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1. INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 
Klimabudsjettet forholder seg til forutsetninger for tiltaket Tilsving Elverum i teknisk hovedplan per 
april 2020, som beskrevet i hovedplanrapporten (MIP-00-A-02967). 

Hensikten med klimabudsjett for jernbaneprosjekter er å identifisere hvilke aspekter av prosjektet 
som er mest betydningsfulle med hensyn på klimagassutslipp, noe som kan gi forståelse av hvilke 
fokusområder som bør prioriteres for å gjøre klimavennlige valg.  

Et klimabudsjett omfatter direkte og indirekte1 utslipp av blant annet klimagasser fra material- og 
energibruk i livsløpsfasene utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Annen 
miljøproblematikk, som eksempelvis støy og påvirkning på naturmangfold behandles normalt i 
konsekvensutredningen (KU) og følges opp i miljøprogram for prosjektering.  

Klimavurderingene i denne rapporten regnes som tidligfasevurderinger, og verktøyet 
«Tidligfaseverktøy klima – beregning av klimapåvirkning og energiforbruk fra utbygging og 
vedlikehold av jernbaneinfrastruktur» er brukt for å utarbeide klimabudsjettene til de to 
jernbanealternativene.   

Slike tidligfasevurderinger kan brukes ved valg av trasé, samt som basis for beregning av 
utslippsbesparelser for prosjektet i senere planfaser. Besparelser i klimagassutslipp er i hovedsak 
knyttet til plassering av trasé (eksempelvis beslag av skogareal, tunnel vs dagsone), materialvalg 
(eksempelvis bruk av stål og betong), konstruksjons- og komponentuforming (eksempelvis brudesign, 
rekkverkstype, belysningsutstyr), materialkvaliteter (betongklasse, resirkuleringsgrad og kvalitet stål), 
anleggsgjennomføring (eksempel diesel- og elektrisitetsforbruk, arealbeslag).  

Klimbudsjettet bør fungere som et grunnlag for krav til entreprenører, eksempelvis å pålegge 
dokumentasjon av betong med en øvre grense for klimagassutslipp per m3 produsert, krav til 
miljøtiltak på anlegg osv. 

 

 
1 Med indirekte utslipp menes utslipp som oppstår under produksjon og transport av energi og materialer 
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2. GRUNNLAG FOR KLIMABUDSJETT 

2.1. Metode 

Rammeverket for kvantifisering av klimagassutslipp i Tidligfaseverktøyet er utviklet med 
utgangspunkt i livsløpsvurdering (LCA).  

«Livsløpsvurdering av jernbaneinfrastruktur beregner potensiell miljøpåvirkning fra utbygging, drift 
og vedlikehold i en gitt levetid samt avhending av jernbaneinfrastrukturen etter endt levetid» [1].  

Metodikken i Tidligfaseverktøyet er basert på Bane NORs Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett 
for jernbaneinfrastruktur (videre omtalt som Veilder) [2]. Veilederen tar for seg hele Bane NORs 
plansystem og angir hvilke verktøy som kan brukes i ulike planfaser. Metodikken bak Veilederen ble 
utviklet i forbindelse med pilotprosjektet Miljøbudsjett for Follobanen [3], og bruker PCR 2009:03 – 
Railway transport and railways som rammeverk.  

2.2. Datagrunnlag 

I og med at det ikke foreligger spesifikk mengdedata for materialer og byggeprosesser på nåværende 
tidspunkt i prosjektet, åpner dette opp for bruk av tidligfaseverktøyet. Verktøyet er bygd opp ved at 
standardprofiler av jernbaneinfrastruktur for dagsone, bergtunnel med ett eller to løp, betongtunnel, 
betongbru, stasjon, kryssing og vei og øvrige jernbaneanlegg er utarbeidet.  

Standardprofiler for komponenter per løpemeter i utbygging og vedlikehold av infrastruktur er 
utarbeidet på bakgrunn av Teknisk Regelverks prosesskoder. Deretter er erfaringstall for ulike 
materialer/energi fra tidligere klimabudsjett (E16, Ringeriksbanen og Miljøbudsjett for detaljplaner 
Follobanen) koblet med relevant utslippsdata fra databasen ecoinvent2. Verktøyet SimaPro3 med 
ecoinvent-databasen summerer dermed klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden fra alle 
aktiviteter til en totalsum i utslipp. På den måten beregnes totale klimagassutslipp fra 1 løpemeter 
dagsone, tunnel, bru, kulvert og plattform, både for enkeltsport og dobbeltspor.  

Miljøpåvirkning fra infrastruktur kan deles opp i to hoveddeler: 

• Utbygging 
• Drift/vedlikehold av infrastrukturen 

Dette vil si at all miljøpåvirkning som oppstår i forbindelse med utbygging av infrastrukturen 
allokeres til utbyggingsfasen, uavhengig av hvor lang beregningsperiode som benyttes. For drift og 
vedlikehold beregnes miljøpåvirkningen på årsbasis. For dette klimabudsjettet brukes en total 
beregningsperiode på 60 år.  

I tillegg gir tidligfaseverktøyet mulighet til å beregne påvirkninger fra kategoriene gitt i Tabell 1.  

Tabell 1 Oversikt over miljøpåvirkningskategorier i Tidligfaseverktøyey 
Miljøpåvirkningskategori Definisjon  Tidsperspektiv Påvirkning Forurensningsfaktor 

Klimapåvirkning  Utslipp til luft. 
Bidrar til drivhuseffekten ved økt infrarød 
stråling i atmosfæren. 

100 år Global kg CO2-ekvivalenter 

Akkumulert energibruk Akkumulert energibruk, bunden energi i 
ved forbruk av materialer og energi. 

- - GJ 

Direkte utslipp 

Klimapåvirkning  Direkte klimagassutslipp fra anleggsplass. 
Dette er direkte klimagassutslipp fra 
forbruk av diesel fra anleggsmaskiner og 
massetransport. 

100 år Global kg CO2-ekvivalenter 

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

https://www.ecoinvent.org/
https://simapro.com/
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2.3. Alternativ 1 

Nedenfor følger forutsetninger som ligger til grunn for klimagassberegningene til 
jernbanestrekningen Alternativ 1.  

Tabell 2 viser lengder på tilknyttede jernbanelementer for Alternativ 1. Mengedata er oppgitt av 
prosjektgruppa den 10.02.2020.  

Tabell 2 Oversikt over mengdeinformasjon og relaterte elementer for Alternativ 1 

Nr Delstrekning Sportype Kompleksitet Elementkode Distanse 
bane 

Enhet 

1 Dagsone 1 spor Grunnforhold Middels Dag-1s-M 1099 m 

2 Kryssing og vei 2 felts veikulvert Grunnforhold Middels Vegkulvert 2-felt 20 m 

3 Kryssing og vei 2 felts veibru Grunnforhold Middels Vegbru 2-felt 50 m 

4 Kryssing og vei 2 felts vei i dagen Grunnforhold Middels Veg i dagen 2-felt 876 m 

5 Kryssing og vei 2 felts vei i dagen Grunnforhold Middels Veg i dagen 2-felt 92,5 m 

 

Tabell 3 viser inputdata knyttet til arealbruksendringer for Alternativ 1. Dette er hentet fra kartutsnitt 
(Figur 2) og kartutsnitt utviklet av Nibio4. Nibios kartutsnitt gir mulighet for å få oversikt over bonitet5 
knyttet til spesifikke arealer, noe som er nødvendig for å beregne klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer. 

Tabell 3 Inputdata arealbruksendringer for Alternativ 1 

Naturtype Bredde 
(m) 

Lengde 
(m) 

Input basert på Dekar 
daa 

Bebyggelse 10 510 Ingen input til arealbruksendring. 5,1 

Skog - middels bonitet 10  590 Input: Basert på dekar 5,9 

Sum  1 100   11 

 

 
4 https://kilden.nibio.no/?lang=en  
5 https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/b/bonitet.html  

https://kilden.nibio.no/?lang=en
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/b/bonitet.html
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Figur 1 Beskrivelse av alternativ 1 i kartutsnitt 

2.4. Alternativ 2 

Nedenfor følger forutsetninger som ligger til grunn for klimagassberegningene til 
jernbanestrekningen Alternativ 2.  

Tabell 4 viser lengder på tilknyttede jernbanelementer for Alternativ 2. Mengedata er oppgitt av 
prosjektgruppa den 10.02.2020.  

Tabell 4 Oversikt over mengdeinformasjon og relaterte elementer for Alternativ 2 

Nr Delstrekning Sportype Kompleksitet Elementkode Distanse Enhet 

1 Dagsone 1 spor Grunnforhold Middels Dag-1s-M 2105 m 

2 Kryssing og vei 2 felts veikulvert Grunnforhold Middels Vegkulvert 2-felt 35 m 

3 Kryssing og vei 2 felts veibru Grunnforhold Middels Vegbru 2-felt 50 m 

4 Kryssing og vei 2 felts vei i dagen Grunnforhold Middels Veg i dagen 2-felt 677 m 

 

Tabell 5 viser inputdata knyttet til arealbruksendringer for Alternativ 2. Input data er hentet fra 
kartutsnitt (Figur 2) utviklet av Nibio6. Nibios kartutsnitt gir mulighet for å se bonitet knyttet til 
spesifikke arealer, noe som er nødvendig for å beregne klimagassutslipp fra arealbruksendringer. 

Tabell 5 Inputdata for arealbruksendringer for Alternativ 2 

Naturtype Bredde 
(m) 

Lengde 
(m) 

Input basert på Dekar 
daa 

Bebyggelse 10 400 Ingen input til arealbruksendring. 4,0 

Skog - middels bonitet 10 1700 Input: Basert på dekar 14,0 

Skog – lav bonitet 10 300 Input: Basert på dekar 3,0 

Sum  
 

  21,0 

 

 
6 https://kilden.nibio.no/?lang=en  

https://kilden.nibio.no/?lang=en
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Figur 2 Beskrivelse av alternativ 2 i kartutsnitt 

2.5. Generelle forutsetninger 

I tillegg til oppgitte mengder er det gitt en del generelle forutsetninger som er gjeldende for begge 
alternativer. 

Følgende livsløpsfaser er inkludert: Utbygging og drift og vedlikehold (D/V). 

Strømmiks er antatt å være Scenario 2: Europeisk miks for år 0 og som snitt over 60 år i D/V. Videre 
er den anslått med utgangspunkt i NS 3720.  

Beregningsperioden er på 60 år. 

For transportavstand og massevolum er følgende gitt: 

Transportavstand og massevolum      Alternativ 1 Alternativ 2 

Dagsone/bru, masser ut Avstand, en vei, km 20 20 

Volum, stein/jord, pfm 48 905 115 011 

Dagsone/bru, masser inn Avstand, en vei, km 6,0 20 

Volum, stein/grus, pfm 14 776 5 005 

 

2.6. Usikkerheter i beregninger 

Tidligfaseverktøyet er bygd opp for utarbeidelse av klima-/miljøbudsjett for planlagte tiltak/traséer i 
tidlig utrednings- og planleggingsfase. Generelt sett betyr dette at verktøyet kan brukes til å 
analysere og dokumentere alternative konsept, identifisere hvilke deler av strekningen som 
potensielt representerer en viktig del av klimagassutslippene, anbefale konsept med lavest mulig 
klimagassutslipp gjennom levetiden til strekningen, samt gi et grunnlag for klimabudsjett for planlagt 
jernbaneinfrastruktur iht. krav til dokumentasjon og rapportering fra NTP, 
Samferdsesldepartementet og Klima- og miljødepartementet (KLD).  
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Samtidig er det viktig å ha kjennskap til at verktøyet er bygget på generelle antagelser om mengder 
for materialer/energi, samt at det brukes generell utslippsdata fra anerkjente databaser i 
beregningsgrunnlaget. Dette betyr at verktøyet ikke reflekterer prosjektspesifikke detaljer, og kan 
ikke brukes til å ta prosjektspesifikke avgjørelser om materialvalg eller spesifikke byggemetoder. 
Verktøyet kan heller ikke anvendes til å dokumentere klimagassutslipp fra ferdig prosjekt da 
verktøyet kun viser antatte utslipp i tidlig fase.  
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3. RESULTATER 
Resultatene klimagassutslipp-beregningene omfatter først en sammenstilling av totalt klimabudsjett 
for de to alternativene, etterfulgt av et avsnitt for hvert alternativ. 

3.1. Sammenstilling av alternativene 

Samlede resultater av klimagassutslipp for alternativene er gitt i Figur 3. Klimagassbudsjettet er 
fordelt på materialer og utbygging, samt drift og vedlikehold. Alternativ 1 har et beregnet utslipp på 
omtrent 9 200 tonn CO₂e. Alternativ 2 har et beregnet utslipp på omtrent 16 120 tonn CO₂e, noe som 
betyr at Alternativ 1 har et utslipp på 57 % sammenlignet med Alternativ 2. For begge alternativ er 
dagsone den viktigste kilden til klimagassutslipp, og bidrar med henholdsvis 80 % og 88 % for 
Alternativ 1 og 2. I tillegg til dagsone er det kun utbyggingsposten kryssing og vei som bidrar til 
klimagassutslipp for strekningene. Det er lagt til grunn en analyseperiode på 60 år, i henhold til 
tidligfaseverktøy for jernbaneinfrastruktur.  

 

Figur 3  Sammenstilling av resultater for alternativ 1 og 2 

 

3.2. Alternativ 1 

Totale klimagassutslipp for Alternativ 1 er beregnet til 9 240 tonn CO₂e. Dette omfatter materialbruk, 
utbygging, drift og vedlikehold av hele strekningen. Resultatene er gitt i Figur 4 og Tabell 6. I tillegg er 
også akkumulert energi gjennom strekningens livsløp og direkteutslipp knyttet til utbygging og D/V 
inkludert i figuren.  
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Strekningen består av 1 099 meter med dagsone, og 1 038,5 meter med veikryssing i form av 
kulverter og veibruer. Som figuren viser, bidrar dagsone til 80 % av Alternativ 1 sitt totale 
klimafotavtrykk.  

Klimagassutslipp fra arealbruksendringer har også blitt beregnet. Ut i fra informasjon gitt i kartutsnitt 
er det estimert at strekningen vil bidra til endring av et skogbruksareal med middels bonitet, 
tilsvarende 5 900 m2. Dette gir et klimagassutslipp på 400 tonn CO₂e.  

Knyttet til energi- og materialmengder er det forutsatt et forbruk på 339 854 liter diesel fra 
anleggsmaskiner, og et forbruk på 66 672 liter diesel til massetransport. Videre er det anslått at 48 
905 pfm stein/jord fraktes 20 km fra anleggsplassen, mens 14 776 pfm stein/grus fraktes 6 km inn.  

 

Figur 4 Klimagassutslipp og energibruk for alternativ 1 fordelt på livsløpsfaser. *ikke inkludert utslipp fra naturtype 
(arealbruksendringer) 

 

Tabell 6 Totale klimagassutslipp og akkumulert energigbruk tilknyttet alternativ 1 

 Strekning Distanse 

Livsløpsutslipp (LCA) - Utbygging + D/V 
Direkte utslipp - Utbygging + 

D/V  

Klimapåvirkning - 
naturtype Klimagasser7 

Akkumulert 
energi 

Klimagasser2 

  Km tonn CO₂e GJ tonn CO₂e tonn CO₂e 

Dagsone 1,1 7 371,3 109 190,8 1 229,9   

Tunnel, berg 0,0 0,0 0,0 0,0   

Tunnel, betong 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bru, betong 0,0 0,0 0,0 0,0   

Stasjon i dagen 0,0 0,0 0,0 0,0   

Stasjon i bergtunnel 0,0 0,0 0,0 0,0   

Kryssing og vei   1 867,8 30 063,2 305,9   

Øvrige jernbaneanlegg   0,0 0,0 0,0   

Skog – middels bonitet         405,6 

Totalt 1,1 9 239,1 139 254,0 1 535,8 405,6 

 
7 Ikke inkludert utslipp fra naturtype (arealbruksendringer) 
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3.3. Alternativ 2 

Dette alternativet er omtrent en dobbelt så lang strekning som Alternativ 1. Strekningen består av     
2 105 meter dagsone (1500 m nytt spor og en omlegging av ca. 605 m eksisterende spor), samt 
kryssing og vei tilsvarende 762 meter. Totalt klimagassutslipp er beregnet til 16 120 tonn CO₂e.  

Også for dette alternativet er det dagsone som dominerer med omtrent 88 % av totalutslippet til 
strekningen. I tillegg er også akkumulert energi gjennom strekningens livsløp, direkteutslipp knyttet 
til utbygging og D/V, og utslipp fra arealbruksendringer fordelt på ulike naturtyper, inkludert i Figur 5.  

Arealbruksendringene som oppstår som følge av Alternativ 2 fordeles mellom hogst av skog med 
middels bonitet (14 000 m2) og skog med lav bonitet (3 000 m2). I tillegg endres et bebygd areal på 4 
000 m2, men det anslås at dette ikke bidrar til klimagassutslipp. Klimagassutslipp fra 
arealbruksendringer er derfor estimert til 1 144 tonn CO₂e, fordelt på skog – middels bonitet (962 
tonn CO₂e) og skog – lav bonitet (181 tonn CO₂e). 

I Tabell 7 er tilsvarende resultater i totale utslipp oppgitt. Av det totale klimafotavtrykket til 
strekningen står direkteutslipp for kun 15 % over en analyseperiode på 60 år. Direkteutslipp kommer 
i all hovedsak fra dieselforbruk knyttet til anleggsmaskiner og massetransport. Det er anslått at 
omtrent 115 011 pfm med stein/grus fraktes 20 km vekk fra byggeplass, mens det er et behov for 5 
005 pfm stein/grus inn på byggeplass. Dette fraktes også 20 km. Videre er det anslått et forbruk på 
580 232 liter diesel til anleggsarbeid, og 150 020 liter diesel til masstransport.  

 

 

Figur 5 Klimagassutslipp og energibruk for alternativ 2 fordelt på livsløpsfaser, samt utslipp fra arealbruksendringer 
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Tabell 7 Totale klimagassutslipp og akkumulert energigbruk tilknyttet alternativ 2 
  

Strekning  

Distanse 

Livsløpsutslipp (LCA) - Utbygging + D/V 
Direkte utslipp - Utbygging + 

D/V 
 

Klimapåvirkning - 
naturtype Klimagasser* 

Akkumulert 
energi 

gjennom 
livsløp 

Direkte utslipp - Utbygging + 
D/V 

Klimagasser* 

  Km tonn CO₂e GJ tonn CO₂e tonn CO₂e 

Dagsone 2,1 14 157,5 209 603,1 2 455,9   

Tunnel, berg 0,0 0,0 0,0 0,0   

Tunnel, betong 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bru, betong 0,0 0,0 0,0 0,0   

Stasjon i dagen 0,0 0,0 0,0 0,0   

Stasjon i bergtunnel 0,0 0,0 0,0 0,0   

Kryssing og vei   1 964,3 28 037,8 251,6   

Øvrige jernbaneanlegg   0,0 0,0 0,0   

Skog – middels bonitet     962,4 

Skog – lav bonitet         181,3 

Totalt 2,1 16 121,7 237 640,9 2 707,5 1 143,7 
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4. KONKLUSJON 
Alternativene som er analysert og tilhørende klimagassutslipp skiller mye; Alternativ 2 har et utslipp 
som er 74 % høyere enn Alternativ 1, mye grunnet behov for lengre jernbanestrekning sammenlignet 
med Alternativ 1.  

Samtidig anses dette som en grov beregning da verktøyet er basert på standardprofiler av 
jernbaneinfrastruktur for ulike sportyper. Dermed skal dette hovedsakelig fungere som en indikasjon 
på klimapåvirkning og energiforbruk fra ulike konsept og trasévalg. Videre fokus på material- og 
energiforbruk knyttet til de ulike jernbanestrekningene anbefales. 
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