ved 
overføring fra veg til bane

For å finne potensialet for utslippsreduksjon i korridoren Bergensområdet-Osloområdet ved 
overføring fra veg til bane har vi først beregnet 2030-utslippene på veg, og der forventet vekst i 
godsvolum (1,05 % årlig) er hensyntatt. Trendscenariet gir et livsløpsutslipp på 220 000 tonn CO2e og 
lavutslippsscenarioet et livsløpsutslipp på 185 000 tonn CO2e fra vegtransport i denne korridoren.

Videre er det tatt utgangspunkt i regjeringens ambisjon om å overføre 30% av gods over 300 km til 
sjø. Vi legger også til grunn at jernbaneterminalene (Nygårdstangen og Alnabru) maksimalt må ligge 5 
mil unna destinasjon for godset (både til- og fra punkt).

Samlet utslippsreduksjon i 2030 i korridoren, for de strekningene som oppfyller disse kravene, er på 
51-66 000 tonn CO2e, avhengig av scenario. Dette tallet viser potensialet for utslippsreduksjon 
mellom Bergensområdet og Osloområdet dersom 30% overføres til bane. Reduksjonen vil derimot 
være noe lavere siden togene som skal overta godstransporten også har utslipp. For å finne ut hva 
som er utslipp fra togene har vi i trendscenarioet benyttet en dekarbonisering av elmixen som drifter 
jernbanen (26 % reduksjon ifht utslipp på bane i 2017). IEAs framskriving om reduksjon i 2030 for EU 
benyttes for fremskriving i lavutslippsscenariet (71 % reduksjon ifht2017).

Utslippsfaktorene som benyttes for tog i 2030 er på 16,3 gram CO2e i trendscenariet og 23,7 gram 
CO2e i lavutslippsscenariet, noe som er hhv.10,7 og 5 % av utslippene sett i forhold til om samme 
gods skulle vert fraktet på veg. 

Utslippet fra togene, dersom de skal overta godset fra veg, er estimert til 3-7 000 tonn CO2e. Om en 
ser dette opp mot reduksjonen på strekningene som er aktuell for overføring (51-66 000 tonn CO2e), 
så blir den totale utslippsreduksjonen ved overføring til bane 59 000 tonn CO2e ved trendscenariet 
og 48 000 tonn CO2e ved lavutslippsscenariet. 

Korridoren Stavanger/Sandnesområdet-Osloområdet: Utslipp på veg i 2030, og utslippsreduksjon 
ved overføring fra veg til bane

For beregningene ligger alle de samme forutsetningene til grunn som i korridoren Bergensområdet-
Osloområdet siden begge korridorer gjelder overføring fra veg til bane. Resultatene for utslipp og 
potensial for utslippsreduksjon er marginalt forskjellig; Stavanger/Sandnesområdet – Osloområdet 
har ca. 1% høyere utslipp, og forskjellen skyldes i hovedsak enn noe lenger transportlengde mellom 
øst og vest, enn for korridoren lenger nord.
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Samlet potensial for utslippsreduksjon i korridorene, ved overføring til sjø og bane

Tabellen under viser en oversikt over potensialene for utslippsreduksjon i de tre korridorene. Det 
presiseres at en rekke usikre faktorer ligger til grunn, og disse er nærmere presentert i 
metodekapitlet, kap.2. I tillegg viser tabellen bare reduksjonen dersom transportmåtene følger 
samme scenario. For eksempel viser tallene i første kolonne-første rad, reduksjonen dersom både 
sjøtransport og vegtransport utvikler seg i henhold til trendscenariet. Dersom for eksempel 
sjøtransport følger lavutslippsscenariet og vegtransport følger trendscenariet så vil reduksjonen være 
større.

Samlet potensial for utslippsreduksjon (livsløpsutslipp) i korridorene ved overføring fra veg til sjø og bane i 
2030, oppgitt i tonn CO₂e. Distribusjonskjøring er ikke inkludert.

Potensial for 
utslippsreduksjon 
på E39 ved å 
overføre gods til sjø

Potensial for 
utslippsreduksjon 
Bergensområdet – 
Osloområdet ved å 
overføre gods til 
bane

Potensial for 
utslippsreduksjon 
Stavanger/ 
Sandnesområdet 
– Osloområdet 
ved å overføre 
gods til bane

Samlet 
potensial ved 
overføring til sjø 
og bane i de tre 
korridorene

2030- 

Trendscenario

31 000 tonn CO₂e 59 000 tonn CO₂e 60 000 tonn CO₂e 150 000 tonn 
CO₂e

2030- 
Lavutslippsscenario

30 000 tonn CO₂e 48 000 tonn CO₂e 47 000 tonn CO₂e 125 000 tonn 
CO₂e
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VEDLEGG- UTSLIPPSFAKTORER FOR LASTEBIL
Følgende utslippsfaktorer legges til grunn for lastebiler (gram CO₂e/(tonn km). Tallene er hentet fra 
SimaPro-modellen. Utslippene varierer med størrelse på lastebil (tonn nyttelast, euroklasse og om 
det er kjøl/frys på bilen).

Lastebiltype Dagens situasjon 2030, Trendscenario
2030, 

Lavutslippsscenario
Størrelse 
(nyttelast) Euroklasse Kjøl/ frys

Livsløpsuts
lipp

Direkteuts
lipp

Livsløpsuts
lipp

Direkteuts
lipp

Livsløpsuts
lipp

Direkteuts
lipp

>32 tonn
Euro3 el 
lavere

UTEN 
Kjøl/frys 87,1 69,5 83,1 66,3 69,2 55,1

>32 tonn Euro4
UTEN 
Kjøl/frys 85,7 68,3 81,7 65,2 68,0 54,3

>32 tonn Euro5
UTEN 
Kjøl/frys 86,4 68,9 82,5 65,8 68,6 54,7

>32 tonn Euro6
UTEN 
Kjøl/frys 82,7 66,0 78,9 62,9 65,7 52,4

         

16-32 tonn
Euro3 el 
lavere

UTEN 
Kjøl/frys 162,4 129,5 155,0 123,6 129,0 102,9

16-32 tonn Euro4
UTEN 
Kjøl/frys 161,2 128,6 153,8 122,7 128,0 102,1

16-32 tonn Euro5
UTEN 
Kjøl/frys 162,7 129,7 155,2 123,7 129,1 103,0

16-32 tonn Euro6
UTEN 
Kjøl/frys 159,4 127,1 152,1 121,3 126,6 100,9

         

7,5-16 tonn
Euro3 el 
lavere

UTEN 
Kjøl/frys 211,7 165,9 202,0 158,2 168,1 131,7

7,5-16 tonn Euro4
UTEN 
Kjøl/frys 209,6 164,2 200,0 156,7 166,5 130,4

7,5-16 tonn Euro5
UTEN 
Kjøl/frys 211,3 165,6 201,6 158,0 167,8 131,5

7,5-16 tonn Euro6
UTEN 
Kjøl/frys 210,4 164,8 200,7 157,2 167,0 130,9

         

3,5-7,5 tonn
Euro3 el 
lavere

UTEN 
Kjøl/frys 509,5 399,1 486,1 380,8 404,5 316,9

3,5-7,5 tonn Euro4
UTEN 
Kjøl/frys 504,6 395,3 481,3 377,1 400,6 313,8

3,5-7,5 tonn Euro5
UTEN 
Kjøl/frys 507,0 397,2 483,7 378,9 402,6 315,4

3,5-7,5 tonn Euro6
UTEN 
Kjøl/frys 507,6 397,7 484,3 379,4 403,1 315,8

         

>32 tonn
Euro3 el 
lavere

MED 
kjøl/frys 115,8 92,3 110,4 88,1 91,9 73,3

>32 tonn Euro4
MED 
kjøl/frys 111,9 89,2 106,7 85,1 88,8 70,8

>32 tonn Euro5
MED 
kjøl/frys 110,7 88,3 105,6 84,2 87,9 70,1

>32 tonn Euro6
MED 
kjøl/frys 103,9 82,9 99,2 79,1 82,5 65,8

         

16-32 tonn
Euro3 el 
lavere

MED 
kjøl/frys 215,9 172,2 206,0 164,3 171,4 136,7
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16-32 tonn Euro4
MED 
kjøl/frys 210,5 167,9 200,8 160,2 167,2 133,3

16-32 tonn Euro5
MED 
kjøl/frys 208,3 166,2 198,8 158,5 165,4 131,9

16-32 tonn Euro6
MED 
kjøl/frys 200,4 159,8 191,1 152,4 159,1 126,9

         

7,5-16 tonn
Euro3 el 
lavere

MED 
kjøl/frys 281,4 220,5 268,5 210,3 223,4 175,0

7,5-16 tonn Euro4
MED 
kjøl/frys 273,7 214,4 261,1 204,6 217,3 170,3

7,5-16 tonn Euro5
MED 
kjøl/frys 270,7 212,1 258,3 202,3 214,9 168,4

7,5-16 tonn Euro6
MED 
kjøl/frys 264,4 207,1 252,2 197,6 209,9 164,4

         

3,5-7,5 tonn
Euro3 el 
lavere

MED 
kjøl/frys 644,2 504,7 614,6 481,5 511,5 400,7

3,5-7,5 tonn Euro4
MED 
kjøl/frys 633,1 495,9 603,9 473,1 502,6 393,8

3,5-7,5 tonn Euro5
MED 
kjøl/frys 631,0 494,3 601,9 471,5 501,0 392,5

3,5-7,5 tonn Euro6
MED 
kjøl/frys 626,5 490,8 597,7 468,3 497,5 389,7

Merknader til tabellen:

 Utslippsfaktorane for dagens situasjon er henta frå SimaPro-modellen https://simapro.com/
 Utslippsfaktorene for biler MED kjøl/frys over 16 tonn foreligger ikke i SimaPro-modellen. 

Disse faktorene er derfor beregnet utifra utslippsfaktorene UTEN kjø/frys. 
 Utslippsfaktorene for 2030 er beregnet ut fra beregnet nedgang i utslipp i trendscenariet og 

lavutslippsscenariet, se metodekapittel for nærmere detaljer om hvilke forutsetninger som 
er lagt til grunn.


