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Anerkjennelser
Arbeidet som presenteres i denne rapporten kunne bli gjennomført kun takket være den aktive, dedikert og
til dels entusiastisk deltagelse av en lang rekke kollegaer.
Lista over alle deltakere og organisasjoner de representerte (Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Norconsult,
SINTEF og Norstone for å nevne noen) i de ulike fasene av arbeide er lang, og risiko for å uteglemme noen
navn for stor for forfatteren.
Vi velger dermed å anerkjenne med stor ydmykhet og takknemlighet ALLE som har bidratt med spiss
kompetanse og beundringsverdig engasjement til å utfordre status-quo og fremme PLUSS tenkningen.
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Sammendrag
Prosjektet Rogfast skal bli et ledende samferdselsprosjekt innenfor optimal
energiutnyttelse, utnyttelse av materialer og innhøsting av mulige energikilder
der dette er mulig for på den måten bli så klimanøytralt som mulig.
Forprosjektet «Rogfast Pluss» er igangsatt for å oppnå denne visjonen.
Forprosjektet har som mål å finne prosjekteringsløsninger og andre typer tiltak
som kan bidra til at Rogfast i sin helhet fra prosjektering til drift, oppnår lavest
mulig CO2 fotavtrykk, optimal energiutnyttelse, redusert materialforbruk og
innhøsting av ren energi.
Arbeidet har flere fokusområder: Tekniske installasjoner (ventilasjon, belysning,
pumpesystemer, tekniske bygg), materialer, anleggslogistikk, tunnel, dagsoner,
kontrahering og innkjøp og innhøsting av energi fra rene energikilder (sol, vind,
geotermisk, vann, m.fl.).
Pluss-tiltakene
er
skapt
gjennom
anvendelse
av
Norconsults
innovasjonsmetodikk som er utviklet og skreddersydd for infrastrukturprosjekter.
Dette innebærer tett samarbeid mellom kunder og rådgivere under kreative
ideverksteder og et grundig evalueringsarbeid.
Totalt er 471 ideer om mulige Pluss-tiltak produsert og evaluert i løpet av
forprosjektet. Etter evaluering er 55 Pluss-tiltak akseptert som omfatter
løsninger som tar hensyn til optimal materialbruk, lavere energibehov i drift og
flere måter å høste fra tilgjengelige energikilder (f.eks. geotermisk, sol, vind,
tidevann). Noen av disse tiltak vil kreve ytterligere analyser før de kan
implementeres i prosjektet. Noen ideer presenterer forslag til FoU initiativer som
bør forfølges i samarbeid med prosjektet fergefri E39, forskningsinstitusjoner og
universiteter.
Rogfast Pluss har vært et prosjekt der utnyttelse av ren energi, miljøhensyn,
teknisk optimalisering, kunst, ingeniørfag og innovasjonsmetodikk har blitt ført
sammen til å sikre kreativitet og bærekraft i utviklingen av norsk infrastruktur.
Kontinuerlig måling av oppnådd effekt av sparetiltakene må gjøres gjennom den
videre prosessen ved å holde miljøregnskapet oppdatert og sikre at ideene
innenfor økologi blir en integrert del av prosjektets YM-plan.
Statens vegvesen får nå utfordringen med å ta eierskap på Pluss-tenkningen,
følge opp implementering av godkjente tiltak, og bidra til at de gode holdninger
og krefter som har utviklet seg i Rogfast spres til andre viktige
infrastrukturprosjekter.
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Introduksjon
Denne rapporten er en leveranse i prosjektet Rogfast som Norconsult gjennomfører på
oppdrag fra Statens vegvesen. Rapporten presenterer bakgrunnen, arbeidsprosessen og
sluttresultatene fra ett av forprosjektene i Rogfast prosjektet, ved navn Rogfast Pluss.
Pluss-forprosjektet ble ledet av Dr. Sebastiano Lombardo, seksjonsleder for
Innovasjonsledelse i Norconsult. Arbeidet med dette forprosjektet er gjennomført ved bruk av
en arbeidsmetodikk som krever tett samspill mellom rådgiver, oppdragsgiver og, ved behov,
bidrag fra eksperter fra andre organisasjoner. Fagpersoner fra Norconsult som er engasjerte
i de andre forprosjektene ble invitert til å bidra.
Arbeidsmetoden som er anvendt i dette forprosjektet gir rom til både analytiske og kreative
prosesser og er beskrevet i et eget kapittel.
Resultatene som presenteres i dette dokumentet kan tolkes på ulike vis og brukes til flere
formål. De kan brukes på overordnet nivå til å forstå bredden av mulighetene et prosjekt som
Rogfast har når det kommer til å vektlegge energi- og miljøspørsmål. De kan videre leses
som et vitnesbyrd om hvilke konkrete tiltak valgte prosjektledelsen å satse på i dette
spesifikke tilfellet. Resultatene gir også innblikk i hvordan FoU aktiviteten kan bli orientert og
koblet til utvikling av denne typen infrastruktur.
I dette dokumentet brukes uttrykket «Pluss tenkning». Med dette uttrykket menes den
holdningen som har preget deltagerne i Rogfast Pluss da de forsøkte å tenke på tiltak som
skulle bidra til å minimere energibruk i alle prosjektets faser, sikre hensynet til miljø, og
fokusere på løsninger for innhøsting av energi fra omgivelsene. «Pluss tenkning» er med
andre ord definert som rendyrket og kompromissløst fokusering på energioptimalisering,
miljø og økologi.
«Pluss tenkning» er blitt bevisst brukt som verktøy for å maksimere kreativiteten i Pluss
arbeidet. Dette dokumentet viser hvordan den kreative innsatsen er brukt og satt i
sammenheng med Rogfast prosjektet for øvrig.
«Pluss tenkning» anvendes i planlegging, prosjektering og bygging av både dagsonene og
tunnelen for både midlertidige og de permanente anlegg.
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KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Prosjektet omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast i tunnel fra Harestad i Randaberg
kommune til Laupland i Bokn kommune. I begrepet planlegging og prosjektering inngår nødvendige
forprosjekter, konkurransegrunnlag (tegninger og beskrivelser) og byggeplan (arbeidstegninger og
data for bygging). Oppdraget omfatter også planlegging og prosjektering av tunnelarmen til
Kvitsøy. I tillegg inngår planlegging og prosjektering av dagsoner i Randaberg (kryss Harestad og
forskjæring tunnel), dagsoner på Kvitsøy (forskjæring tunnel og ny fv.555 på Kvitsøy) og dagsoner
på Bokn (forskjæring tunnel, vegstrekningen E39 Laupland-Knarholmen og tilkobling til
eksisterende E39 ved Knarholmen).
Innbefattet i oppdraget er også planlegging og prosjektering av massedeponi i Mekjarvik sør, på
Kvitsøy, i Arsvågen og i området Knarholmen. Planleggingen og prosjekteringen skal basere seg
på vedtatte reguleringsplaner for prosjektet i Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommuner. For
strekningen E39 Laupland – Knarholmen må planleggingen inntil videre basere seg på
planleggingsprogram for reguleringsplan for E39 Laupland – Knarholmen. For kryss Harestad må
planleggingen basere seg på det foreliggende grunnlagsmateriale i forbindelse med
reguleringsplan for E39 kryss Harestad. Det samme gjelder de aktuelle massedeponiene.
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Bakgrunn for Rogfast Pluss
Pluss-tenkningen fikk tidlig oppmerksomhet i Rogfast prosjektet. Teksten i referatet fra
prosjekteringsmøte nr. 002 gir et inntrykk av dette:
«Formingsgruppen ser at formingsløsningene må være fremtidsrettede for ikke være utdatert den
dagen prosjektet åpner for publikum om en 10 års tid. Vi bør strekke oss etter å lage et anlegg som
forsøker å tenke 20 år fram i tid. Norconsult mener at miljø og bærekraftig utvikling vil være en del
av et slikt fremtidsbilde og at STATENS VEGVESEN må strekke seg etter å minimere fotavtrykket
til prosjektet både når det gjelder energiforbruk, materialbruk, fotavtrykk i dagsonene osv.
Norconsult ser for seg en mulig målsetning for prosjektet kan være at prosjektet skal være et plussprosjekt. Dvs. det generer mer energi enn det forbruker i prosjektets livssyklus. Norconsult ønsker i
så fall å ta et slikt prinsipp inn som grunnlag og «rød tråd» ved utforming av de forskjellige
elementene i prosjektet.»
Man tenkte først å skissere opp et opplegg for et seminar og studieturer som kunne sette en slik
målsetting på dagsorden og gi inspirasjon til kunstprosjektet i tunnelen. Samtidig ble
prosjektledelsen mere og mere overbevisst om at spørsmålet om energi og miljø i Rogfast fortjente
mere oppmerksomhet og spissere fokusering. Dette ble bekreftet av at flere initiativer pågikk (og i
skrivende stund pågår) samtidig med Rogfast som hadde lignende oppmerksomhet på energi- og
miljøspørsmålet.
Et eksempel er prosjektet «Fergefri E39» i regi av Statens vegvesen. Prosjektet «Fergefri E39» har
vurdert flere typer energikilder for å kunne gjøre hele E39 til et pluss-prosjekt. I prosjektet «fergefri
E39» er det derfor igangsatt mange forskningsprogrammer som skal søke etter nye teknologier i
forhold til materialutnyttelse, energiutnyttelse samt gi økt fagkompetanse på blant annet de lange
fjordkryssingene.
Det ble opprettet en kontakt med Fergefri E39 prosjektet ved Mohammed Hoseini og Olav Ellevset.
Dette for å se om det var noen felles interesser og muligheter i et samarbeid. Møte ble avholdt den
18. november 2014. Det var et inntrykk på møtet at noen av disse forskningsprogrammene kunne
være relevante og gi input til Rogfast Pluss.
Rogfast Pluss ble derfor igangsatt etter en modningsprosess hos ledelsen i både Norconsult og
Statens vegvesen og ble knyttet til en visjon som skulle inspirere ikke bare Rogfast, men også
andre lignende infrastrukturprosjekter.
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Visjon og mål
«Prosjektet Rogfast skal bli et ledende samferdselsprosjekt innenfor optimal
energiutnyttelse, utnyttelse av materialer og innhøsting av mulige energikilder der dette er
mulig for på den måten bli så klimanøytralt som mulig.»
Denne visjonen kan oppnås ved at alle deltakere i prosjektet (Byggherre, Norconsult,
entreprenører og underleverandører) motiveres til å vurdere løsninger som også tar hensyn
til materialbruk, energibehov i drift og mulige måter å høste fra tilgjengelige energikilder
(f.eks. geotermisk, sol, vind, tidevann).
Pluss-forprosjektet har som mål å finne tiltak som kan bidra til at Rogfast i sin helhet fra
prosjektering til drift, oppnår lavest mulig CO2 fotavtrykk, optimal energiutnyttelse, redusert
materialforbruk og høsting av energi. I utgangspunkt skal eksisterende teknologier brukes,
nye anvendelser og bruksmåter vil kunne utforskes og spesifiseres for å optimalisere
energiforbruk.
Forprosjektet skal også tilrettelegge for at Rogfast er mest mulig forberedt på å møte
teknologiutviklingen som pågår nå og i den nærmeste fremtid. Forprosjektet bør med andre
ord bidra til at anlegget i fremtiden skal kunne anvende teknologier og løsninger som på
nåværende tidspunkt (2015) er i utviklingsfase.

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 9 av 90

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

4
4.1

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Metode
SYSTEMBESKRIVELSE
Arbeidet med pluss-tenkningen anvendt i Rogfast koordineres med arbeidet med etablering og
oppfølging av prosjektets miljøregnskap. Etablering av systemgrenser og øvrige begrensninger i
beregninger av konsekvenser av pluss-tiltak følger derfor metodikken i miljøregnskapsarbeidet som
utføres parallelt.
«Anleggets fysiske avgrensning omfatter tunnelanlegget med dagsoner og tilførselsveier, definert
som Rogfast prosjektet. Arbeidsprosesser som sprengning, opplasting og deponering av
tunnelmasser, etablering av kjørebane, tekniske anlegg (el, signal, ventilasjon mv), dagsoner,
portaler, konstruksjoner og tilknytningsveier inkluderes. Både materialer, produksjon av
enkeltelementer, transport og anleggs/montasjearbeid inkludert energibruk tas med, også for
nødvendige utskiftninger i anleggets levetid.» (Miljøbudsjett Rogfast, Juni 2015). Pluss prosjektet
omfatter også energibruk og energibehov i driftsfasen av anlegget.

4.2

ANVENDT INNOVASJONSMETODIKK
Arbeidet i dette forprosjekt er preget av en høy grad av kreativ tenkning. Holdningen til
bidragsyterne er at man skal utfordre de etablerte løsninger og rammene som for øvrig preger
Rogfast prosjektet. Hensikten med dette er å «snu alle steiner» i et forsøk på å finne de gode
ideene som kan bidra til å oppnå visjonen med Rogfast Pluss.
Prosessen som er blitt brukt i Rogfast Pluss er delt i ulike faser som anvist i figur 1
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å finne ideer og tiltak som er allerede tilgjengelige, men kanskje enda ikke modne nok til å bli
aksepterte i prosjektet.
Det er viktig å understreke at i denne fasen unngås enhver form for ideevaluering. Resultatene
fra ideverkstedene er omtalt i kapittel 6 og er for øvrig tilgjengelige som vedlegg.
Fase 3 - Ideinnsamling og –behandling
Denne fasen er viet til databehandling og forberedelser til ideevaluering. Man går gjennom
resultatene fra idegenereringen (ideer og forslag til tiltak) for å bearbeide (dvs. skrive
om/tegne om) de ideene som er blitt registrert på en feilaktig eller utydelig måte. Målet med
det er å sikre at flest mulig ideer er gjengitte på en forståelig, tydelig og entydig måte før de
blir sendt videre til ideevaluering. Dette arbeid er konseptuelt adskilt fra idegenerering men det
blir i størst mulig grad gjort parallelt med idegenereringen, og med deltagerne som produserer
ideene. Idebehandlingen vil imidlertid kunne fortsette i etterkant av ideevalueringsfasen, for de
få ideene som prosjektledelsen velger å utrede videre.
Fase 4 – Ideevaluering
I Rogfast Pluss gjennomføres evalueringen av ideene, som er foreslåtte i de tidligere faser, i to
steg. Denne fasen er det første steget og går ut på å gjennomføre en grov sortering av de
ideene som er foreslått i tidligere faser. Hensikten er å skille de tiltak som med fordel kan
integreres i prosjektering, fra de tiltak som er uinteressante. Man vil også gjerne finne ut av om
det er tiltak som er mest egnede som FoU oppgaver og som bør håndteres utenfor og parallelt
med Rogfast prosjektet.
For denne første grove sortering av ideene brukes en enkel «vektet scoring» metode. Alle
ideer, innenfor hvert fokusområde, blir evaluert utfra et sett med kriterier som er definert av
prosjektledelsen i samråd med et utvalg av eksperter fra Statens vegvesen og Norconsult.
Ulike eksperter blir bedt om å evaluere ideer fra ulike fokusområder. Kriterier vektlegges med
vekt fra 1 (lettest) til 6 (tyngst). Ideene får et score fra 1 (verst), til 6 (best) basert på hvordan
de svarer på kravene som hvert kriterium setter til den ideelle løsningen. «Vektet scoring»
metoden brukes deretter til å fastsette den totale evaluering av hver Idé. Ideer som, av ulike
grunner, ikke evalueres men heller ikke forkastes, får null poeng på alle kriterier, og får overall
score lik 0 (null). Disse ideer tas videre med i analysearbeidet. Ideer som forkastes allerede i
denne fasen får 1 poeng på alle kriterier, og tas ikke med videre.
Det er viktig å understreke det at i denne første evalueringsfasen brukes og vektlegges mest
kriterier som kan få frem ideenes potensiale i forhold til «pluss tenkning». Den påfølgende fase
(valg og tilbakekobling til prosjektet) brukes til å bringe inn i evalueringsprosessen kriterier som
ivaretar andre krav enn de som kjennetegner en rendyrket pluss tenkningen. Dette skille gjøres
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bevisst for å kunne vise potensialet til pluss tenkningen, samtidig som man erkjenner
nødvendigheten for å ivareta andre interesser.
Fase 5 . Valg av tiltak og tilbakekobling til prosjektet
Denne fasen representerer det andre steget i evalueringsarbeidet i Rogfast Pluss. Tiltakene
som blir vurdert som relevante og interessante i det første steget av evalueringsprosessen (fase
4), blir nå evaluert på nytt basert på et nytt sett med kriterier som velges av prosjektledelsen
med tanke på å finne ut av hvilke tiltak kan faktisk integreres for fullt i den pågående
prosjektering i Rogfast.
Mens noen tiltak vil kunne bli valgt for å bli implementert i prosjektet, vil andre tiltak kunne bli brukt
på annet vis av Statens vegvesen eller ulike universitetsmiljøer som er i kontakt med prosjektet. En
avsluttende rapport (dette dokumentet) utarbeides for å dokumentere hele prosessen og for å få
forankring både i og utenfor Rogfast organisasjonen.
Prosessledelse
En prosessleder hjelper Rogfast Pluss med gjennomføring av alle ovennevnte arbeidsfaser.
Prosessleder sørger for å holde fokus på korrekt metodikk og fremdrift.
Prosessleder vil også sørge for at alle metodiske valg i de ulike fasene, og i overgang fra en fase til
neste fase, blir tatt med riktig beslutningsgrunnlag og med den nødvendige forankringen hos
prosjekteringsledelsen.
På forespørsel kan Norconsult skaffe en enda nærmere beskrivelse av metodikken.

4.3

GRENSESNITT MOT MILJØBUDSJETTET
Det er utarbeidet et miljøbudsjett for Rogfastprosjektets skissefase. Dette skal identifisere viktige
bidragsytere til miljøpåvirkning fra bygging og vedlikehold av anlegget, det skal identifisere tiltak for
å forbedre miljøprestasjonen og dokumentere effekten av disse, og det skal foreslå, vurdere og
dokumentere effekten av plusstiltak.
I skisseprosjektfasen identifiseres betongelementer med armeringsstål, bolter og betong som den
viktigste bidragsyteren til miljøpåvirkning i form av klimagassutslipp. Sprengstoff, elektro, asfalt og
injeksjonssement er også viktige. Prosjektet produserer stein og pukk for eget behov, og
sprengstein deponeres i umiddelbar nærhet. Transportstrekningen blir derfor kort, og dieselforbruk
til transport er derfor en mindre bidragsyter enn en kunne vente.
De viktigste tiltakene for optimalisering av anlegget med tanke på klimagassutslipp er å begrense
behovet for stål og betong, velge stål og betong med mindre klimapåvirkning, samt å optimalisere
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levetid på asfalt og andre innsatsfaktorer. Mengden sprengstoff bør også optimaliseres så langt
dette er mulig.
Miljøbudsjettet for bygging og vedlikehold av anlegget kan sammenstilles med beregninger for
energibruk og miljøpåvirkning fra drift av anleggene for å kunne vurdere total miljøpåvirkning i et
livsløpsperspektiv. Dette kan også brukes som en "baseline" for Rogfasts miljøpåvirkning før Plusstiltak vurderes, som et grunnlag for avregning. Denne livsløpsvurderingen kan videre
sammenstilles med miljøpåvirkning fra trafikken i anlegget for å kunne vurdere, optimalisere og
dokumentere transportløsningens miljøpåvirkning på en helhetlig måte.
Miljøbudsjettet kan videreføres i prosjektets planleggings- og byggefaser for å optimalisere
anlegget med tanke på miljø, og dokumentere anleggets miljøpåvirkning. Relevante funn fra
miljøbudsjettarbeidet i de forskjellige planleggingsfasene tas videre i planleggingsarbeidet gjennom
YM-planen. Slik kan konkrete krav til utforming, materialvalg, utførelsesmetoder og annet ivaretas i
prosjektering eller gjennom krav til entreprenør.
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Fokus 1 - Tekniske installasjoner
1.a Ventilasjon: Utforming av energieffektive "ventilasjonstårn" (ventilasjonsinntak, -avkast og sjakter); optimalisering av styringen av ventilatorene (normalventilasjonen: plassering av luftmålere,
og optimalisering av antall ventilatorer).
1.b Dimensjonering av hovedtransformatorene, for å minimalisere varmetap.
1.c Tekniske rom/bygg, oppvarming / nedkjøling / lufting
1.d Belysning: Tunnelbelysning og dagsonebelysning og behovstilpasset styring av belysning
1.e Pumpesystemer: Ytterligere optimalisering av drenspumping men hensyn til energiforbruk (små
trykktap og høy virkningsgrad) samt drift og vedlikehold.
Fokus 2 - Materialer
2.a Omdisponering av overskuddsmaterialer: sortering av steinmasser, videreforedling av stein,
plassering av steinmaterialer til andre formål.
2.b Resirkulering av byggematerialer.
Det henvises for øvrig til lista av materialer og ressurser i Vedlegg 3 på NFF teknisk rapport nr.16
( http://nff.no/wp-content/uploads/2014/12/Teknisk-rapport-16_web.pdf )
Fokus 3 – Tunnel
3.1 Drivemetode. 3.a Konvensjonell drift - Drill and blast for tunneler, optimalisering ved sprengning
(minimalisere utsprengt profil, redusere oversprenging, vurdering av sikringsrom), evt også
drivemetode for sjakter
3.2 Vann og frostsikring: optimalisering av metode for sikringsvurdering, Injeksjonsarbeid,
Sikringsbolter (bruk og korrosjonsbeskyttelse), bruk av PE-skum; Optimalisering av elementer
(tykkelse, mengde armering, bruk av resirkulert stål,…); Optimalisering av utstøping (tykkelse,
lokalt produsert betong,…)
3.3 Tunneltversnitt: Tunnelprofil, tunnel tak – øvre del
Fokus 4 – Logistikk ved anleggsgjennomføring
Transport av materialer til og fra tunnelanlegget. Massehåndteringsløsninger og deponiløsninger
Fokus 5 - Dagsoner
Utforming av veganlegget og VA-installasjoner; vegdekker, grøntarealer, konstruksjoner, og
lignende. Andre ideer rundt belysning, og tekniske installasjoner i dagsonen.
Fokus 6 - Kontrahering/Innkjøp
Miljøvennlig innkjøp herunder krav til entreprenør (krav til leverandører av
konstruksjonsmaterialer,
kortreiste
materialer,…).
Insitamentsløsninger
overfor
entreprenøren, og lignende.
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Fokus 7/8 - ENERGI PRODUKSJON / INNHØSTING
Bruk av geotermisk energi, vind, sol, andre energikilder (f.eks. varme i tekniske bygg, varme
i portalsoner); mulighet for avtaler om bruk av varmeressurser
Fokus Samfunnsfokus
Rogfast Pluss er et initiativ som faller under et bredere fokus på bærekraftig
samfunnsutvikling. Andre fokusområder kan betraktes som beslektede de som er nevnt i
avsnittene over. Dette kan omfatte for eksempel Ytre miljø (Pluss forprosjektet koordineres
med arbeidet med YM plan); Synliggjøring av energiforbruk i kunstinstallasjoner (løses i eget
forprosjekt);
Fokus Kommunikasjon til samfunnet


Kommunikasjon om Pluss i media og for øvrig må vurderes særskilt



Måling av effekt ved valgt tiltak (valg av målesystem) må vurderes av Statens vegvesen
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Resultater fra Pluss verkstedene
Dette kapittel presenterer resultatene fra det første evalueringssteg. Først vil resultatene fra de
ulike verkstedene presenteres hver for seg. Deretter (i neste kapittel) vil rapporten vise hvordan
disse kan kombineres til tiltakspakker som skaper en mulighetsrom for hovedprosjektet. Dette vil
også innebære muligheten for FoU oppgaver.
I det følgende vil ideene (forslag til tiltak) refereres til ved et ide-nummer samt en kort beskrivelse
av ideens innhold og eventuelt en ide-skisse. De originale data fra verkstedene finnes i Norconsult
sine databaser.
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VENTILASJON
Dette fokusområde sammenfaller med et forprosjekt i Rogfast. Arbeid i dette forprosjektet er
allerede preget av en holdning til å finne energieffektive løsninger, innenfor de rammene som er gitt
i prosjektet. Når de samme ingeniørene inviteres inn i pluss -tenkningen, blir de samtidig bedt om
bevisst å utfordre de gitte rammene. Resultatene av dette er vist i det som følger.

6.1.1

Fokus og evalueringskriterier
Fokus: Utforming av energieffektive "ventilasjonstårn" (ventilasjonsinntak, -avkast og -sjakter);
Optimalisering av styringen av ventilatorene (normalventilasjonen: plassering av luftmålere, og
optimalisering av antall ventilatorer, hensyn til energieffektiv drift og vedlikehold).
Evalueringskriterier: Kriteriene som ble brukt under den første evalueringsrunde var:
Kriterium

Definisjon

Vekt

Driftssikkerhet/kostnad

Levetid for enkelte komponenter; miljø viftene står i; mulighet
for å dimensjonere komponentene rikelig nok… Kostander
knyttet til vedlikehold, drift og rehab, unntatt energiforbruk.

3

Energiforbruk

I hvilken grad tiltaket bidrar til å redusere forbrukt strøm under
normal drift.

6

Sårbarhet

Sannsynlighet for og konsekvenser av svikt av
systemet/komponenter
I hvilken grad tiltak bidrar til å redusere mengder og
transportavstand

3

I hvilken grad tiltaket bidrar til bedre luftkvalitet i tunnelen

4

Materialforbruk
Miljø i tunnel

6.1.2

5

Forslag til tiltak innen ventilasjon
Ideene konsentrerer seg rundt ulike måter å skape undertrykk (avkast), utnytte overtrykk (inntak av
luft), redusere støvbelastningen i tunnel, hindre kortslutning, og å øke virkningsgraden til viftene.
Alle ideer er tilgjengelige ved forespørsel til Norconsult.
Basert på de ovennevnte kriterier har prosjektledelsen i Rogfast valgt å se nærmere på følgende
tiltak (topp 10).
Poeng

Idenummer – idefamilie

112

4- SKAPE undetrykk – avkast

109

38 - Redusere støvbelastning

109

40 - Redusere støvbelastning

100

12A - SKAPE undetrykk – avkast

100

39 - Redusere støvbelastning
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37 - virkningsgrad vifter

92

9 - Hindre kortslutning

89

25 - virkningsgrad vifter

87

15 - SKAPE undetrykk – avkast

82

3 +1+2 - lufttrykk-fanger (utnytte overtrykk) inntak

82

12B- lufttrykk-fanger (utnytte overtrykk) inntak
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Ideene blir heretter presentert samlet pr tematikk.

Ide 4 – Bruke/forme terrenget til å skape undertrykk (avkast) (112 poeng)
Denne ideen presenterer et konsept for å benytte vinden til å skape undertrykk (se skissen).
Dette kan vurderes på ulike steder, og spesielt på Kvitsøy.

Figur 3 Skisse til ide 4, verksted: ventilasjon
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Ide 12A – Bruke terreng og konstruksjon til å skape undertrykk (avkast) (100 poeng)

Figur 4 Skisse til ide 12a, verksted: ventilasjon

Ide 15 – Bruke tårn til å skape undertrykk (avkast) (87 poeng)

Figur 5 Skisse til ide 15, verksted: ventilasjon

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 21 av 90

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Ide 38 – Øke vaskefrekvens for å redusere støvbelastning (109 poeng)
Ved å øke vaskefrekvensen vil man forsøke å redusere støvpartiklene i luften.

Ide 40 – Støvsuge tunnelen for å redusere støvbelastning (109 poeng)
Anvende en «spesial bil» som kan støvsuge de tunnelområdene som er helt tørre

Ide 39 – Dusjing som «scrubbing» for å redusere støvbelastning (100 poeng)
Dusjing enten i en seksjon

eller i bypass

Figur 6 Skisse til ide 39, verksted: ventilasjon

Ide 37 – Støydemping – virkningsgrad vifter (93 poeng)
Støy-dempe deler av sjaktene for å eliminere behov for lyddempere på viftene

Ide 25 – Støydemping – virkningsgrad vifter (89 poeng)
Anvend en stor ventilator per tårn for å redusere effektbehov. Bruk en så stor diameter som mulig
på viftene (2 store vifter).
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Ide 9 – Bruke skillevegg utenfor portalen for å redusere/hindre kortslutning ( 92 poeng)
Dette er spesielt aktuelt der saksing ikke er mulig (avhengig av utformingen av dagsonen)

Figur 7 Skisse til ide 9, verksted: ventilasjon

Ide 1 + ide 2 + ide 3 – konsept: lufttrykk-fanger (utnytte overtrykk) inntak (82 poeng)

Ide 1 - konsept

Figur 8 Skisse til ide 1+2+3, verksted: ventilasjon
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Ide 2 - konsept

Ide 3 - konsept

Figur 9 Skisse til ide 1+2+3, verksted: ventilasjon

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 24 av 90

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Ide 12B - lufttrykk-fanger (utnytte overtrykk) inntak (82 poeng)

Figur 10 Skisse til ide 12b, verksted: ventilasjon

Andre ideer
Ideer som omhandler viftene i ventilasjonssystemet og som ble skapt under dette ideverksted, er
behandlet med samme metodikk med innenfor forprosjektet om Ventilasjon.
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DRENERING OG PUMPESYSTEMER
Dette fokusområde sammenfaller med en egen arbeidspakke i Rogfast. Også i dette tilfelle kan
man si at ingeniørenes arbeid er preget av søket etter energieffektive løsninger, innenfor de
rammene som er gitt i prosjektet. I Pluss forprosjektet inviteres de samme ingeniørene til å utfordre
de gitte rammene. Resultatene av dette er vist i det som følger.

6.2.1

Fokus og evalueringskriterier
Fokuset er på en ytterligere optimalisering av drenspumping men hensyn til energiforbruk (små
trykktap og høy virkningsgrad) samt drift og vedlikehold.
Kriteriene som ble brukt under den første evalueringsrunde var de følgende
Kriterium

Definisjon

Vekt

Driftssikkerhet/kostnad

Levetid for enkelte komponenter; miljø pumpene står i;
mulighet for å dimensjonere komponentene rikelig nok…
Kostander knyttet til vedlikehold, drift og rehab, unntatt
energiforbruk.

3

Energiforbruk

I hvilken grad tiltaket bidrar til å redusere forbrukt strøm under
normal drift.

6

Sårbarhet

Sannsynlighet for og konsekvenser av svikt av
systemet/komponenter
I hvilken grad tiltak bidrar til å redusere mengder og
transportavstand

4

I hvilken grad tiltaket bidrar til å minimere vannforbruk og
håndtering av slam

4

Materialforbruk
Miljø i tunnel
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Forslag til tiltak innen drenering og pumpesystemer
Ideene konsentrerer seg rundt ulike måter å redusere materialbruk, og øke gjenbruk av materialer,
om tiltak i anleggsfasen, om slamhåndtering i drift- og anleggsfasene. Alle ideer er tilgjengelige ved
forespørsel til Norconsult.

Poeng
112
110
108
105
101
101
100
100
98
98
96
96
93
92
92

Ide-nummer og ide-familier
69 - Redusere materialbruk / gjenbruk
71 - Redusere materialbruk / gjenbruk
66 – anleggsfase
60 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase
55 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase
58 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase
77 - Redusere materialbruk / gjenbruk
79 - Redusere materialbruk / gjenbruk
6 – anleggsfase
75 - Redusere materialbruk / gjenbruk
56 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase
64 - Redusere materialbruk / gjenbruk
54 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase
3 – pumpeteknologi
76 - Redusere materialbruk / gjenbruk

I det følgende blir ideene presentert i rekkefølgen som fremkommer av tabellen over.

Ide 69 - Redusere materialbruk / gjenbruk (112 poeng)
Anvende slammet som er oppsamlet i tunnel (i drivefasen) til tetting av VA-traseer og rundt
konstruksjoner.

Ide 71 - Redusere materialbruk / gjenbruk (110 poeng)
Gjenbruk av vaskevann i tunnelen. Ha påfyllingspunkter spredt jevnlig nedover i tunnelen fra hvert
slambasseng.

Ide 66 – anleggsfase (108 poeng)
Bygg bare en gang! Tilrettelegge for bygging av permanente anlegg for bruk allerede i
anleggsfasen, og kreve at entreprenøren tilpasser dette i forhold til fremdriften. F.eks. bygging av
renseanlegg tidlig i byggefasen (lage skisser/prinsipptegninger).
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Ide 60 – slamhåndtering i drift- og anleggsfase (105 poeng)
Spesial bil utvikles for å samle/støvsuge støv langs føringskanten (merk kantprofilen)

Figur 11 Skisse til ide 60, verksted: drenering og pumpesystemer

Ide 55 – slamhåndtering i drift- og anleggsfase (101 poeng)
Bruk feie-bil og støvsuging istedenfor vask, for å redusere forbruk av vann og dermed behov for
vannrensing.

Ide 58 – slamhåndtering i drift- og anleggsfase (101 poeng)
Bruk ferist eller «støv rom» for å samle støv tørt.

Figur 12 Skisse til ide 58, verksted: drenering og pumpesystemer
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Ide 77 – redusere materialbruk / gjenbruk (100 poeng)
Bore vertikalt opp det siste kilometer, for å pumpe ut lekkasjevann (spare ledning)

Figur 13 Skisse til ide 77, verksted: drenering og pumpesystemer

Ide 79 - Redusere materialbruk / gjenbruk (100 poeng)
Pumpe ut fra siste stasjon på Laupland via borehull for å redusere pumpeledningslengde. Bør
vurderes sammen med anleggsvann.

Ide 6 – anleggsfase (98 poeng)
Bruker tilgjengelig fjellrom (som er sprengt, og er til overs) som slam-deponi. Slam (som ikke kan
gjenbrukes og slam som ikke kan legges i fylling pga forurensning) støpes/lukkes inn når
bassenget er fullt. Redusere transport til godkjent deponi. Dette må styres av Byggherre.

Ide 75 - Redusere materialbruk / gjenbruk (98 poeng)
Bruke brannbil med egen pumpe for å redusere krav til inngangstrykk og dobbel ledningsføring.

Ide 56 – Slamhåndtering i drift- og anleggsfase (96 poeng)
Lage veggelementer med glatt overflate for å redusere behov for vask (fliser eller stålglatte flate).

Ide 64 - Redusere materialbruk / gjenbruk (96 poeng)
Bruke fjellrom (flere) for å begrense behovet for bruk av betong i sedimenteringsbasseng.
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Figur 14 Skisse til ide 64

Ide 54 – Slamhåndtering i drift- og anleggsfase (93 poeng)
Sprenge 20 cm dypere (evt lengre) sedimenteringsbasseng (for vaskevann) for å slippe å håndtere
problemer med håndtering av slam.

Ide 3 – pumpeteknologi (92 poeng)
Vurdere rørstørrelse slik at energiforbruk/trykktap reduseres (dette må vurderes mot akseptable
vannhastigheter). Legge mere vekt på energiforbruk enn det som er vanlig.

Ide 76 - Redusere materialbruk / gjenbruk (92 poeng)
Fremtidig energikostnader vil variere mere over døgnet. Vurdere større rørdimensjoner og
bassenger for å pumpe ved «riktig» tidspunkt på døgnet.
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ØVRIGE TEKNISKE SYSTEMER
Et ideverksted er dedikert til dette område som fokuserer på alle tekniske systemer som ikke er
omhandlet i tidligere ideverkstedet.

6.3.1

Fokus og evalueringskriterier
I utgangspunkt fokuserer ideverkstedet på
- Dimensjonering av hoved-transformatorene, for å minimalisere varmetap.
- Tekniske rom/bygg, oppvarming / nedkjøling / lufting
- Belysning: Tunnelbelysning og dagsonebelysning og behovstilpasset styring av belysning
Følgende kriteriene, og vekting, ble brukt for dette fokusområde under den første evalueringsrunde

Kriterium

Definisjon

Vekt

Driftskostnad

Kostander knyttet til vedlikehold og drift, unntatt
energiforbruk. (Maks score for løsninger i dagen)

2

Energiforbruk

Forbrukt strøm under normal drift.

6

Driftssikkerhet og
sårbarhet

Levetid for enkelte komponenter; miljø komponentene står i;
mulighet for å dimensjonere komponentene rikelig nok…
Sannsynlighet for og konsekvenser av svikt av
systemet/komponenter

3

Materialforbruk

I hvilken grad tiltak bidrar til å redusere mengder og
transportavstand

5
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Forslag til tiltak innen øvrige tekniske systemer
Ideene forsøker i hovedsak å bidra til energisparing og konsentrerer seg rundt belysningskrav,
belysningsløsninger, oppvarming og nedkjøling av tekniske rom i tunnel. Alle ideer er tilgjengelige
ved forespørsel til Norconsult.
Topp 10 ideer er vurdert som interessante og er gjengitt i dette kapittel. Disse ideer er presentert i
det følgende i fra samme rekkefølge som i tabellen under.
Poeng
83
82
81
78
78
77
76
76
75
75
75

Ide-nummer og ide-familie
10 - (BelysningsKRAV)
5 - (Virkning av belysningen)
14y + 16 + 8y + 13y - belysning og varme nødkjosker
17 – automatisk styring av belysning (trafikkstyrt)
1x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg
13x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg
14a - (Virkning av belysningen)
14b - (Virkning av belysningen)
9 - (Virkning av belysningen)
2x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg
5x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg

Ide 10 - (BelysningsKRAV) (83 poeng)
Innføre «indre-indre» sone med ytterligere reduksjon av lys-krav.

Ide 5 - (Virkning av belysningen) (82 poeng)
Bruke indirekte optikk for LED. Øke armaturavstand.

Figur 15 Skisse til ide 5, verksted: øvrige tekniske systemer

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 32 av 90

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Ide (14y + 16 + 8y + 13y) - belysning og varme nødkiosker (81 poeng)
Disse fire ideer sees under ett, og vurderes som et sammenhengende konsept.
Ide 14y: se på muligheten for prefabrikkering av nødkiosker for å sikre godt inneklima.
Ide 16: Markere nødkiosker for å unngå innvendig lys i kiosk som står på konstant. Vurdere om
summen av varme fra tekniske utrustning er tilstrekkelig.
Ide 8y: Alternativ oppvarming av Rogfasts mange (450?) nødkiosker ved bruk av varmestreng fra
pumpeledning.
Ide 13y: I nødkiosker, bruke avfukter i stedet for varmeovn.

Ide 17 – automatisk styring av belysning (trafikkstyrt) (78 poeng)
Anvende løsning som sikrer at lys i tekniske bygg og rømningsveier er slukket når de ikke er i bruk.

Ide 1x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg (78 poeng)
Kutte ut kjøleanlegget i tekniske bygg. Sikre «flow» rundt bygget ved å lage passasje mot tunnelen.

Figur 16 Skisse til ide 1x, verksted: øvrige tekniske systemer
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Ide 13x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg (77 poeng)
Bruke fjellet som kjølemiddel. Velge en vannsikringsløsning som gir minst mulig varmemotstand
slik at overskuddsvarme ledes ut i berggrunnen.

Figur 17 Skisse til ide 13x, verksted: øvrige tekniske systemer

Ide 14a og 14b - (Virkning av belysningen) (76 poeng)
14a- Bruk gjennomgående lysstrype innfelt på veggen
14b- Belysning på vegg

Figur 18 Skisse til ide 14a og 14b, verksted: øvrige tekniske systemer
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Ide 9 - (Virkning av belysningen) (75 poeng)
Bruk lyst tilslag i asfalt (lys vegbane), og mørk asfalt i forskjæring (hjelp til adaptasjon)

Ide 2x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg (75 poeng)
Isoler ikke veggene til tekniske rom/bygg. Bruk vegg-løsninger som leder bort varmen (f.eks. stål
container)

Ide 5x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling tekniske bygg (75 poeng)
Benytt konveksjon (naturlig trekk på grunn av varmekilden)

Figur 19 Skisse til ide 5x, verksted: øvrige tekniske systemer
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TUNNEL
Selv om Rogfast er mye mere enn den ca. 27 km lange tunnelen, er prosjektets navn ofte
ensbetydende med anleggets tunneldel. I Rogfast Pluss forprosjektet er tunnelen et viktig
element i søket etter tiltak som skal minimere CO2 avtrykket og maksimere energiforbruket.
Betydelig innsats er allerede gjort i prosjekteringen, og denne innsatsen tas som utgangspunkt
for utvikling av Pluss-relaterte ideer.

6.4.1

Fokus og evalueringskriterier
Flere fokusområder gjelder i denne delen av Pluss arbeidet. De viktigste som ble tatt i
betraktning i dette ideverkstedet er de følgende:
- Drivemetode tunnel og sjakter
Konvensjonell drift – «drill and blast» for tunneler; optimalisering ved sprengning (minimalisere
utsprengt profil, redusere oversprenging, vurdering av sikringsrom).
- Vann og frostsikring
Optimalisering av metode for sikringsvurdering (injeksjonsarbeid, sikringsbolter (bruk og
korrosjonsbeskyttelse), bruk av PE-skum; optimalisering av elementer (tykkelse, mengde
armering, bruk av resirkulert stål,…); optimalisering av utstøping (tykkelse, lokalt produsert
betong,…).
- Tunneltverrsnitt.
Kriteriene som ble brukt under den første evalueringsrunde var de følgende:
Kriterium

Definisjon

Vekt

Driftssikkerhet/kostnad

Levetid for enkelte komponenter; Kostander knyttet til
vedlikehold, drift og rehabilitering, unntatt energiforbruk.

5

Energiforbruk

Gjelder i hovedsak anleggsfasen og eventuelt også
permanent fase

6

Robusthet

Risiko og sårbarhet i drivefasen. Robusthet av tverrsnitt

4

Materialforbruk

Tiltakets bidrag til reduksjon av mengder og transportavstand

5

SHA

Arbeidsmiljø og sikkerhet under tunneldriving

4

Byggetid

Tiltakets påvirkning på byggetid.

5

Miljø

Tiltakets påvirkning på ytre miljø

6
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Forslag til tiltak innen tunnel
Ideene forsøker i hovedsak å bidra til energisparing og konsentrerer seg rundt
injeksjonsprosedyrer, vann og frostsikring, bruk av renskemasser, tunnelprofil, vegoverbygging i
tunnel, m.m.
Alle ideer er tilgjengelige ved forespørsel til Norconsult.
Topp 10 ideer er vurdert som interessante og er gjengitt i dette kapittel. Disse ideer er
presentert i det følgende i fra samme rekkefølge som i tabellen under.
Poeng
193
168
168
167
167
166
165
165
162
162
162
158

Ide-nummer og ide-familie
74 – injeksjonsteknikk og prosedyrer
61 – vegoverbygging i tunnel
70 – permanentene sedimenteringsbasseng
39 - tunnelprofil
101 - tunnelprofil
19 – injeksjonsteknikk og prosedyrer
36 – vann og frostsikring
79 - vegoverbygging i tunnel
24 – injeksjonsteknikk og prosedyrer
28 - vann og frostsikring
34 - vann og frostsikring
82 - veggelementer

Tabell 1 – Resultat av evaluering av ideene om MATERIALER og anleggslogistikk

Ide 74 - (Fokusgruppe injeksjon) (193 poeng)
Det foreslås å etablere en fokusgruppe for injeksjonsteknikk og -prosedyrer, og at det organiseres
en «samhandlingsfase» fokusert på optimalisering av injeksjonsarbeid (med oppfølgingsplaner
under drivfasen). Dette må omtales i konkurransegrunnlaget.
Injeksjonsteknikk og injeksjonsprosedyrene er avgjørende for redusert forbruk av masser som
pumpes inn. Flere av forslagene (f.eks. rask overgang til tjukkere masse og tilsats av akselerator
(og evt mauringsmasse) på et tidlig tidspunkt…) er avhengig av entreprenørens holdninger og
preferanser. Ide 75 og 76 omtaler samme tema og inngår i 74.

Ide 61 - (utnyttelse av renskemasser) (168 poeng)
La renskemasser ligge igjen mot sålen. Ikke ta ut alt stein etter sprengning. Benytte disse masser i
optimalisering av vegoverbygging (tykkelse og sikring av bæreevne). Utfør nødvendig kontroll
underveis. Byggherre kan stille krav på hva som skal renskes.
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Figur 20. Skisse til ide 61, verksted: tunnel

Ide 70 - (midlertidige anlegg blir permanente) (168 poeng)
Bruk av permanente pumpeanlegg og pumpebasseng til sedimentering i anleggsfasen.
(Gjenbruk av vann, redusert pumping på ryggen for boring)

Ide 39 - (tunnelprofil) (167poeng)
Flytte sideplasserte skilt til over kjøreboksen.

Figur 21 Skisse til ide 39, verksted: tunnel
Denne løsning gir ca. 1 m smalere tunnel og flere spesialløsninger rundt skilt om rømming og
nød-stasjoner.

Ide 101 - (tunnelprofil) (167 poeng)
Lokale utvidelser for tung sikring i kjørkasse-område. Gjør at man kan sette forskjellen mellom
norm og sprengningsprofil ned til 30 cm.

Ide 19 - (injeksjonsteknikk og prosedyrer) (166 poeng)
Bruk styrestang til å øke borenøyaktighet. Gjerne stille krav til det.
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Ide 36 - (vann- og frostsikring) (165 poeng)
Bruk membran istedenfor PE-skum (medfører mindre bruk av materialer og spesielt av brannfarlig
materialer). Tettere vannsjikt/gjennomføringer, ingen motfall. Krever sveiste skjøter.

Ide 79 - (vegoverbygging) (165 poeng)
Lag anleggsveg slik (legges på riktig høyde) at den kan bli brukt i bygging av fremtidig permanent
vegbane, ved at man slipper å fjerne det samt man skaper et godt fundament for videre
vegoverbygging. Ideene 77 og 78 er inkludert i denne ideen.

Figur 22 Skisse til ide 79, verksted: tunnel

Ide 24 - (injeksjonsteknikk og prosedyrer) (162 poeng)
Tilrettelegge for konkret erfaringsoverføring (innenfor injeksjonsarbeid) mellom entreprisene. For
eksempel etablere et system (eroom e.l.) for å dokumentere, lagre og overføre erfaringene, samt
en møteplan for de involverte aktørene.

Ide 28 - (vann og frostsikring) (162 poeng)
Iverksette kontrolltiltak for å unngå generell betong-sprut på gjenstående bergvegg (ved godt berg),
2 m iallfall, vurdere evt også 3 m. (hindre at entreprenør sprøyter mere enn nødvendig). Må
beskrives i kontrakten.
Ide 34 - (vann og frostsikring) (162 poeng)
Forske på ny type veggelement med hensyn til strekkegenskaper (fiber vs armering vs kevlar og
annet type plastmaterialer).

Ide 82 - (tema) (158 poeng)
Etterstrebe bruk av rette veggelementer. Det gir mindre betongtykkelse og mindre behov for
armering.
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DAGSONER
Selv om Rogfast vil være mest kjent for tunneldelen (som med sine 27 km er blant verdens lengste
tunneler dedikert til samferdsel), dette anlegget omfatter også store arealer ute i dagsonene på
Harestad, Kvitsøy og Bokn. Denne delen av Pluss prosjektet har sett på hva kan gjøres ved å
anvende «pluss tenkningen» i disse områdene.

6.5.1

Fokus og evalueringskriterier
Fokuset på dette verksted var noe mere generisk og omfatter flere av de fokusområdene som er
behandlet i tunneldelen, men denne gangen ute i dagen.
For eksempel vil dette omfatte ‘utforming og vedlikehold av grøntarealer’, ‘detaljutforming av VAinstallasjoner’, ulike løsninger for vegdekket, valg av ‘belysningsløsninger og andre tekniske
installasjoner’ i dagen, mindre ‘endringer i veg-geometrien’ (som ikke krever omregulering).
Følgende kriteriene, og vekting, ble brukt for dette fokusområde under den første evalueringsrunde

6.5.2

Kriterium

Definisjon

Vekt

Driftssikkerhet/kostnad

Kostander knyttet til vedlikehold, drift og rehabilitering,
unntatt energiforbruk.

5

Energiforbruk

Gjelder anleggsfasen og eventuelt også permanent fase

6

Trafikksikkerhet

Tiltakets bidrag til sikkert trafikkavvikling (midlertidig under
byggefasen og permanent etter ferdigstillelse av anlegget)

4

Materialforbruk

Tiltakets bidrag til reduksjon av mengde materialer og
transportavstand.

5

SHA

Arbeidsmiljø og sikkerhet under bygging

4

Byggetid

Tiltakets påvirkning på byggetid.

3

Miljø

Tiltakets påvirkning på ytre miljø

6

Forslag til tiltak innen dagsoner
Ideene forsøker i hovedsak å bidra til energisparing og konsentrerer seg rundt å spare strøm til
belysning, utforming av fordrøyningssystem, minimering av vedlikehold på grøntarealer,
trafikksikkerhet og utforming av vegen.
Alle ideer er tilgjengelige ved forespørsel til Norconsult.
Topp 10 ideer er vurdert som interessante og er gjengitt i dette kapittel. I dette fokusområde er
det flere ideer (i topp 10) som har fått samme vurdering, og da velger vi å inkludere alle disse
ideene og gjengi en utvidet topp 10 liste, for å gi en komplett oversikt over resultatet av dette
verksted.

Disse ideer er presentert i det følgende i fra samme rekkefølge som i tabellen under.
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161
158
155
154
149
149
149
149
149
147
146
146
145
144
138
138
138
138
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Ide-nummer og ide-familie
70 (spare på belysning)
3 (om trafikksikkerhet på vei inn i tunnel)
28 (plusshus)
81 (vedlikehold grøntanlegg)
11 (Fordrøyningssystem)
11A (Fordrøyningssystem)
11B (Fordrøyningssystem)
59 (gjenbruk av jord)
64 (vedlikehold grøntanlegg)
26 (G/S vei)
23 (tre som byggematerial)
30 (vedlikehold grøntanlegg)
7 (utforming av veganlegget)
15 (utforming av veganlegget)
6 (utforming av veganlegget)
50 (utforming av veganlegget)
51 (utforming av veganlegget)
86 (utforming av veganlegget)
Tabell 2 – Resultat av evaluering av ideene om DAGSONER

Ide 70 - (spare på belysning) (161 poeng)
Vurder om belysning kan minimeres på store deler av Bokn uten at det går utover trafikksikkerhet.

Ide 3 - (om trafikksikkerhet på vei inn i tunnel) (158 poeng)
Installer et kamera som tar bilde av kjøretøyer som kjører forbi rødt lys (ved bremsedetektering),
for å gi dem bot.

Ide 28 - (Pluss-hus) (155 poeng)
Kollektiv Terminalbygget ved Kvitsøy blir gjennomført som et PLUSS-HUS. Dette kan stilles som
krav til prosjekterende og senere til entreprenør.

Ide 81 - (vedlikehold grøntanlegg) (154 poeng)
Tilrettelegge for sauebeiting der det er mulig (Kvitsøy), for å minimere vedlikehold av
grøntarealer.
To andre ideer er vurdert positivt innen samme tema:
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Ide 64 - (149 poeng): Utforme grøntanlegg slik at det minimeres behov for vedlikehold. Velge
en utforming som er tilpasset skjøtsel.
Ide 30 - (146 poeng): Ikke Legge opp til vedlikeholdskrevende grøntarealer. Minimere
skjøtselsbehov.

Ide 11 - (Fordrøyningssystem) (149 poeng)
Åpen fordrøyningssystem langs E39 (dype grøfter).

Figur 23 Skisse til ide 11, verksted: dagsoner

Ide 11A - (Fordrøyningssystem) (149poeng)
Åpen (naturlig) fordrøyningssystem langs E39 (grunne grøfter) på Harestad.

Figur 24 Skisse til ide 11A, verksted: dagsoner
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Anvende produkter som er spesialutviklet for fordrøyning. (SincKu Pipe Rigolen; se
fraenkische.com; Ø300 mm)
Ide 11B - (Fordrøyningssystem) (149poeng)
Drenere overbygging (med drensrør) under vegbanen.

Figur 25 Skisse til ide 11B, verksted: dagsoner

Ide 59 - (Gjenbruk av jord) (149 poeng)
Utvikle en plan for å nyttiggjøre seg slam. Flere tiltak er foreslått for å gjenbruke jord.
Lokalplassering, nydyrking; blande matjord med slam, samarbeide med renseanlegg.

Ide 26 - (g/s vei) (147 poeng)
Leiasundet – Gjøre østre bru om til Gang- og sykkel bru.

Ide 23 - (tre som material) (146 poeng)
På Kvitsøy. Bruke tre som byggemateriale for belysningsmaster, og andre deler av anlegget der
det er egnet.

Ide 7 - (utforming av veganlegget) (145 poeng)
Bruk betong-rekkverk i midtdeler for å spare areal (mest på Harestad).
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Figur 26 Skisse til ide 7, verksted: dagsoner

Ide 15 - (utforming av veganlegget) (144 poeng)
Bruk murer i toppskråning for å unngå vanninnsig og redusere arealbehov.

Figur 27 Skisse til ide 15, verksted: dagsoner

Ideer 6 – 50 - 51 - (utforming av veganlegget) (138 poeng)
Ide 6 og 50: Harestad. Kutte ut den ene brua, evt bruk den til G/S bru
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Figur 28 Skisse til ide 6 og 50, verksted: dagsoner

Ide 51: Minimer fotavtrykket til veganlegget

Figur 29 Skisse til ide 51, verksted: dagsoner
OBS! Ide 6, 50 og ide 51 utgår i den graden de medfører behov for omregulering.
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Ide 86 - (utforming av veganlegget) (138 poeng)
Tilpass utforming av fyllingene til behovene til hummer og annet dyreliv

Figur 30 Skisse til ide 86, verksted: dagsoner

Øvrige betraktninger av interesse for dagsonene i Rogfast
Dette verksted har ført fram en rikdom av ideer som gir inspirasjon og bidrag innenfor andre temaer
enn det som var spesifikk for verkstedet. I det følgende gjengis de som evalueringsteamet vurderte
som mest hensiktsmessig å registrere.


Vurderingene for dagsonene i Rogfast prosjektet bør gjøres i sammenheng med den andre
prosessen i Smiene-Harestad (ide 1).



Belysning: Dette er et tilbakevendende tema som nevnes gjentatte ganger også i dette
verksted. Vi finner her både det vinnende forslaget (ide 70), og andre ideer som foreslår
«minimere belysning», «bruk av LED» og «funksjonsstyrt belysning».



Energibevissthet: Lage et område med lek, spill, infotavler og andre innretninger som viser
energibruken og gjør trafikanter og befolkning bevisst på energiutfordringer. (ide 21)



FoU temaer:
o

Bremsedetektering av tungekjøretøy – det trengs en strategi for å få tak i kjøretøy som
skal gjennom Rogfast tunnel og som ikke har egnet bremseanlegg (ide 2)

o

Tilrettelegging for biotop som er gunstig for hummer’n på Kvitsøy (ide 16)

o

Trafikk-styrt-belysning-system. (ide 20)
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Pluss pilot på Bokn. Etablere en Pluss-lab i en avgrenset del av anlegget (på Bokn),
der man eksperimenterer på et veganlegg som tar energi til drift fra lokale energikilder
(sol, vind, sjøstrømninger, bølgekraft, osmose. o.l.) (ide 37)
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MATERIALER OG ANLEGGSLOGISTIKK
Materialer er en betydelig post i miljøregnskapet til et så stort anlegg som Rogfast. Det er stort
potensial for reduksjon av anleggets CO2 avtrykket ved en gjennomtenkt bruk av materialer som
stål og betong. Steinmaterialet som produseres under byggingen kan betraktes som en ressurs, og
frakt og avsetning av dette materialet åpner også for å finne tiltak som reduserer miljøbelastningen
og energiforbruket.

6.6.1

Fokus og evalueringskriterier
Fokuset på dette verksted er noe mere generisk og omfatter flere av de fokusområdene som er
behandlet i tunneldelen, men denne gang ute i dagsonene.
For eksempel omfattet dette verksted temaer som ‘utforming og vedlikehold av grøntarealer’,
‘detaljutforming av VA-installasjoner’, ulike løsninger for vegdekket, valg av ‘belysningsløsninger og
andre tekniske installasjoner’ i dagen, mindre ‘endringer i veg-geometrien’ (som ikke krever
omregulering), alt som har med anvendelser av steinmaterialer inkl. foredling og transport.
Følgende kriteriene, og vekting, ble brukt for dette fokusområde under den første evalueringsrunde

6.6.2

Kriterium

Definisjon

Vekt

Driftssikkerhet/kostnad

Kostnader knyttet til vedlikehold, drift og rehabilitering,
unntatt energiforbruk.

5

Energiforbruk

Gjelder anleggsfasen og eventuelt også permanent fase

6

Trafikksikkerhet

Tiltakets bidrag til sikkert trafikkavvikling (midlertidig under
byggefasen og permanent etter ferdigstillelse av anlegget)

4

Materialforbruk

Tiltakets bidrag til reduksjon av mengde materialer og
transportavstand.

5

SHA

Arbeidsmiljø og sikkerhet under bygging

4

Byggetid

Tiltakets påvirkning på byggetid.

3

Miljø

Tiltakets påvirkning på ytre miljø

6

Forslag til tiltak innen materialer og anleggslogistikk
Ideene som kommer frem som lovende forsøker i hovedsak å bidra til energisparing og
konsentrerer seg rundt å optimalisere logistikk løsninger for massetransport i anleggsfasen,
videreforedling av steinmateriale, å finne alternativer anvendelser av steinmaterialer (annet enn
havne i deponi), m.m.
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Alle ideer er tilgjengelige ved forespørsel til Norconsult.
Topp 10 ideer er vurdert som interessante og er gjengitt i dette kapittel. Disse ideene er
presentert i det følgende og i samme rekkefølge som i tabellen under.
Poeng
160
153
144
142
139
136
126
122
121
119

Ide-nummer og ide-familie
19 - bruk av overskuddsmasser på ferjefri E39
3 – prioritering og disponering av steinmateriale
39 – anvendelse av restmasser
2 – asfaltproduksjon
12 – skjellsand
5 – videreforedling av steinmateriale
11 – miljøvennlige kjøretøy
9 – videreforedling av steinmateriale
15 - anvendelse av restmasser
45 - anvendelse av restmasser

Tabell 3 – Resultat av evaluering av ideene om MATERIALER og anleggslogistikk

Ide 19 - (bruk av overskuddsmasser på ferjefri E39) (160 poeng)
Det skal opprettes et prosjekttiltak for å arbeide fortløpende med å finne og utnytte muligheter for
omsetning av overskuddsmasser til andre anlegg langs ferjefri E39. Dette vil innebære å oppsøke
og komme i dialog med andre prosjekter langs E39, og undersøke deres interesse for Rogfastmassene. Dette arbeid vil måtte forholde seg til de pågående planprosessene utenfor Rogfast
prosjektet.
Et eksempel i denne sammenheng er (ide 24) mulighetene knyttet til Boknasundet bru,
reguleringsprosessen der, som forutsettes ferdigstilt innen 2020, (spes hvis massene vil kunne
fylles direkte i vegfylling).

Ide 3 - (prioritering og disponering av steinmateriale) (153 poeng)
Lage en helhetlig analyse av steinmaterialenes tilgjengelighet, prioritering og disponering i
byggefasen. Målet med analysen vil være å maksimere utnyttelsen av alle steinmaterialene som
representerer en ressurs. F.eks. en slik analyse vil hjelpe til
o

å kunne nyttiggjøre seg de gode steinkvaliteter til videre foredling (ide 37)

o

å tilrettelegge for foredling av massene lokalt (ide 32)

o

å revurdere entreprisegrenser (av hensyn til optimal materialutnyttelse) (ide 4 og 4A)

o

å oppsøke synergier med tilstøtende prosjekter som Smiene-Harestad og
Boknasundet bru (ift massehåndtering) (ide 34)
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Ide 39 - (anvendelse av restmasser) (144 poeng)
Tilrettelegge for produksjon av matjord ved bruk av restmassene fra knuseverk og slam. (F.eks.
myrmassene fra Rogfast kan mellomlagres på stedet, matjordproduksjon kan skje på Bokn.
Hovedentreprenør får ansvaret for det).

Ide 2 - (asfaltproduksjon) (142 poeng)
Vurder å bruke gabbro (fra Randaberg og fra Kvitsøy) av god kvalitet til å produsere asfalt til
prosjektet (det henvises til analysearbeid omtalt i ide nr 3 verksted: materialer og anleggslogistikk).

Ide 12 - (skjellsand) (139 poeng)
Selge skjellsand til en egen entreprenør (forberedende entreprise på Kvistøy), FØR
hovedentreprenøren kommer for å utnytte resursen. Prosjektet ville få et større
tilbakefyllingsvolum.

Ide 5 - (videreforedling av steinmateriale) (136 poeng)
Tverrslag ved Arsvågen. Tilrettelegge for videreforedling på de planlagte deponiområder.

Ide 11 - (miljøvennlige kjøretøy) (126 poeng)
Lag insentiver til bruk av hybride kjøretøy (i anleggsfasen). Dette kan også være et FoU initiativ.

Ide 9 - (videreforedling av steinmateriale) (122 poeng)
Sette bort videreforedling av steinmaterialer etter at anleggsdriften er ferdig. X-antall år før arealet
tilbakeføres til annet formål (Arsvågen, Krogøy, Mekjarvik).
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Ide 15 - (anvendelse av restmasser) (121 poeng)
Bruke 0-4 mm masser fra tunneldrift til å lage tette lag til deponi av forurensede masser (fylling
Mekjarvik eller andre steder).

Figur 31 Skisse til ide 15, verksted: materialer og anleggslogistikk

Ide 45 - (anvendelse av restmasser) (119 poeng)
Bruke masser som må/skal mellomlagres til å forbelaste deponifyllinger (spesielt interessant ved
Mekjarvik sør).

Andre tiltak knyttet til dette tema som er vurdert som nevneverdig og som bør følges opp
-

Vær oppmerksom på det fins kommersielle aktører som er interesserte i en dialog med Statens
vegvesen om anskaffelse og anvendelse av råmaterialer fra Rogfast anlegget (ideer 29, 30, 35
og 36).

-

Håndtere bygningsmasse på Kvitsøy og optimalisere det. Sørge for at de midlertidige
konstruksjoner blir bygget slik at de kan, ved behov, bli brukt permanent.(ide 41)

-

Bruke basalt i daganlegget (benker, grusede områder, forblending, murer,…) (Ide 13, verksted:
dagsoner)

Under tunnelverksted ble det også foreslått å satse på båt for inn- og uttransport av de store
mengdene innsatsfaktorer (stål, sement, ide 81, verksted: tunnel)
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ENERGIINNHØSTING
På lik linje som kutt/reduksjon av innsatsfaktorer (stål, sement osv) er innhøsting av energi fra ulike
kilder viktig. Det er i denne delen av forprosjektet at man forsøker å finne tiltak som kan gjøre det
mulig å flytte anleggets energi-regnskapet i positiv retning. Arbeidet med dette fokusområdet følger
samme metodikk som er anvendt på de andre fokusområdene, og legger spesielt vekt på
deltagelse fra Vegdirektoratet og FoU-organisasjoner.

6.7.1

Fokus og evalueringskriterier
Fokuset på dette verksted omfatter utnyttelsen av alle energikilder som er tilgjengelige innenfor
prosjektets arealer (f.eks. sol, vind, geotermisk varme, bølger og strømninger i hav, m.m.). Det
overordnede målet (Pluss-målet) er å kunne produsere så mye energi at strømbehovet som kreves
for den normale driften av veganlegget blir dekket gjennom ren-energi produsert ved bruk av
energikilder i forbindelse med anlegget. I tillegg er det et mål å produsere så mye energi at også
energien til innsatsfaktorene blir hentet tilbake (opplisting i miljøbudsjettet). På tidspunktet
ideverkstedet ble gjennomført (september 2015) er energibehovetgrovt estimert til cirka 19GWh i
året (hvorav tunnelventilasjon: 9 GWh; belysning: 6 GWh; pumpeanlegg: 3 GWh; trafikkstyring og
diverse: 1 GWh).
Ideene som har med energiinnhøsting å gjøre kan ikke uten videre evalueres på samme måte som
de ideene fra de andre fokusområdene. Dette skyldes det at etablering av tiltak for energiinhøsting
i utgangspunkt ikke omfattes av de normale kontraktene for vegplanlegging og vegbygging.
Statens vegvesen pleier heller ikke å ha rollen som energiprodusent i energimarkedet.
Noen tiltak vil kunne gjelde temaer som faller utenfor det som normalt inngår i entreprisekontrakter
mellom Statens vegvesen og entreprenører. Valg av å gå for slike energi-innhøstingstiltak vil kunne
falle utenfor myndighetsområdet til prosjektet. Det vil også kunne kreve samarbeid med andre
aktører og etater (Vegdirektoratet, miljømyndighetene, universiteter og forskningsinstitusjoner for å
nevne noen).
Spørsmålet om hvilke energiinnhøstingstiltak er mest hensiktsmessige kan derfor ikke uten videre
besvares ved bruk av utelukkende tekniske evalueringskriterier. Under forutsetning av at spørsmål
om eierskap og drift av energiinnhøstingstiltak vil kunne besvares av relevante myndigheter, er det
mulig å gi en foreløpig oversikt over hvilke tiltak som kan komme i betraktning i forhold til
oppnåelse av det ovennevnte Pluss-målet.
Oversikten følger i neste delkapittel og presenterer alle ideene som ble produsert under
ideverkstedet i september 2015. I det følgende er ideene kategoriserte ved bruk av følgende
kriterier.
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Kriterium

Definisjon

Teknologisk
modenhetsnivå

Modenhetsnivå 1: Tiltak som benytter kjent teknologi hvis utvikling er
moden for umiddelbar anvendelse og som er tilgjengelig i markedet.
Modenhetsnivå 2: Tiltak som benytter kjent teknologi hvis utvikling
forventes å være moden før anleggets byggetid er over.

Modenhetsnivå 3: Tiltak som benytter kjent teknologi hvis utvikling
forventes ikke å være moden før anleggets byggetid er over.
Type energikilde

Energikilder som foreslås utnyttet (sol, vind, geotermisk, tidevann,
osv.)

Mulighet for
overslagsberegning
av strømproduksjon

Detaljnivå i teksten som presenterer ideen avgjør i hvilken grad
rådgiverne kan beregne seg frem til en grov estimat av
strømproduksjon.

Nærhet til anlegget

Tiltak er tatt med som tenkes gjennomført i forbindelse med det fysiske
Rogfast anlegg og omfatter energiressurser som er tilgjengelige i
nærheten av anlegget.

Energiinnhøsting
spesifikt

Tiltak er tatt med som spesifikt foreslår løsninger for innhøsting av ren
energi

Tabell 4 Kriterier for kategorisering av tiltak for energiinnhøsting

En naturligfortsettelse av dette arbeid vil innebære følgende faser
1. Avklaring av Statens vegvesens ønsker i forbindelse med implementering av energiinnhøsting tiltak i
forbindelse med prosjektet.
2. Etablering av et mål for strømproduksjon gjennom energikilder i forbindelse med anlegget
3. Sammensetting av alternative «pakke-løsninger»
En pakke-løsning vil bestå av en gitt kombinasjon av tiltakene som er vist under, og som bruker en
eller flere energikilder.
4. Evaluering av de alternative pakke-løsningene, gjennom en analyse av kost-nytte og teknisk
gjennomførbarhet.

6.7.2

Forslag til tiltak innen innhøsting av energi

Alle ideer er produsert med tanke på å utforske muligheten for å benytte energikildene som er i nærheten av
anlegget. Med andre ord har man bevisst unngått å ta stilling til muligheten for å ta indirekte del i
energiproduksjonsmarkedet, f.eks. slik to ideer foreslår ved å «E-2: Veivesenet legger til rette for sol og vind
ved å konsesjonssøke anlegg for så å selge deler av anleggskonsesjonen til vind/sol-utbygger» eller «V-1:
Tilbud om deltakelse i andelseierlag lokalt i vindkraftanleggene».

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 53 av 90

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Resultatet er en liste1 med ideer om hvordan ulike energikilder langsetter anlegget kan utnyttes til produksjon
av den energi som trengs for å drifte veganlegget.

6.7.2.1 Modenhetsnivå 1
Tiltakene som er presentert i denne kategori benytter kjent teknologi hvis utvikling betraktes som moden nok
for umiddelbar anvendelse og som er tilgjengelig i markedet.
Ideene er grupperte etter energikilde.

Energikilde: Sol

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 1

DS-35

Bruke sirkulasjonsareal i rundkjøring til solceller.
(Areal spesifiseres nærmere)

Solceller.

EiT 2

S-1

Sollokk - Harestad. Solceller på trafikklokk (lett konstruksjon)
- solcelle-produksjon mates inn på nett
- tracking-system for solceller?
- øst/vest-stilling?
- solfangere ved varmebehov

Solceller

EiT 3

S-2

Solceller i forskjæring inn mot tunnel Harestad

Solceller

EiT 4

S-3

Solfarm, venterom med info, isfri strekning
- Informasjon om prosjektet med teknologien rundt (fremvisning)
- Varme opp venterom med solfangere -> smelte snøen rundt for
gående så slipper man vedlikehold

Solceller

EiT 5

S-4

Solceller i lyktestolpene (solceller oppå armatur, batteri i stolpen).
Kan brukes for eksempel som ekstra-kraft de første timene en har
behov for lys (ev. m/ styring for trafikk)

Solceller

EiT 6

S-5

Solfarm på utfyllingene i Arsvågen
(evt i kombinasjon med vindanlegg / energianlegg bølgekraft)
Energipark - kombinasjon av demonstrasjon av anlegget og
rekreasjon.

Solceller

EiT 7

S-6

Solceller i støyskjermene, ikke bare passiv materialbruk

Solceller

EiT 8

S-7

Kyststi og energipark med ladeanlegg for elbiler på Kvitsøy.
Vær- og vindskjerming av gangsti med solcelletak,
solcelle/solfanger, vindskjermer osv

Solceller

EiT 9

S-8

Solcelletak i inngangsone som samtidig reduserer nedbør/vann +
solskinn/lys som bidrar til kortere inngangsone med kunstig lys i
tunnel. (På Stavangersiden vil man unngå brøyting fra rundkjøring
til portalåpning.)

Solceller

1

OBS! I tabellene som følger i dette kapittel brukes to forkortelser som leseren bes om å være oppmerksom på. Den ene er «Ide ID»
som gjengir ideens unike identifikasjonsnummer fra ideverkstedet (dette tillater oss å komme tilbake til idekilden ved behov).
Den andre er «EiT» (står for Energiinnhøsting Tiltak), og brukes til å identifisere alle de foreslåtte energiinnhøstingstiltak i alt
analysearbeid som vil følge etter ideverkstedet.
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EiT 10

S-10

Bruke solcellepaneler som skal monteres permanent til å drive
bygninger og kjøretøyer i anleggsfasen

Solceller

Energikilde: Vind

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 11

V-4

2 stk vindturbiner 3 MW.
Enkel søknadsprosess, under konsesjonsgrense.
- 120 m høyde, synlig, sikker kilde, gode vindforhold
- Ref ASKO Rogaland

Vindmølle

EiT 12

V-5

Vindmøller på hver enkelt lysmast sammen med solceller

Vind

EiT 13

V-11

Vindpark i sjø utenfor fylling. Flytende vindmøller eller
fundamentert på sprengsteinsfyllinger.

Vind

EiT 14

V-12

Mindre vindmølle montert på tekniske bygg sammen med
solcelleanlegg

Vind

EiT 15

V-14

Vertikal vindmølle i senter av rundkjøringer (særlig Kvitsøy)
- Synlig
- Skulpturell
Type Urban Green Energy

Vind

EiT 16

V-15A

Bokn: Vindtrær langs vegen
Kvitsøy: Vindtrær på fylling

Vindtrær

Energikilde: Geotermisk

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 17

G-14

Grunnvarmebrønner fra bunnen av tunnelen og ned. Da
starter man på -300 m og kan bore til -700 -800 m med
konvensjonell teknologi. Forventet temp 16 grader.

Varmeproduksjon
i varmebrønner

EiT 18

DS-78

Jordvarme. Produsere energi til boligområder mm +
fjernvarme på alle sider av tunnel - Kvitsøy, Mekjarvik

Varmeproduksjon
i varmebrønner

Følgende ideer (EiT 19 til EiT 25) er av en slik karakter at potensialet for energiinnhøsting ikke kan estimeres
uten nærmere beskrivelse av tiltaket enn det som er produsert under ideverkstedet og som er gjengitt i
beskrivelsene herunder.

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 19

G-9

Lagring av geotermisk overskuddsenergi. Henter varmt
sjøvann om sommeren, veksler inn i tunnelveggen og
henter ut om vinteren.

Varmeproduksjon i
varmebrønner.

EiT 20

G-12

Sjøvannsvarmepumper for å dekke behov for termisk
energi, samt strømgenerering.

Høsting av
overskuddsvarme.
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EiT 21

G‐6

Bruk av trafovarme til "naturlig" ventilasjon av
ventilasjonsluft

Bruk av
overskuddsvarme

EiT 22

G‐10

Sette energibrønner i store fyllinger, for eksempel ved
Harestad. Kan levere varmeenergi til tunnel og/eller bygg
på fyllingen, industri, kai. Kobles til ventilasjon tverrslag for
forsterking av naturlig ventilasjon.

Varmeproduksjon i
varmebrønner
Bruk av
overskuddsvarme

EiT 23

G-3

Hente ut varmeenergi fra drensvann/ pumpeledning.
Varmeveksler på pumpestasjon.

Høsting av
overskuddsvarme

EiT 24

G-5

Bruke drenasjevann til å smelte is på veiene. Holder 11
grader. Brukes enten direkte eller via en varmepumpe.

Høsting av
overskuddsvarme

EiT 25

G-7

Bruke drenasjevann til direkte kjøling av tekniske rom. Øke
temperaturen på drensvann som kan brukes i
tunnelmunningene til snøsmelting evt i andre
varmevekslere

Høsting av
overskuddsvarme

Energikilde: Tidevann

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 26

DS-17

Utnytte flo-fjære eller bølgekraft på Kvitsøy

Tidevannskraft

EiT 27

DS-73

Kvitsøy, energi fra tidevann i kanal

Tidevannskraft

Se http://tidetec.com/

Energikilde: Vannkraft

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 28

X-24

Minikraftverk for overvann fra Harestad ut i sjø. Flere
km med dagsonevann vil drenere mot tunnelportal og ut
i borhull til sjø. Borhull fra portalsone til havnivå.

Vannkraft
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Andre temaer, modenhetsnivå 1, utenfor energiinnhøsting
Andre ideer er produsert i dette verksted som ikke faller innenfor tema energiinnhøsting. Disse er presentert
her kun for å gi et mest mulig fullstendig oversikt over resultatet av dette ideverkstedet.
Heller ikke i disse tilfeller kan potensialet for energiinnhøsting estimeres uten nærmere beskrivelse av tiltaket
enn det som er produsert under ideverkstedet og som er gjengitt i beskrivelsene herunder.
EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

-

G-3

Hente ut varmeenergi fra drensvann/ pumpeledning.
Varmeveksler på pumpestasjon

Høsting av
overskuddsvarme

-

G-5

Bruke drenasjevann til å smelte is på veiene. Holder 11
grader. Brukes enten direkte eller via en varmepumpe.

Høsting av
overskuddsvarme

-

G-7

Bruke drenasjevann til direkte kjøling av tekniske rom. Øke
temperaturen på drensvann som kan brukes i
tunnelmunningene til snøsmelting evt i andre
varmevekslere

Høsting av
overskuddsvarme

-

X-10

"Energivann: Å etablere et lavtemperert distribusjonsnett
basert på vann». Potensielle energireservoar kan være:
brønner, sjøvann, drensvann

Høsting av
overskuddsvarme

-

DS-75

"Synliggjøre energiløsninger ved en tavle for hvor mye
strøm som er produsert i storm, i stillevær, osv. Plassert
som del av serviceanlegget.

Bevisstgjøring av
publikum

-

V-7

Lage et energisenter for å synliggjøre energiinnhøsting i
anlegget. "Opplevelser og forskning".

Bevisstgjøring av
publikum

-

E-9

Tilstrekkelig ladekapasitet i tunnelsystemet til å avbøte
havari-/ nestenhavarisituasjoner for elbiler (nødlader i
bunnen av tunnelen, "rescue team")

Bruker av energi som
produseres

-

E-4

Levere varme til landbasert oppdrettsnæring og drivhus

Bruker av energi som
produseres

-

X-25

Bruke høyspentkabel i tunnel for å bidra til å øke fornybar
kraft på Kvitsøy

Ide om infrastruktur

Flere av emnene som presenteres i tabellen over er allerede dekket av ideer som er produsert i de tidligere
ideverksteder og som er evaluert slik det er beskrevet i kapittel 6 i denne rapporten. Ideene i denne tabellen
vil derfor bli evaluert senere kun i den graden utvikling av prosjektarbeid tilsier at de er interessante nok.
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6.7.2.2 Modenhetsnivå 2
Tiltakene som er presentert i denne kategori benytter kjent teknologi hvis utvikling forventes å være moden
før anleggets byggetid er over.
Ideene er presentert videre grupperte etter energikilde (merk! EiT = Energiinnhøsting tiltak).

Energikilde: Sol

EiT nr

Ide
ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 29

S-9

Integrering av solceller i
- Midtrabatt, Kjørebane, Parkeringsplass
pga lite snø/is på Kvitsøy/Rogaland (solar-road)

Solceller

http://www.solarroadways.com/intro.shtml

Energikilde: Vind
EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 30

V-6

1 stk stor vindmølle (størst i verden?)
- Synlig
- Stor interesse fra produsenter

Vind

EiT 31

V-15B

Vindgenerator i terrengformasjon. Fangmur, høydedrag,
rør som leder vind oppover til vindturbin.

Vind

Energikilde: Geovarme

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 32

G-1

Dype varmebrønner. Bore >500-1000 m. Etablere en park
for eksempel på P-arealer. "Konvensjonell" teknologi,
videreført til større dyp -> Geotermisk energi / strøm

Varmeproduksjon i
varmebrønner

EiT 33

G-2

Varmeveksler, skorsteinseffekt ventilasjon.
- bruke varmepotensialet i tunnelens luft
- Varme opp luft i "skorstein"/ventilasjonssjakt
- Bruke overskuddsvarme fra tekniske bygg

Bruk av
overskuddsvarme

EiT 34

G-13

På Stavanger-siden - Der man tar ut stein på tverrslag så
kan man benytte geotermisk eller varme fra tunnelvann til å
varme opp luft for å bidra til naturlig ventilasjon / oppdrift

Bruk av
overskuddsvarme
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Energikilde: Tidevann

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

EiT 35

X-20

Tidevannskraftverk i kanalen på Kvitsøy.
- Forutsigbar kilde
- Synlig tiltak
- Kan integreres i brukonstruksjon eller ved bru

Tidevannskraft

EiT 36

X-27

Tidevannskraftverk på Kvitsøy. Bruke
- kanalen
- brukrysninger på Kjørkjesund
- Leiasundet bru
Se http://tidetec.com/

Tidevannskraft

Andre temaer, modenhetsnivå 2, utenfor energiinnhøsting
Andre ideer er produsert i dette verksted som ikke faller innenfor tema energiinnhøsting. Disse er presentert
her kun for å gi en mest mulig fullstendig oversikt over resultatet av dette ideverkstedet.
Heller ikke i disse tilfellene kan potensialet for energiinnhøsting estimeres uten nærmere beskrivelse av
tiltaket enn det som er produsert under ideverkstedet og som er gjengitt i beskrivelsene herunder.

EiT
nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Kommentar

-

X-19

Hurtiglading av busser på endestasjonene, bruk strøm
generert av anlegget

Lading av EL-kjøretøy

-

X-22

Lagre luft i fjellrom på havdypet. Ved behov kan luften fraktes
til overflaten. Ved overskudd av energi pumpes luften inn i
fjellrommene. Ref Hydrostor.

Lagring av energi

Se http://www.hydrostor.ca/home/
-

E-8

Batteripark satt sammen av gamle el-bil-batterier som kan
dekke effekt-topper

Lagring av energi

-

E-3

Levere strøm til Ryfast og Smiene - Harestad

Forbruker av strøm

-

E-5

Offentlig badeanlegg kan bruke overskuddsvarme (som ved
Gamlingen badeanlegg i Stavanger)

Forbruker av strøm
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6.7.2.3 Modenhetsnivå 3
Tiltakene som er presentert i denne kategorien benytter kjent teknologi hvis utviklingen ikke forventes å være
moden før anleggets byggetid er over.
Ideene som er presentert er videre gruppert etter energikilde og tiltakstype.
Alle disse tiltakene faller inn under temaområder som kan være objekt for FoU arbeid.

EiT nr

Ide ID

Beskrivelse av tiltaket

Energikilde og
kommentar

EiT 37

X-4

Algevekst til energi
- Utenfor tunnel
- I tunnel (i overgang fra berg til for eksempel betong el luft)

Bioenergi

EiT 38

X-6

Planlegge utfyllingene i sjø på Kvitsøy slik at man
optimaliserer dybder og vekstforhold som
erstatningsbiotoper for stortare

Bioenergi

EiT 39

X-12

Plante energiskog for biobrenselproduksjon på
deponiarealer (Arsvågen mest aktuelt)

Bioenergi

EiT 40

DS-74

Energi fra bølgekraft.
- Utforme fyllingen slik at "kreftene" samles.
- Bølgekraftverk som del av fyllingen

Bølgekraft

EiT 41

X-3

Ta kontakt med Statoil/Statkraft og sjekke om bølgekraft
kan være aktuelt utenfor Kvitsøy

Bølgekraft

EiT 42

X-26

Bølgekraftverk på/ved fyllingen ved Arsvågen og evt
Kvitsøy
Arsvågen: Bølgekraftverk utenfor eks molo

Bølgekraft

EiT 43

G-8

Høste energioverskudd fra trafikk i nedoverbakke.
Hybridbiler leverer overskudd til induktivt ladeanlegg
(reversert lading). krever tilrettelegging for "charging lane".

Energihøsting fra
kjøretøy

EiT 44

X-2

- Vibrasjon i vegbanen fra store kjøretøy.
- Turbulens
- Bremsekraft (nedover)
- Friksjon mot vegbanen
Fra lastebiler / store kjøretøy

Energihøsting fra
kjøretøy

EiT 45

G-11

Temperaturendringer i luft inne i tunnelene høstes ved å
introdusere "phase changing materials" i betongmaterialet i
tunnelprofilen. Antas å kunne høstes i forbindelse med
døgnvariasjoner i lufttemperatur. Høstet temperatur fra luft
til betong veksles mot vann.

Høsting av
overskuddsvarme

EiT 46

E-7

Lagringsløsning à la Utsira: Vindturbiner + brenselscelle

Lagring av energi

EiT 47

V-3

Tilrettelegge for lagring av energi for lading av kjøretøyer
- som strøm og hydrogen (ref Utsira)

Lagring av energi
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EiT 48

X-18

Produsert energi lagres som hydrogen. Bygge
hydrogenfyllestasjoner på Harestad, Bokn, Kvitsøy. Løser
problemet med energitap i mellomlagring av termisk energi.

Lagring av energi

EiT 49

X-23

Produsere hydrogen fra sol-vind på Kvitsøy
- Brukes både i biler og energilagring
Synergi:
- Fruktproduksjon og landbruk
- Oppdrettsnæring

Lagring av energi

EiT 50

X-1

CO2-fangst. Sementbasert materiale som kan brukes på
støttemurer (el. vegger, luftetårn) som gir en reaksjon og
binder CO2 ved hjelp av sollys (ref Heidelberg v/ Svein
Erikson)

Materialer

EiT 51

X-21

Piezoelektriske materialer langs vegen i tunnel. Vibrasjon
pga trafikk.
- Bruksområde kan bli belysning
- Økt rullemotstand ved innløp i tunnel for å øke
energiproduksjon
- Økt trafikksikkerhet
- Smartere belysning

Materialer

EiT 52

X-9

Osmose-kraft (Statkraft)
- potensiale i forskjell mellom saltvann og ferskvann
(Lauplandsvågen vs Vatnaland)
- pumpevann i tunnel

Osmosekraft

EiT 53

X-16

Kraftproduksjon gjennom osmose (salt-/ferskvann)
- Ferskvann nær dagsoner?
- Saltvann innlekking i midten av tunnelen?
- Kommunalt avløp Harestad/Mekjarvik/IVAR + salt
innlekkingsvann = osmose-kraft

Osmosekraft

EiT 54

V-2

Roterende lameller i støyskjermer, tunnelvegger osv som
utnytter turbulensen fra passerende kjøretøy

Utforming av anlegget

EiT 55

V-18

Belg (blåsebelg, fleksibel) for å generere trykkforskjell og
lage strøm. Utnytter trykkbølge fra trafikk.

Utforming av anlegget

EiT 56

X-13

Piezoenergi fra vibrasjoner el. i tunnelveggen utnyttes til å
skape dynamiske / foranderlige kunstinstallasjoner for å
motvirke monotoni, både over tunnelstrekningen og over tid
(lyseffekter, døgn, dag, årstid)

Utforming av anlegget

EiT 57

X-14

Tilrettelegge for induktiv lading - "charging lane".
Tilrettelegger for fossil-fri transport i fremtiden. Sette av
rom / plass for fremtidige løsninger.

Utforming av anlegget

EiT 58

X-15

Biler i bevegelse, piezo-elektrisk generering av strøm.
Bygge inn teknologi for å generere strøm fra veidekke.

Utforming av anlegget

EiT 59

V-16

Produsere elektrisitet ved hjelp av ventilatorer ved dager
med mye vind på utsiden

Vind
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EiT 60

V-8

Lage vindmøller i skjerm for å utnytte trykkforskjell i
inngående og utgående løp

Vind / Utforming av
anlegget

EiT 61

V-10

Vertikale vindmøller for å høste bevegelsesenergi fra
kjøretøyer utenfor tunnelen.

Vind/ Utforming av
anlegget

EiT 62

X-28

Induktiv lading evt pantograf for større kjøretøyer i
tunnelen. Kobling mot forskningsmiljøer.

Induktiv lading

6.7.3

Videre arbeid med energiinnhøsting
Temaet energiinnhøsting er høyst relevant og vil kreve ytterligere bearbeiding av disse data. Det vil
være nødvendig å skaffe en nærmere beskrivelse av de tiltak som kan vurderes gjennomført innen
byggeperioden (modenhetsnivå 1 og 2). Det vil være nødvendig å fremme noen kost-nytte
vurderinger i forhold til enkelte tiltak, og det vil være hensiktsmessig å belyse hvilke
forretningsmodeller kan være aktuelle i det man planlegger energiproduksjon i forbindelse med
Rogfast anlegget. Dette tema vil bli belyst i en egen rapport som vil følge denne.
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6.8

KONTRAHERING/INNKJØP

Rogfast anlegget vil innebære kontrahering av flere entreprenører og betydelige innkjøp av materialer.
Dette er i seg selv et fokusområde for Pluss-tenkningen.
Dette

avsnittet

er

inspirert

av,

og

gjengir

en

del

av

teksten

fra,

Norsk

forening

for

Fjellsprengningsteknikk (NFF) sin Teknisk rapport 16 (s. 45 – 49) som tilbyr innsikt i hvordan stille
miljøkrav til entreprenører, underleverandører, og etatens innkjøpere generelt.
Resultatene fra både Pluss forprosjektet og øvrige arbeidet med Ytre Miljøplan og miljøbudsjett bør
brukes som grunnlag for å sette miljøkriterier og stille miljøkrav til materialer og leverandører i
innkjøpsprosessen, og til entreprenører.
Slike kriterier og krav bør omhandle materialegenskaper, maksimale utslipp av klimagasser fra
produksjon av materialer, om entreprenør må levere miljødeklarasjon (EPD) for utvalgte materialer,
Euro- og Stage-krav til lastebiler og anleggsmaskiner, innhold av miljøgifter i materialer, tekniske
løsninger og levetid for komponenter.
Forslag som er foreslått under arbeidet med materialhåndtering og transport og gjenbruk av masser,
herunder logistikkløsninger og samhandling med nærliggende anleggsområder bør også inngå i
kravene til entreprenør.
Nedenfor er det vist en enkel tabell med noen aktuelle fokusområder som kan brukes til å spesifisere
hva entreprenør skal levere av materialer og dokumentasjon, og hvilke krav Statens vegvesen bør
forvente at entreprenøren tilfredsstiller i byggeprosjektet (se NFF Tek rap. 16, s.35):

Fokusområde

Beskrivelse

Miljødeklarasjoner EPD

Generelt bør det for materialbruk bli stilt krav om
at det skal leveres
miljødeklarasjoner (EPD) iht. EN 15804 eller
tilsvarende, for en rekke

Krav til maksimal karbonavtrykk for
Materialer

Det bør også bli stilt spesifikke maksimumskrav
til klimagassutslipp per
produsert og levert mengde for ulike materialer
slik at prosjektet
bygges med materialer og komponenter som har
så lave
klimagassutslipp som mulig.
Eksempel
betong
med
redusert
karbonavtrykk eller resirkulert stål.

Kjørestil og økokjøring

Det kan også stilles krav til årlig oppfølging av
kjørestil og økokjøring for sjåfører av tunge
kjøretøy. I tillegg bør også entreprenøren levere
en plan for hvordan utslipp fra anleggsmaskiner
og tyngre kjøretøy praktisk kan reduseres med
årlig mål for CO2-reduksjon.
Alle kjøretøy skal oppfylle avgasskravene etter
Euro V eller Euro VI for store anlegg eller Stage

Kjøretøy og anleggsmaskiner med
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lavest mulig utslipp

IIIB. Alle anleggsmaskiner og registrerte
kjøretøy skal ha montert partikkelfilter

Rapportering av drivstoff

Rapportering av forbruk på drivstoff for all
transport og maskiner for
rigg og til/fra anleggsområdet. Etterspørre eldrevet maskiner og
transport midler.

Rapportering av elektrisk kraft

Forbruk av elektrisk kraft for rigg og anlegg.

Redusere strømforbruk

Sensorbelysning og bruk av LED-lys på rigg
og anlegg

Bruk av Lavtemperatur asfalt (LTA).

Både på anleggsvei/midlertidig vei og ferdig vei.

Gjenbruk av masser og asfalt.

Sortering og nedknusing av masser på anlegget,
slik at det kan gjenbrukes lokalt. Gjenbruk av
eksisterende asfalt.
Redusere bruk av materialer forbundet med høyt
klimagassavtrykk som for eksempel betong.
Sortering, strømforbruk, ikke bruk av oljekjel
osv.

Bruk av alternative materialer
Stille krav til miljøvennlig drift av arbeidsplassen
Krav til usikkerhet og følsomhetsanalyser

Hvordan økningene i mengden (eks. 10 %) for et
materiale påvirker det totale resultatet.
Hvor nøyaktig må mengdene finnes

Tabell 5 - Anbefalte fokusområder for alle aktører (NFF, Tek. Rap. 16)

Flere av temaene som finnes i tabellen over ble nevnt i Pluss-verkstedene. Som for eksempel:
Stille krav til anvendelse av






100% resirkulert stål i armering/bolt (ide 65, verksted: tunnel)
lav-karbon betong (ide 66, verksted: tunnel)
utstyr og maskiner som er optimale ift energibruk (se ide 71, verksted: tunnel; ide 11 og
14, verksted: materialer)
etablere et kontraktregime som fremmer miljøvennlig transport (ide 21, verksted:
materialer)
sette krav til bruk av solceller og vindkraft i entreprenørens brakker 8ide 44, verksted:
materialer)

Det henvises for øvrig til Ytre Miljøplan i Rogfast prosjektet for en fullstendig liste over de anbefalte krav til
materialer, energiforbruk og miljøregnskap.
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Rogfast Pluss mulighetsrom
Rogfast Pluss har foreslått tiltak som kan bidra til et mer energieffektivt og bærekraftig anlegg.

7.1

MULIGHETER VED EN RENDYRKET PLUSS-TENKNING
Mulighetsrommet er gitt av samtlige tiltak som er beskrevet i kapittel 6.
Disse tiltak er valgt frem av prosjektledelsen i Rogfast som tiltak som er verdt å se nærmere på for
å nærme seg mest mulig visjonen med Rogfast Pluss. En kan tenke seg at det potensialet for
Pluss-tenkningen i Rogfast kan oppnås ved å implementere alle Pluss-tiltak som er beskrevet i
kapittel 6. Det er imidlertid relevant å nevne noen faktorer som bidrar til å definere og begrense
mulighetsrommet.
To faktorer definerer i utgangspunkt dette mulighetsrom.
1. Fremdriften i prosjektering. Pluss-tenkningen er mulig i den graden prosjektets fremdrift tillater
dette. Pluss-tiltak er tenkt innenfor de konseptuelle rammene som er gitt av løsningene som
allerede er under prosjektering.
2. Tiltak som er alternative til hverandre. I den graden to eller flere Pluss-tiltak er alternative til
hverandre, vil kun det ene av disse kunne vurderes og velges ut.
En tredje faktor bidrar dessuten til å begrense dette mulighetsrommet
3. Kompromissløsheten som har preget den første evalueringsrunde. Kriteriene som ble brukt for
å velge ut tiltakene i kapittel 6 er valgt for å strekke mest mulig Pluss-tenkningen og dermed
vise hva som er mulig ved å vektlegge mest energieffektivitet og miljø og ikke så mye de andre
hensyn som må tas i et slikt infrastrukturprosjekt. Selv om dette er gjort med vilje for å skape
en best mulig utgangspunkt for den kreative fasen i arbeidet, og gi en reell sjanse til Plusstiltak, skaper dette samtidig et behov for en ny evalueringsrunde som ivaretar de hensyn som
ble neglisjert i første omgang.
Derfor behovet for tilbakekoblingen, og derfor kan sluttresultatet avvike fra tiltakene foreslått i
ideverkstedene.
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FOU RELATERTE FORSLAG TIL TILTAK
En rekke av forslagene som er kommet opp under den kreative fasen av Pluss-prosjektet egner
seg til å bli videreutviklet som forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter og andre
forskningsinstitusjoner. Blant disse er det
1. Bremsedetektering av tungekjøretøy – det trengs en strategi for å få tak i kjøretøy som skal
gjennom Rogfast tunnel og som ikke har egnet bremseanlegg (ide 2, verksted: dagsoner)
2. Tilrettelegging for «hummer farm» på Kvitsøy (ide 16, verksted: dagsoner)
3. Trafikk-styrt-belysning-system. (ide 20, verksted: dagsoner)
4. Pluss pilot på Bokn. Etablere en Pluss-lab i en avgrenset del av anlegget (på Bokn), der man
eksperimenterer på et veganlegg som tar energi til drift fra lokale energikilder (sol, vind,
sjøstrømninger, bølgekraft, osmose. o.l.) (ide 37, verksted: dagsoner)
5. Forske på ny type veggelement med hensyn til strekkegenskaper (fiber vs armering vs kevlar
og annet type plastmaterialer) (ide 34, verksted: tunnel).
6. Forske på miljøeffekten av å bruke hydride kjøretøy i anleggsfasen (ide 11, verksted:
materialer)
7. Forske på asfalttyper som gir mindre motstand (ide 5, verksted: dagsoner)
8. Forske på et utvalg av energiinnhøstingstiltak (se kap 6.7.2) som benytter teknologier som
kategorisert i «modenhetsnivå 3» i denne rapporten.

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 66 av 90

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

8

Tilbakekobling til Rogfast hovedprosjekt
Tiltakene som er presentert i kapittel 6 ble vurdert på nytt av prosjektledelsen i Rogfast. Denne nye
evalueringsrunde blir kalt «tilbakekobling» til hovedprosjektet fordi resultatet fra denne evaluering
vil bestå av en liste pluss-relaterte tiltak som vil bli forsøkt implementert i Rogfast prosjektet.
Målet med denne nye evalueringen var å utvide og utdype de enkelte tiltakene, ved å ta i
betraktning kriterier som går utover den rendyrket «pluss-tenkningen». Kriterier inkluderer blant
annet

investeringskostnader,

byggekostnader,

drifts-

og

vedlikeholdskostnader,

teknisk

gjennomførbarhet, forholdet til gjeldende vegnormaler, rammebetingelser som prosjektet får fra
Vegdirektoratet, og risikovillighet bare for å nevne noen.
Denne evalueringen omfatter ideer som allerede er evaluert og som har vunnet under den første
evalueringsrunde. Denne er derfor basert på mere kvalitative og overordnede betraktninger. Det
henvises til kapittel 6 for en nærmere beskrivelse av de ulike ideene og til kapittel 9 for en
beskrivelse av videre arbeid med ideen.
Følgende 33 ideer ble godkjent og kan bli ført videre i prosjektet (se kap.9 for mere informasjon om
hva dette innebærer av ekstra tiltak for Rogfast prosjektet).
Fokusområde/ Verksted

Ideens ID-nr og tematikk

Ventilasjon

38 - Redusere støvbelastning

Ventilasjon

40 - Redusere støvbelastning

Ventilasjon

37 - virkningsgrad vifter

Ventilasjon

9 - Hindre kortslutning

Drenering og pumpesyst.

69 - Redusere materialbruk / gjenbruk

Drenering og pumpesyst.

71 - Redusere materialbruk / gjenbruk

Drenering og pumpesyst.

66 – anleggsfase

Drenering og pumpesyst.

55 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase

Drenering og pumpesyst.

77 - Redusere materialbruk / gjenbruk

Drenering og pumpesyst.

79 - Redusere materialbruk / gjenbruk
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Drenering og pumpesyst.

64 - Redusere materialbruk / gjenbruk

Drenering og pumpesyst.

54 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase

Drenering og pumpesyst.

3 – pumpeteknologi

Øvrige tekniske systemer

10 - (BelysningsKRAV)

Øvrige tekniske systemer

17 – automatisk styring av belysning (trafikkstyrt)

Øvrige tekniske systemer

9 - (Virkning av belysningen)

Tunnel

74 – injeksjonsteknikk og prosedyrer

Tunnel

61 – vegoverbygging i tunnel

Tunnel

19 – injeksjonsteknikk og prosedyrer

Tunnel

24 – injeksjonsteknikk og prosedyrer

Tunnel

28 - vann og frostsikring

Dagsoner

28 (plusshus)

Dagsoner

81 (vedlikehold grøntanlegg)

Dagsoner

59 (gjenbruk av jord)

Dagsoner

64 (vedlikehold grøntanlegg)

Dagsoner

30 (vedlikehold grøntanlegg)

Dagsoner

86 (utforming av veganlegget)

Materialer og anleggslogistikk

19 - bruk av overskuddsmasser på ferjefri E39

Materialer og anleggslogistikk

3 – prioritering og disponering av steinmateriale

Materialer og anleggslogistikk

39 – anvendelse av restmasser

Materialer og anleggslogistikk

2 – asfaltproduksjon

Materialer og anleggslogistikk

12 – skjellsand

Materialer og anleggslogistikk

45 - anvendelse av restmasser

Tabell 6 Ideer som er godkjent til implementering i Rogfast

Følgende 21 ideer er vurdert som potensielt gode, og kan videreføres til prosjektet på
betingelse av at de blir bearbeidet videre i henhold til prosjektledelsen (se kapittel 9 for
detaljene om dette).
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Fokusområde/ Verksted

Ideens ID-nr og tematikk

Ventilasjon

4- SKAPE undetrykk – avkast

Ventilasjon

12A - SKAPE undetrykk – avkast

Ventilasjon

39 - Redusere støvbelastning

Ventilasjon

25 - virkningsgrad vifter

Ventilasjon

15 - SKAPE undetrykk – avkast

Ventilasjon

3 +1+2 - lufttrykk-fanger (utnytte overtrykk) inntak

Ventilasjon

12B- lufttrykk-fanger (utnytte overtrykk) inntak

Drenering og pumpesyst.

56 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase

Øvrige tekniske systemer

Øvrige tekniske systemer

5 - (Virkning av belysningen)
14y + 16 + 8y + 13y - belysning og varme
nødkjosker
1x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling
tekniske bygg
5x - redusere energi til oppvarming og nedkjøling
tekniske bygg

Dagsoner

70 (spare på belysning)

Dagsoner

3 (om trafikksikkerhet på vei inn i tunnel)

Dagsoner

11A (Fordrøyningssystem)

Dagsoner

15 (utforming av veganlegget)

Materialer og anleggslogistikk

5 – videreforedling av steinmateriale

Materialer og anleggslogistikk

9 – videreforedling av steinmateriale

Materialer og anleggslogistikk

15 - anvendelse av restmasser

ANNET

Videre arbeid med FoU initiativer
Utarbeidelse av anbefaling for Byggherres krav til
kontrahering/innkjøp

Øvrige tekniske systemer
Øvrige tekniske systemer

ANNET

Tabell 7 Ideer som må bearbeides før de kan vurderes implementert i Rogfast

De tiltakene som er presentert i kapittel 6 og som ikke figurerer i de to tabellene i dette kapittel, er
vurdert av prosjektledelsen som ikke mulig eller hensiktsmessig å videreføre til Rogfast.
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Anbefalinger fra Rogfast Pluss
Vi har, i kapittel 7, vist hvilke muligheter foreligger ut ifra en ren PLUSS tenkning. Vi har videre i
kapittel 8 vist om, og i hvilket omfang, mulighetsrommet innskrenkes i det man skal bruke andre
kriterier enn PLUSS tenkning.
I dette kapittel presenteres de endelige anbefalingene fra forprosjektet. Hver ide er presentert
sammen med eventuelt arbeid som er påkrevd av prosjektledelsen i forbindelse med
implementering eller videre modning og utvikling før en endelig beslutning om implementering.
Basert på dette vil prosjektet kunne beslutte hva som skal gjøres med resultatene fra Pluss
prosjektet.

9.1

ANBEFALTE TILTAK FOR ROGFAST PROSJEKTERING
Følgende ideer ble godkjent og kan bli ført videre i prosjektet. Der ekstraarbeid er påkrev for
implementering av ideen, vil dette fremkomme av teksten under. For ideskisser se kapittel 6.
Ideene som følger er ikke prioritert i forhold til hverandre utover det som er presentert i kapittel 6
(dvs. ingen prioritering på tvers av fokusområdene). Enkelte tiltak kan kombineres i
tiltakspakker. Dette er en vurdering som avhenger av hvordan prosjekteringen utvikles i løpet av
prosjektet, og etterlates derfor til de prosjekterende. I det følgende vil «Teknisk Avklaring»
forkortes med «TA».

PlussTiltak ID

PT-1

Beskrivelse

Ventilasjon, 38 - Redusere støvbelastning:
Øke vaskefrekvens for å redusere støvbelastning (109 poeng)
Ved å øke vaskefrekvensen vil man forsøke å redusere støvpartiklene i luften.

Anbefalt
bearbeidelse

Spesifisere vaskefrekvens basert på beregninger av støvproduksjon og
luftfuktighet.
Prosjektet bør levere en utvidet FDV dokumentasjon der dette spesifiseres.

Aksjon

Det må vurderes hvor ofte det må vaskes for at det skal få en effekt på
ventilasjon av tunnelen. (fagansvarlig ventilasjon).
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PlussTiltak ID

PT- 2

Beskrivelse

Ventilasjon, 40 - Redusere støvbelastning:

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Støvsuge tunnelen for å redusere støvbelastning.
Anvende en «spesial bil» som kan støvsuge de tunnelområdene som er helt
tørre.
Anbefalt
bearbeidelse

Bruk ren støvsuger maskin (og som ikke tilfører vann).
Dette bør gå inn i vedlikeholdsrutinene.

Aksjon

Det må vurderes hvor ofte det må vaskes for at det skal få en effekt på
ventilasjon av tunnelen. Støvsuger. (fagansvarlig «ventilasjon», fagansvarlig
Ytre miljø bistår).

PlussTiltak ID

PT- 3

Beskrivelse

Ventilasjon, 37 – virkningsgrad vifter:
Støy-dempe deler av sjaktene for å eliminere behov for lyddempere på viftene

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Samarbeid mellom fagansvarlige «tunnelinstallasjoner» og «ventilasjon»

PlussTiltak ID

PT- 4

Beskrivelse

Ventilasjon, 9 – hindre kortslutning: se skisse i kap. 6
Bruke skillevegg utenfor portalen for å redusere/hindre kortslutning.
Dette er spesielt aktuelt der saksing ikke er mulig (avhengig av utformingen av
dagsonen).

Anbefalt
bearbeidelse

Dette må vurderes også i forhold til behovet for trafikkavvikling ved delvis
stenging av tunnel. Lengden på skilleveggen er ikke definert, og bør defineres.

Aksjon

Ventilasjon må finne kriterier for lengde på vegg. (fagansvarlig ventilasjon må se
på dette).
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PlussTiltak ID

PT- 5

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 69 - Redusere materialbruk / gjenbruk:
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Anvende slammet som er oppsamlet i tunnel (i drivefasen) til tetting av VAtraseer og rundt konstruksjoner.
Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Legges i beskrivelse på konstruksjon og VA.
(Fagansvarlige «konstruksjoner» og «drenering tunneler» samarbeider på dette)

PlussTiltak ID

PT- 6

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 71 - Redusere materialbruk / gjenbruk:
Gjenbruk av vaskevann i tunnelen. Ha påfyllingspunkter spredt jevnlig nedover i
tunnelen fra hvert slambasseng.

Anbefalt
bearbeidelse

Det må tilrettelegges for bruk av renset vaskevann, ved f.eks. bruk av
reservemagasiner. Det er viktig å minimalisere vannforbruket.

Aksjon

Fagansvarlig vurderer mulighet for oppsamling og uttak av renset vaskevann.

PlussTiltak ID

PT- 7

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 66 – anleggsfase:
Bygg bare en gang! Tilrettelegge for bygging av permanente anlegg for bruk
allerede i anleggsfasen, og kreve at entreprenøren tilpasser dette i forhold til
fremdriften.

Anbefalt
bearbeidelse

Dette er mest aktuelt for sedimenterings- og rensebassenger.
Lag skisser/prinsipptegninger for bygging av renseanlegg tidlig i byggefasen.

Aksjon

Fagansvarlig «tunnelinstallasjoner» beskriver denne muligheten. Dette tiltaket
må kreves av entreprenøren
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PlussTiltak ID

PT- 8

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 55 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase:
Bruk feie-bil og støvsuging istedenfor vask, for å redusere forbruk av vann og
dermed behov for vannrensing.

Anbefalt
bearbeidelse

Dette må sees i sammenheng med PT – 2, ide 40 under ventilasjon

Aksjon

Se PT 2

PlussTiltak ID

PT- 9

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 77 - Redusere materialbruk / gjenbruk:
Bore vertikalt opp den siste kilometeren, for å pumpe ut lekkasjevann (spare
ledning)

Anbefalt
bearbeidelse

Dette bidrar til Pluss idealet men inngår i vanlig optimaliseringsarbeid

Aksjon

Fagansvarlig «drenering tunneler» skal beskrive denne løsning nærmere.

PlussTiltak ID

PT- 10

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 79 - Redusere materialbruk / gjenbruk:
Pumpe ut fra siste stasjon på Laupland via borehull for å redusere
pumpeledningslengde. Bør vurderes sammen med anleggsvann.

Anbefalt
bearbeidelse

Dette bidrar til Pluss idealet men inngår i vanlig optimaliseringsarbeid

Aksjon

Fagansvarlig «drenering tunneler» skal beskrive denne løsning nærmere.
Utslippspunkt og plassering må tas opp i en TA. Fagansvarlig Ytre miljø bistår.

PlussTiltak ID

PT- 11

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 64 - Redusere materialbruk / gjenbruk:
Bruke fjellrom (flere) for å begrense behovet for bruk av betong i
sedimenteringsbasseng.

Anbefalt
bearbeidelse

Dette bidrar til Pluss idealet men inngår i vanlig optimaliseringsarbeid

Aksjon

Fagansvarlig «tunnelinstallasjoner» vil vurdere og beskriver denne muligheten.
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PlussTiltak ID

PT- 12

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 54 - Slamhåndtering i drift- og anleggsfase:
Sprenge 20 cm dypere (evt lengre) sedimenteringsbasseng (for vaskevann) for
å slippe å håndtere problemer med håndtering av slam.

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Vurdere dybde på basseng ut fra slamproduksjon. Lage TA som vuderer dette
og tiltak. (Fagansvarlig «tunnelinstallasjoner» og «drenering tunneler».)

PlussTiltak ID

PT- 13

Beskrivelse

Drenering og pumpesyst., 3 – pumpeteknologi:
Vurdere rørstørrelse slik at energiforbruk/trykktap reduseres (dette må vurderes
mot akseptable vannhastigheter). Legge mere vekt på energiforbruk enn det
som er vanlig.

Anbefalt
bearbeidelse

Dette bidrar til Pluss idealet men inngår i vanlig optimaliseringsarbeid.

Aksjon

Kriterie for vektlegging av strømforbruk mot investeringskostnad må vurderes.
Legges frem i en TA. (Fagansvarlig «drenering tunneler».).

PlussTiltak ID

PT-14

Beskrivelse

Øvrige tekniske systemer, 10 - (BelysningsKRAV):
Innføre «indre-indre» sone med ytterligere reduksjon av lys-krav.

Anbefalt
bearbeidelse

Det må søkes om fravik fra vegnormalen.

Aksjon

Fagansvarlig «Elektro» må utarbeide fravikssøknad.

PlussTiltak ID

PT-15

Beskrivelse

Øvrige tekniske systemer, 17 – automatisk styring av belysning (trafikkstyrt):
Anvende løsning som sikrer at lys i tekniske bygg og rømningsveier er slukket
når de ikke er i bruk.

Anbefalt
bearbeidelse

Det må tas høyde for driftssikkerhet. Rådgiver må vise at det kan gjøres uten
negative konsekvenser for driftssikkerhet.

Aksjon

Vurdere konsept for lysstyring i alle tekniske bygg, og rom. Forslag legges frem
i TA. (fagansvarlig «elektro»).
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PlussTiltak ID

PT-16

Beskrivelse

Øvrige tekniske systemer, 9 - (Virkning av belysningen):

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Bruk lyst tilslag i asfalt (lys vegbane), og mørk asfalt i forskjæring (hjelp til
adaptasjon).
Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Elektro tar et samarbeid med veg. Fagansvarlig «Elektro» koordinerer og
vurderer konsekvens som legges frem i TA.

PlussTiltak ID

PT-17

Beskrivelse

Tunnel, 74 – injeksjonsteknikk og prosedyrer:
Det etableres en fokusgruppe for injeksjonsteknikk og -prosedyrer, og at det
organiseres en «samhandlingsfase» fokusert på optimalisering av
injeksjonsarbeid (med oppfølgingsplaner under drivfasen). Dette må omtales i
konkurransegrunnlaget.
Injeksjonsteknikk og injeksjonsprosedyrene er avgjørende for redusert forbruk
av masser som pumpes inn. Flere av forslagene (f.eks. rask overgang til
tjukkere masse og tilsats av akselerator (og evt mauringsmasse) på et tidlig
tidspunkt…) er avhengig av entreprenørens holdninger og preferanser.

Anbefalt
bearbeidelse

Sees i sammenheng med PT- 20

Aksjon

Geolog til Statens vegvesen bes om å koordinere dette. Oppdragsleder i
Norconsult tar dette opp i prosjekteringsmøte.

PlussTiltak ID

PT-18

Beskrivelse

Tunnel, 61 – vegoverbygging i tunnel:
La renskemasser ligge igjen mot sålen. Ikke ta ut alt stein etter sprengning.
Benytte disse masser i optimalisering av vegoverbygging (tykkelse og sikring av
bæreevne). Utfør nødvendig kontroll underveis. Byggherre kan stille krav på hva
som skal renskes.

Anbefalt
bearbeidelse

Det må søkes om fravik og gjennomføres undersøkelser på E03 Ryfast.

Aksjon

Fagansvarlig «Tunnel» må lage en TA som beskriver tiltaket bedre. Mulig fravik
må utarbeides.

n:\514\42\5144240\5 arbeidsdokumenter\531 pluss\rogfast pluss rapporten\no-048-felles rogfast pluss tiltak for energi- og
miljøoptimalisering i rogfast.docx

2015-05-11 | Side 75 av 90

Rogfast Pluss | Tiltak for energi- og miljøoptimalisering i Rogfast

PlussTiltak ID

PT-19

Beskrivelse

Tunnel, 19 – injeksjonsteknikk og prosedyrer:

Oppdragsnr.: 5144240
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Bruk styrestang til å øke borenøyaktighet. Gjerne stille krav til det.
Anbefalt
bearbeidelse

Må evt. beskrives i kontrakten.

Aksjon

Norconsults rådgiver som er ansvarlig for utarbeidelse av kontraktutkast vil
beskrive dette.

PlussTiltak ID

PT- 20

Beskrivelse

Tunnel, 24 – injeksjonsteknikk og prosedyrer:
Tilrettelegge for konkret erfaringsoverføring (innenfor injeksjonsarbeid) mellom
entreprisene. For eksempel etablere et elektronisk system (webhotell e.l.) for å
dokumentere, lagre og overføre erfaringene, samt et møteplan for de involverte
aktører.

Anbefalt
bearbeidelse

Sees i sammenheng med PT- 17 (tunnel, ide 74, om fokusgruppe injeksjon).

Aksjon

Geolog til Statens vegvesen bes om å koordinere dette. Oppdragsleder i
Norconsult tar dette opp i prosjekteringsmøte.

PlussTiltak ID

PT- 21

Beskrivelse

Tunnel, 28 - vann og frostsikring:
Iverksette kontrolltiltak for å unngå generell betong-sprut på gjenstående
bergvegg (ved godt berg), 2 m iallfall, vurdere evt også 3 m. (hindre at
entreprenør sprøyter mere enn nødvendig). Må beskrives i kontrakten.

Anbefalt
bearbeidelse

Må beskrives i kontrakten.

Aksjon

Fagansvarlig «tunnel» vil beskrive dette.
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PlussTiltak ID

PT- 22

Beskrivelse

Dagsoner, 28 (plusshus):

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Kollektiv Terminalbygget ved Kvitsøy blir gjennomført som et PLUSS-HUS.
Dette kan stilles som krav til prosjekterende og senere til entreprenør.
Anbefalt
bearbeidelse

Inngår i plan for informasjon til publikum og etatens omdømmebygging.

Aksjon

Dette tiltaket må settes i en større sammenheng. Særlig mot energiinnhøsting.
Ved oppstart av prosjekteringsarbeidet for huset, tas dette kravet opp.
Fagansvarlig «konstruksjoner» koordinerer.

PlussTiltak ID

PT- 23

Beskrivelse

Dagsoner, 81 (vedlikehold grøntanlegg):
Tilrettelegge for sauebeiting der det er mulig (Kvitsøy), for å minimere
vedlikehold av grøntarealer.

Anbefalt
bearbeidelse

Sees i sammenheng med PT 25 og Pt 26. Utarbeides videre av rådgiver
Landskapsarkitektur.

Aksjon
Fagansvarlig «Landskap» lager en TA med ideer og konsept.

PlussTiltak ID

PT- 24

Beskrivelse

Dagsoner, 59 (gjenbruk av jord):
Utvikle en plan for å nyttiggjøre seg slam. Flere tiltak er foreslått for å gjenbruke
jord. Lokalplassering, nydyrking; blande matjord med slam, samarbeide med
renseanlegg.

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Man må finne ut hvilke aktører som kan bidra til dette tiltaket. Oppdragsledelsen
i Norconsult koordinerer. Fagansvarlig Ytre miljø bistår.
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PlussTiltak ID

PT- 25

Beskrivelse

Dagsoner, 64 (vedlikehold grøntanlegg):

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Utforme grøntanlegg slik at det minimeres behov for vedlikehold. Velge en
utforming som er tilpasset skjøtsel.
Anbefalt
bearbeidelse

Sees i sammenheng med PT- 23 og PT-26. Utarbeides videre av rådgiver
Landskapsarkitektur.

Aksjon
Fagansvarlig «Landskap» lager en TA med ideer og konsept.

PlussTiltak ID

PT- 26

Beskrivelse

Dagsoner, 30 (vedlikehold grøntanlegg):
Legg ikke opp til vedlikeholdskrevende grøntarealer. Minimere skjøtselsbehov.

Anbefalt
bearbeidelse

Sees i sammenheng med PT -23 og PT– 25 (dagsoner, ide 64). Utarbeides
videre av rådgiver Landskapsarkitektur

Aksjon

Fagansvarlig «Landskap» lager en TA med ideer og konsept. Fagansvarlig Ytre
miljø bistår.

PlussTiltak ID

PT- 27

Beskrivelse

Dagsoner, 86 (utforming av veganlegget):
Tilpass utforming av fyllingene til behovene til hummer og annet dyreliv. Se
skisse i kap. 6.

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon
Utfylling må vurderes av marine biologer. Fagansvarlig «Ytre Miljø» lager TA.

PlussTiltak ID

PT- 28

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 19 - bruk av overskuddsmasser på ferjefri E39:
Det skal opprettes et prosjekttiltak for å arbeide fortløpende med å finne og
utnytte muligheter for omsetning av overskuddsmasser til andre anlegg langs
ferjefri E39. Dette vil innebære å oppsøke og komme i dialog med andre
prosjekter langs E39, og undersøke deres interesse for Rogfast-massene. Dette
arbeid vil måtte forholde seg til de pågående planprosessene utenfor Rogfast
prosjektet.
Et eksempel i denne sammenheng er mulighetene knyttet til Boknasundet bru,
reguleringsprosessen der, som forutsettes ferdigstilt innen 2020, (spes hvis
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massene vil kunne fylles direkte i vegfylling).
Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Gjennomføring av dette tiltaket tas opp og avklares i prosjekteringsmøte.
Oppdragsleder i Norconsult koordinerer.

PlussTiltak ID

PT- 29

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 3 – prioritering og disponering av steinmateriale:
Lage en helhetlig analyse av steinmaterialenes tilgjengelighet, prioritering og
disponering i byggefasen. Målet med analysen vil være å maksimere utnyttelsen
av alle steinmaterialene som representerer en ressurs. F.eks. en slik analyse vil
hjelpe til
o
o
o
o

å kunne nyttiggjøre seg de gode steinkvaliteter til videre foredling
å tilrettelegge for foredling av massene lokalt
å revurdere entreprisegrenser (av hensyn til optimal materialutnyttelse)
å oppsøke synergier med tilstøtende prosjekter som Smiene-Harestad
og Boknasundet bru (ifht massehådtering)

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Det bør utføres en analyse som oppsummerer dette. Vurdere behov for
kompetanse i NO og SVV. Oppdragsledelsen i Norconsult koordinerer.

PlussTiltak ID

PT- 30

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 39 – anvendelse av restmasser:
Tilrettelegge for produksjon av matjord ved bruk av restmassene fra knuseverk
og slam. (F.eks. myrmassene fra Rogfast kan mellomlagres på stedet,
matjordproduksjon kan skje på Bokn. Hovedentreprenør får ansvaret for det).

Anbefalt
bearbeidelse

Inkluderes i kontrakten.

Aksjon

Behov for kompetanse til å beskrive dette tiltaket. Ansvarlig for
anbudsbeskrivelse må stille krav i beskrivelsen. Fagansvarlig Ytre miljø bistår.
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PlussTiltak ID

PT- 31

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 2 – asfaltproduksjon:

Oppdragsnr.: 5144240
Dokument nr.: NO-048-FELLES
Revisjon: B01

Vurder å bruke gabbro (fra Randaberg og fra Kvitsøy) av god kvalitet til å
produsere asfalt til prosjektet (det henvises til analysearbeid omtalt i ide nr 3
verksted: materialer og anleggslogistikk).
Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Behov for kompetanse til å beskrive dette tiltaket. Ansvarlig for
anbudsbeskrivelse må stille krav i beskrivelsen. Fagansvarlig Ytre miljø bistår.

PlussTiltak ID

PT- 32

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 12 – skjellsand:
Selge skjellsand til en egen entreprenør (forberedende entreprise på Kvistøy),
FØR hovedentreprenøren kommer. Prosjektet ville få et større
tilbakefyllingsvolum.

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

Område med skjellsand må vurderes nærmere. Det må avtales med SVV om
hvem som gjør dette. (Fagansvarlig «Landskapsarkitektur» og «Ytre miljø»

PlussTiltak ID

PT- 33

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 45 - anvendelse av restmasser:
Bruke masser som må/skal mellomlagres til å forbelaste deponifyllinger (spesielt
interessant ved Mekjarvik sør).

Anbefalt
bearbeidelse
Aksjon

NO vurderer dette i arbeidet med fyllinger. (Fagansvarlig «geoteknikk» med
bistand fra Ytre miljø ekspertise).
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Følgende tiltak
t
anbefalles, men må
å bearbeidess før videre implementeriing kan ende
elig vedtas. For
ideskisser se
s kapittel 6..
PlussTilltak ID

PT- 34

Beskrive
else

Ventilasjon, 4 - SKAPE un
ndetrykk – avvkast :
Se ideskisse i kapittel 6.

Påkrevd
delse
bearbeid

Sttudere ide nr.
n 4 sammen
n med ideen
ne 12A og 15 samt konssept (1+2+3)), lage
GROV oversla
G
agsberegning av effekten
n på tiltakene, og gjerne sammenlign
ne det
m alternativv 0 dvs UTEN
med
N disse tiltakk.
ang.
Det utarbeidess en TA for å definere arbeidets omfa
aket må tilpa
asses terren
nget, det må
å sjekkes om
m noe lignen
nde er
NB: dette tilta
s. Nå starterr man
gjjort andre stteder, OBS! konseptutvikklingen skal skje trinnvis
m en grov vurdering.
med
v

Aksjon

Det utarbeidess en TA. (Fa
agansvarlig «ventilasjon»
«
).

PlussTilltak ID

PT- 35

Beskrive
else

Ventilasjon, 12
2A - SKAPE undetrykk – avkast:

Se ideskisse i kapittel 6.

Påkrevd
bearbeid
delse

e PT-34, (ve
entilasjon ide
e 4), konstrukksjonen akse
epteres ikke så stor som
m vist i
se
id
deskissen, må evt videreu
utvikles i retn
ning av en mindre konstru
uksjon

Aksjon

Det utarbeide
es en TA. (F
Fagansvarlig «ventilasjon
n» med bisttand fra LAR
RK og
Konstruksjon)).

PlussTilltak ID

PT- 36

Beskrive
else

Ventilasjon, 3 +1+2 - lufttry
ykk-fanger (u
utnytte overtrykk) inntak:
Se ideskisser i kapittel 6.

Påkrevd
delse
bearbeid

se
e PT-34, (ven
ntilasjon ide 4), inngår i samme
s
analyyse.

Aksjon

Det utarbeidess en TA. (Fa
agansvarlig «ventilasjon»
«
).
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p
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D

PT- 37

Be
eskrivelse

Ventilasjjon, 15 - SKA
APE undetryykk – avkast:

Oppdrragsnr.: 5144240
0
Dokument nr.: NO-048-FELLES
N
S
Revisjon: B01
1

Se ideskkisser i kapitttel 6.
På
åkrevd
bearbeidelse

se PT-34
4, (ventilasjo
on ide 4), inngår i samme
e analyse

Ak
ksjon

Det utarrbeides en TA
A. (Fagansva
arlig «ventila
asjon»).

Plu
ussTiltak ID
D

PT- 38

Be
eskrivelse

Ventilasjjon, 39 - Red
dusere støvb
belastning:

Se ideskkisser i kap. 6
På
åkrevd
bearbeidelse

Bypass kan være aktuelt
a
på en
nkelte stederr. Må se dettte i sammenheng med
alternative støvredu
uksjonstiltak i deler avv tunnel (K
Kråga...) derr man har
problem
mer med å tilfredsstille krravene. Dette kan være et suppleme
ent til tårn i
det den bidrar til å fo
orsinke oppsttart av viftene (gir lavere energiforbru
uk).

Ak
ksjon

Tiltak vu
urderes på nytt
n etter at støvmålinge
er og korreksjon for ny tverrsnitt er
beregne
et.

Plu
ussTiltak ID
D

PT- 39

Be
eskrivelse

Ventilasjjon, 25 - virkkningsgrad viifter:
Anvend en stor ventilator per tå
årn for å red
dusere effekttbehov. Bruk
k en så stor
diameter som mulig på viftene (2
2 store vifter)).

På
åkrevd
bearbeidelse
Ak
ksjon

Det er ikke nok med
d vurdering basert på effekt, sårbarrhet må også
å tas med i
ngen. Vurderiingen må utvvides.
vurderin
Skal inngå i den vide
ere ventilasjo
onsprosjekteringen.
Det utarrbeides en TA.
T (Fagansv
varlig «ventilasjon», med
d bistand fra
a Elektro og
Brannsik
kkerhet)
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PlussTilltak ID

PT- 40

Beskrive
else

Ventilasjon, 12
2B- lufttrykk--fanger (utnyytte overtrykkk) inntak:

Oppdragsnr.: 5144240
5
Dokum
ment nr.: NO-048--FELLES
Revissjon: B01

Se skissser i kap. 6
Påkrevd
delse
bearbeid
Aksjon

se
e PT-34, (ventilasjon ide 4), inngår i samme anallyse. Det er skepsis rund
dt 12A
og
g 12B, fag
gspesialister må kunne enten pro
odusere næ
ærmere og bedre
be
eskrivelser av
a konseptet,, eller la være
e å inkludere
e dette i anallysen.
Det utarbeide
es en TA. (F
Fagansvarlig «ventilasjon
n» med bisttand fra LAR
RK og
Konstruksjon)).

PlussTilltak ID

PT- 41

Beskrive
else

Drenering og pumpesystemer, 56 - Sla
amhåndtering i drift- og anleggsfase:
a
age veggele
ementer med
d glatt overfllate for å re
edusere beho
ov for vask (fliser
La
elller stålglatte
e flate).

Påkrevd
bearbeid
delse

deres ifht ko
onkret produkksjonsmetod
de, gjennomfføring, kostnad og
Dette må vurd
efffekt, i samrå
åd med produ
usent. Rådgiiveren tar ko
ontakt med prrodusent.

Aksjon

Det utarbeidess en TA. (Fa
agansvarlig «tunnelinstall
«
asjoner»)

PlussTilltak ID

PT- 42

Beskrive
else

Ø
Øvrige
tekniskke systemer, 5 - (Virkning
g av belysnin
ngen):
L
Øke armaturavstan
nd. Se skisse
e i kap. 6
Bruke indirektte optikk for LED.

Påkrevd
delse
bearbeid

Dette må vurd
deres ifht teknisk gjennom
mførbarhet, materialforbr
m
uk, og
in
nvesteringsko
ostnad.

Aksjon

Det utarbeidess en TA. (Fa
agansvarlig «elektro»)
«

PlussTilltak ID

PT- 43

Beskrive
else

Øvrige tekniskke systemer, (14y) + 16 + (8y )+ 13y - belysning og
Ø
o varme
nø
ødkjosker:
Id
de 16: Markkere nødkios
sker for å unngå innven
ndig lys i kiosk som sttår på
ko
onstant. Vurd
dere om sum
mmen av varm
me fra teknisske utrustning er tilstrekkkelig.
Id
de 13y: I nødkiosker, brukke avfukter i stedet for va
armeovn.
(Id
de 14y: se på mulighetten for prefa
abrikering av
v nødkioskerr for å sikre
e godt
in
nneklima.)
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På
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Ak
ksjon
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1

16 og 13y må vurderes
v
ifh
ht teknisk g
gjennomførb
barhet, mate
erialforbruk,
investeringskostnad.
e ikke godkjent og er tattt ut; 14y er godkjent
g
og im
mplementertt
NB: 8y er
Det utarbeides en TA. (Fagan
nsvarlig «tun
nnelinstallasjo
oner» med bistand fra
Elektro og
o Skiltplane
er).

Plu
ussTiltak ID
D

PT- 44

Be
eskrivelse

Øvrige tekniske systtemer, 1x - re
edusere energi til oppvarrming og ned
dkjøling
e bygg:
tekniske
Kutte ut kjøleanlegge
et i tekniske bygg. Sikre «flow» rundtt bygget ved å lage
e mot tunnelen.
passasje

På
åkrevd
bearbeidelse

Se skissse i kap. 6
sees sa
ammen med PT – 45 (ø
øvrige tekniske systemerr ide 5x). Ko
onseptet for
nedkjølin
ng av tekniskke bygg skal videreutvikles.
Målet er å slippe å bruke strøm på nedkjøling samt gjenbruke
g
varmen som
skapes i tekniske rom
m.

Ak
ksjon

Det uta
arbeides en TA. (Fagan
nsvarlig «ele
ektro» med bistand fra
a ekspert i
bygnings
sfysikk).

Plu
ussTiltak ID
D

PT- 45

Be
eskrivelse

Øvrige tekniske
t
sysstemer, 5x - redusere energi
e
til opp
pvarming og
g nedkjøling
tekniske
e bygg:
Benytt konveksjon
k
(n
naturlig trekkk på grunn avv varmekilde
en).

Se skissse i kap. 6
På
åkrevd
bearbeidelse

Må sees
s sammen med
m PT – 44

Ak
ksjon

Det utarrbeides en TA
A. (Fagansva
arlig «elektro
o» med bista
and fra Morte
en Leine)

Plu
ussTiltak ID
D

PT- 46

Be
eskrivelse

Dagsone
er, 70 (spare
e på belysnin
ng):
o belysnin
ng kan minim
meres på sto
ore deler av
v Bokn uten at det går
Vurder om
utover trrafikksikkerhet.

På
åkrevd
bearbeidelse

Nærmerre vurderinge
er må gjenno
omføres.

514\42\5144240\5
5 arbeidsdokume
enter\531 pluss\rrogfast pluss rapp
porten\no-048-fellles rogfast pluss tiltak for energi- og
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Aksjon

Det utarbeidess en TA. (Fa
agansvarlig «elektro»)
«

PlussTilltak ID

PT- 47

Beskrive
else

Dagsoner, 3 (om trafikksikkkerhet på ve
ei inn i tunnel):

Oppdragsnr.: 5144240
5
Dokum
ment nr.: NO-048--FELLES
Revissjon: B01

In
nstaller et ka
amera som tar
t bilde av kjøretøyer som
s
kjører forbi
f
rødt lyss (ved
brremsedetektering), for å gi dem bot.
Påkrevd
delse
bearbeid

Det bør utvvikles et syystem for varmeskann
ning (brems
sedetektering
g) og
hå
åndtering avv kjøretøy med
m
dårlige bremser.
b
De
ette er et sikkkerhetstiltakk som
hå
åndteres av Svv ved Traffikkavdelinge
en, ikke av rå
ådgivere. De
ette er ikke Pluss.

Aksjon
Norconsult finner noen som får ansvarret for å følge
e opp varme
edetektering, f.eks.
O
Olav
Bøchman, og koordin
nerer fremdriften med Sv
vv.

PlussTilltak ID

PT- 48

Beskrive
else

Dagsoner, 11A
A (Fordrøyniingssystem)::
Åpen (naturlig
g) fordrøyning
gssystem lan
ngs E39 (gru
unne grøfter) på Harestad
d.

ap. 6
Se skisse i ka

Påkrevd
delse
bearbeid
Aksjon

Dette må vurd
deres på Harrestad.
Det utarbeide
es en TA. (F
Fagansvarlig «drenering tunnel» med
d bistand fra
a Ytre
m
miljø
ekspertisse)

PlussTilltak ID

PT- 49

Beskrive
else

Dagsoner, 15 (utforming av
a veganlegg
get):
Bruk murer i to
oppskråning for å unngå vanninnsig og
o redusere arealbehov.

ap. 6
Se skisse i ka
Påkrevd
delse
bearbeid

Dette må vurrderes nærm
mere av råd
dgiver (VA og
o konstrukssjon), spesie
elt på
Harestad.

Aksjon

Det utarbeidess en TA. (Fa
agansvarlig «konstruksjon
«
ner»)
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PlussTiltak ID

PT- 50

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 5 – videreforedling av steinmateriale:
Tilrettelegge for videreforedling på de planlagte deponiområder. Tverrslag ved
Arsvågen ville være lurt i så måte.

Påkrevd
bearbeidelse

Utrede alternativer ifht fremdrift og kostand og ventilasjon.

Aksjon

Det utarbeides
Oppdragsleder)

PlussTiltak ID

PT- 51

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 9 – videreforedling av steinmateriale:
Sette bort videreforedling av steinmaterialer etter at anleggsdriften er ferdig. Xantall år før arealet tilbakeføres til annet formål (Arsvågen, Krogøy, Mekjarvik).

Påkrevd
bearbeidelse

Statens vegvesen må avklare vilkår for utfyllingstillatelser på Krågøy og
Arsvågen.

Aksjon

Det utarbeides
Oppdragsleder)

PlussTiltak ID

PT- 52

Beskrivelse

Materialer og anleggslogistikk, 15 - anvendelse av restmasser:

en

en

TA.

TA.

(Fagansvarlig

(Fagansvarlig

«Ytre

«Ytre

miljø»

miljø»

med

med

bistand

bistand

fra

fra

Bruke 0-4 mm masser fra tunneldrift til å lage tette lag til deponi av forurensede
masser (fylling Mekjarvik eller andre steder).
Se skisse i kap. 6
Påkrevd
bearbeidelse

Godkjennes men endres: behov for tettelag må vurderes nærmere.
Utfordringen her er å få tak i de forurensa massene

Aksjon

Det utarbeides
Oppdragsleder)

PlussTiltak ID

PT- 53

Beskrivelse

Forskning og utvikling initiativer, både i forhold til reduksjon av CO2 utslipp (se
kap 7.2) og energiinnhøstingstiltak kategorisert under «modenhetsnivå 3» (se
kap. 6.7.2.

Påkrevd
bearbeidelse

Sjekke mulighet for andre FoU initiativer blant de ideene som ikke kom på topp
10 lista etter første runde evaluering.

en

TA.

(Fagansvarlig

«Ytre

miljø»

med

bistand

fra

Sjekke interesse for de foreslåtte FoU initiativer (se kap 7.2). Kontakte
universiteter og forskningsinstitusjoner (NTNU, tekniske høyskoler, Chalmers,
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KTH, SINTEF, TØI, o.l.).
Aksjon

Norconsult kan bistå med oppfølging mot relevante FoU institusjoner.

PlussTiltak ID

PT- 54

Beskrivelse

Byggherres krav til kontrahering og innkjøp av materialer, produkter og tjenester

Påkrevd
bearbeidelse

Utarbeidelse av anbefaling for Byggherres krav til kontrahering/innkjøp (belyse
konsekvenser for investering og kvalitet for øvrig).

Aksjon

Det utarbeides en TA. (Fagansvarlig «Ytre miljø»)

PlussTiltak ID

PT- 55

Beskrivelse

Byggherres ønske om å vurdere og eventuelt implementere tiltak for å høste inn
energi fra flere rene energikilder i forbindelse med Rogfast anlegget.
Dette omfatter i utgangspunkt tiltak presentert i kapittel 6.7.2, under kategoriene
«modenhetsnivå 1» og «modenhetsnivå 2».

Påkrevd
bearbeidelse

En fortsettelse av dette arbeid vil innebære følgende faser

Aksjon

Oppdragsledelsen i Norconsult avklarer med prosjektledelsen i Rogfast.

1. Avklaring av Statens vegvesens ønsker i forbindelse med
implementering av energi-innhøsting tiltak i forbindelse med Rogfast
anlegget.
2. Etablering av et mål for strømproduksjon gjennom energikilder i
forbindelse med anlegget
3. Sammensetting av alternative «pakke-løsninger»
En pakke-løsning vil bestå av en gitt kombinasjon av tiltakene som er
vist under, og som bruker en eller flere energikilder.
4. Evaluering av de alternative pakke-løsningene, gjennom en analyse av
kost-nytte og teknisk gjennomførbarhet.

En ny rapport blir utarbeidet for å registrere resultatet av dette arbeid.
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ANBEFALTE FOU INITIATIVER
Det anbefales å tilrettelegge for alle FoU initiativer som er presentert i kapittel 7.2 i henhold til
resultatet av prosessledelses vurdering som vist ved «Pluss tiltaket PT-53», i kapittel 9.1.
Dette vil konkret innebære å:


Etablere en dialog med relevante universitetsmiljøer og/eller forskningsinstitutter



Identifisere hvilke av de foreslåtte initiativer virker interessante for FoU miljøene som er
kontaktet



Utrede mulighet for finansiering av FoU initiativet, i samråd med FoU miljøet som vil
arbeidet med det gitte initiativet.



Tilrettelegge for oppfølging fra Staten vegvesens side og erfaringsoverføring mellom FoU
institusjonen og Statens vegvesen i etterkant av FoU prosjektet.

I den graden dette arbeidet går utover det som kontraktsmessig er definert som omfanget av
Rogfast prosjektet i Vegvesenet, vil det være nødvendig å finne en hensiktsmessig forankring av
FoU initiativene i Statens vegvesen eller i Vegdirektoratet.
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10

Pluss eierskap og oppfølging i Statens
vegvesen
Avslutningsvis vil denne rapporten påpeke viktigheten av å få etablert i Statens vegvesen et
engasjert eierskap for Pluss-tenkningen og for oppfølging av «pluss»-tiltakene som vil
implementeres.
Hvorfor eierskap i Statens vegvesen? For å garantere kontinuitet i Pluss satsningen underveis i
Rogfast, for å sikre grensesnittet mellom Pluss arbeidet i Rogfast og hos andre samfunnsaktører
som er relaterte til Rogfast (miljø-myndighetene lokalt og sentralt, miljøorganisasjoner,
forskningsmiljøer, m.fl.), for å sikre erfaringsoverføring i etaten og informere og inspirere andre
prosjekter, for å utvikle kompetansen som trengs for å designe, lede og implementere pluss
tenkningen i Rogfast og ikke minst sikre at den enkelte byggeleder lojalt følger opp vedtatte
plusstiltak gjennom byggeprosessen.
For Statens vegvesen innebærer dette å finne en eller flere personer som har kompetanse og
interesse for Pluss arbeidet i Rogfast, og implementere dette som en del av koordinering mot
leverandører og entreprenører.
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