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1. BAKGRUNN 

Denne fagrapporten for klima er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for ny 

E39 på strekningen Julbøen-Molde, som en del av prosjekt E39 Ålesund-Molde [1]. Notatet 

beregner og beskriver klimagassutslipp for planforslaget i reguleringsplanen. 

Konsekvensutredning er gjort som en del av kommunedelplanen. Tallene i denne rapporten 

inkluderer i tillegg mengder for E39 Fuglsetkrysset.  

 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Utbyggingsområde midt. 

Prosjektleder er Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, divisjon Utbygging. Fagansvarlig for 

fagtema klimagass er Silje Arnøy. Rapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS. E39 Ålesund-

Molde er en del av «Ferjefri E39», og er omtalt i NTP 2022-2023. Fagnotat klima dokumenterer 

beregninger for temaet og vurderinger for reguleringsplanen. Grensene til planområdet er vist i 

Figur 1-1. 

 

Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 % for anlegg og 50 % for 

driftsfase innen 2030. I prosjektet skal det utarbeides klimaregnskap etter Statens vegvesens 

metode VegLCA for regulert vegtrase. 

 

 

Figur 1-1: Grenser for planområdet til E39 Julbøen-Molde. Kilde: Statens vegvesen [1] 

For strekningen Julbøen-Molde er det planlagt å bygge ut i to trinn. Første utbyggingstrinn vil 

bestå av en 2-felts veg med 12,5 m bredde og et felles tunnelløp for begge kjøreretninger. For et 

eventuelt neste utbyggingstrinn vil vegen utvides til en bredde på 20 m og med et ekstra 

tunnelløp, slik at kjøreretningene blir adskilt.  

 

Ettersom vegen reguleres for 4-felts veg, men en 2-felts veg er planlagt i første byggetrinn er det 

i dette notatet beregnet utslipp for begge alternativer. Alternativet som her heter «2-felts veg» er 

vegen slik den planlegges bygd ut i første trinn. Alternativet som her heter «4-felts veg» tilsvarer 

at de to utbyggingstrinnene blir bygget samtidig.  
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2. METODE 

Mellomfasemodulen i Statens Vegvesens eget verktøy VegLCA v.5.05b1 er benyttet. Denne er 

utviklet for planlegging når detaljerte mengdedata ikke foreligger. Levetiden for vegen er satt til 

40 år, i tråd med håndbok V712 [2]. Klimagassberegningene omfatter arealbruksendringer, 

material- og ressursbruk innenfor reguleringsplanområdet. Dette inkluderer både den foreslåtte 

veglinja og buffersonen på hver side.  

 

Følgende mengder er mottatt fra Statens vegvesen: 

• ÅDT (per mail 05.01.2022) 

• Arealbruksendringer (per mail 06.01.2022) 

• Mengdetall til mellomfasemodulen VegLCA v5.03B for julbøen-Molde 1 løp. 12,5 meter 

veg til oversendelse.xlsx (per mail 22.12.2021) 

• Mengdetall til mellomfasemodulen VegLCA v5.03B for julbøen-Molde 2 løp. 20 meter veg 

til oversendelse.xlsx (per mail 22.12.2021) 

 

Mengdetall for rør og kummer er beregnet internt i Rambøll for 4-felts veg. Samme tall benyttes 

for 2-felts veg, som en forenkling i tidlig fase da faktiske tall ikke er prosjektert enda. ÅDT er satt 

til 7 600 for 2-felts veg og 9 600 for 4-felts veg. Tall for total massehåndtering er endret fra 

oversendt tall i revisjonen. 

 

Beregningene følger metodikken i VegLCA, som innebærer en rekke forutsetninger og antagelser 

[3]. Utslippsfaktor for norsk elektrisitetsmiks benyttes i byggefase og en europeisk utslippsfaktor 

benyttes for driftsfasen. For planforslaget forutsettes det at det er et massedeponi tilgjengelig i 

linja, som gir en gjennomsnittlig transportavstand for masser på 5 km. For materialer legges 

bransjestandard, med tilhørende utslippsfaktorer til grunn.  

 

Utslipp fra trafikk, det vil si fra brukerne av vegen, er ikke inkludert, da det ikke er en del av 

omfanget til VegLCA. Med en levetid på 40 år vil utslipp fra vegtrafikk bestå for en betydelig andel 

av klimagassutslippet.  

 

For arealbruksendringer er utslipp beregnet for både permanent nedbygging og midlertidig 

anlegg. Statens vegvesen antar at ca. 75 % av arealbruksendringene vil forekomme i første 

utbyggingstrinn, dvs. 2-felts veg. 

 

 
1 Denne versjonen har samme inngangsdata i mellomfasemodulen som v.5.03b 
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Figur 2-1: Arealbruksendringer fordelt på naturtype i planlagt dagsone. Kilde: SVV 

 

Berørt myr er sammensatt av Samsemyra, Bjørnamyra og Løypmyra. Myrkart fra Kilden (NIBIO) 

definerer denne som en «djup myr». Dype myrer har på landsbasis en antatt gjennomsnittsdybde 

på 2,0 m [4]. Siden myrdybden er ukjent benyttes 2,0 m i beregningene. 

 

Når det gjelder skog deles dette opp i forskjellige boniteter: impediment, lav, middels og særs 

høy. Skog impediment er i dette tilfellet vurdert av Statens vegvesen som skogkledd myr, og går 

derfor under kategorien «myr» i VegLCA. Skog med særs høy bonitet er inkludert i skog med høy 

bonitet, da VegLCA ikke har den førstnevnte boniteten som alternativ.  
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3. RESULTAT  

3.1 2-felts veg 

For 2-felts veg beregnes det totale klimagassutslippet til 94 489 tonn CO2-ekv., presentert i 

Tabell 3-1. Av disse utslippene står materialproduksjon for 43 %. Drift og vedlikehold er den nest 

største bidragsyteren, mens arealbruksendringer bidrar med om lag 19 % av utslippene.   

Tabell 3-1: Utslipp og andel av utslipp for 2-felts veg fordelt på de ulike livsløpsfasene 

Livsløpsfase 
 

Klimagassutslipp 

[tonn CO2-ekv.] 
Andel [%] 

Materialproduksjon 40 668 43 % 

Utbygging 8 757 9 % 

Arealbruksendringer 18 127 19 % 

Drift og vedlikehold 26 937 29 % 

Sum 94 489 100 % 

 

Figur 3-1 presenterer utslippene fra materialproduksjon og utbygging, som til sammen står for 

over halvpartene av utslippene. Det er tydelig at betong, herunder betongelementer og 

sprøytebetong, er et klimaintensivt materiale. Kategorien «annet» er også stor, den representerer 

blant annet utslippene fra plastmembran, PE-skumplater og stål.  

 

 

Figur 3-1: Samlet klimagassutslipp for materialproduksjon og utbygging for 2-felts veg. Kilde: VegLCA 
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3.2 4-felts veg 

Tabell 3-2 presenterer utslippene for regulert 4-felts veg mellom Julbøen og Molde, samlet 

beregnet til 156 992 tonn CO2-ekv. Utslipp fra materialproduksjon er ansvarlig for 47 % av 

utslippene. Deretter står drift og vedlikehold over 40 år for 27 % av utslippene, og 

arealbruksendringer for 15 %. Selve utbyggingen beregnes til 10 % av de totale utslippene.  

Tabell 3-2: Utslipp og andel av utslipp for 4-felts veg fordelt på de ulike livsløpsfasene 

Livsløpsfase 
 

Klimagassutslipp 

[tonn CO2-ekv.] 
Andel [%] 

Materialproduksjon 74 022 47 % 

Utbygging 15 734 10 % 

Arealbruksendringer 24 169 15 % 

Drift og vedlikehold 43 067 27 % 

Sum 156 992 100 % 

 

Utslipp fra materialproduksjon og utbygging er vist i kakediagrammet i Figur 3-2. Også for 4-felts 

veg er betong det mest bidragsytende materialet for klimagassutslipp. Kategorien «annet» står 

for 10 %, og inkluderer blant annet utslippene fra injeksjonssement, plastmembran, PE-

skumplater og stål. 

 

 

Figur 3-2: Samlet klimagassutslipp for materialproduksjon og utbygging for 4-felts veg. Kilde: VegLCA 
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4. DISKUSJON OG VIDERE ARBEID 

En rekke tiltak kan og bør gjøres for å redusere klimapåvirkningen fra den planlagte 

vegstrekningen mellom Julbøen og Molde. Betong, som er vist å bidra til store utslipp for både 2- 

og 4-felts veg er i beregningene satt til bransjestandard, med f.eks en utslippsfaktor på 177 kg 

CO2 -ekv./m3 B45. Dersom lavkarbonbetong klasse A brukes for B45 vil det ha en utslippsfaktor 

på 122 kg CO2 -ekv./m3. For 4-felts veg vil dette alene gi en reduksjon på 275 tonn for B45. For 

betongelementene vil en endring fra bransjestandard til lavkarbonbetong klasse A gi en total 

besparelse på 4-felts veg på 5 243 tonn, eller 3,3 % av de totale utslippene. Sprøytebetong med 

redusert klimapåvirkning vil også ha en vesentlig påvirkning på utslippene fra materialproduksjon 

for denne strekningen. Krav til betong og andre materialer kan eksempelvis fastsettes i 

enterprisegrunnlag. 

 

Det foregår stor utvikling også i produksjon av mer miljø- og klimavennlig asfalt. Som vist i Figur 

3-1 og Figur 3-2 vil dette kunne bidra til et lavere utslipp under bygging. Reasfaltering er også en 

av utslippspostene under drift og vedlikehold, så også disse utslippene vil bli lavere av en mer 

klimavennlig asfalt.  

 

På strekningen Julbøen-Molde ligger en stor andel av vegen i tunnel, og utslipp fra utbygging står 

for 9-10 % av de totale utslippene, når arealbruksendringer er inkludert. For å redusere disse 

utslippene vil det derfor være effektivt å benytte lavutslippsteknologi slik som elektriske 

lastemaskiner, transportbånd, og tunnel- og borerigger. Å optimalisere sprengning eller benytte 

sprengstoff med lavere utslipp kan også senke utslippene ytterligere. Det kommer stadig ny 

teknologi på markedet, og det bør vurderes fortløpende hva som er teknisk mulig når 

utbyggingen skal gjennomføres.   

 

Utslippene fra drift og vedlikehold kan reduseres ytterligere ved å optimalisere transport og 

logistikk, slik at minst mulig drivstoff forbrukes av driftskjøretøy. Tunneler har et stort 

elektrisitetsforbruk med ventilasjon og belysning. Reduksjon av elektrisitetsforbruk ved hjelp av 

utstyr med lavt forbruk og smart drift vil være effektivt for å redusere utslipp fra drift. 

 

Utslipp fra arealbruksendring er en betydelig faktor for utslippene fra både 2- og 4-felts veg. 

Disse kan hovedsakelig reduseres ved å minimere areal, men også ved å unngå de mest 

karbonrike arealtypene som myr og skog med særs høy og høy bonitet. Forpliktelse til 

revegetering og rehabilitering av midlertidige beslaglagte arealer kan være et avbøtende tiltak 

her, men det anbefales alltid å unngå å berøre natur heller enn å reparere i ettertid.  

 

Generelt i prosjektet E39 Ålesund-Molde som strekningen Julbøen-Molde inngår i er det anbefalt 

følgende klimatiltak:  

• Redusere mengder: Prosjekterende fag bør redusere materialmengder i konstruksjoner, 

vegoppbygning og tunnel, eksempelvis gjennom å redusere vegbredden. Samtidig er det 

viktig at alle tekniske krav blir tilfredsstilt på en trygg og forsvarlig måte.   

• Lavutslippsmaterialer: Når materialbruken er redusert så mye som mulig bør det 

etterstrebes å bruke materialer med et lavt klimaavtrykk. Miljøpåvirkningen må være 

dokumentert i en EPD eller lignende tredjepartsverifisert dokument. Eksempler på 

lavutslippsmaterialer i dag er lavkarbonbetong, massivtre, stål med 100 % 

resirkuleringsgrad eller miljøasfalt. Innen vegen er utbygd kan det ha kommet en rekke 

nye lavutslippsmaterialer på markedet som ev. bør vurderes.  

• Lavutslippsteknologi: Valg av helelektriske eller hydrogendrevne maskiner, særlig for 

tunnelutbygging og massetransport. Framtidige automatiserte anleggsmaskiner kan være 
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med å redusere energiforbruket. Innen vegen er utbygd kan det ha kommet en rekke nye 

lavutslippsmaterialer på markedet som ev. bør vurderes. 

• Lokalt og langvarig: Under valg av materialer bør det prioriteres lokale råvarer for å 

minimere transport, samt robuste materialer som trengs mindre utskiftning.  

• Bevare natur: Utslipp fra arealbruksendringer kan reduseres ved å bevare mest mulig 

natur. Det bør være et grunnleggende fokusområde å minimere hogstarealer og 

buffersoner, samt at flest midlertidige områder tilbakeføres etter anleggsfasen. 

• Bevare hydrologi: Prioritere krav 1.247 og 1.248 i Vegnormal N200 [5] samt benytte 

tiltakspyramiden i Figur 2 i veileder «Når vegen berører myra» [6]. 

• Optimaliser drift og vedlikehold: Optimalisert logistikk kan redusere behovet for 

kjøring under drift og vedlikehold, og maskinene som må kjøres bør være 

nullutslippskjøretøy.  Materialer bør kun skiftes ut ved behov.  

 

Mulige utslippsreduksjoner som følge av disse tiltakene er verken kostnadsvurdert eller beregnet 

her. Det anbefales at disse vurderes og eventuelt inkluderes i neste fase av prosjektet.   
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VEDLEGG 1 

UTKLIPP FRA VEGLCA 

 

 



veglca-v5.05b Julbøen-Molde Reguleringsplan 1 løp 2 felt_ revidert.xlsm: Mellomfaseverktøy Dato for utskrift: 17.01.2022

Klimabudsjett for E39 Julbøen-Molde
VegLCA v5.05B. 08.11.21 Materialer Mengde Enhet Prosess Mengde Enhet

Asfalt, Agb -                       tonn Sprengning dagen (kun sprengning) 178 000,0               pfm3
Informasjon om analysen Asfalt, Ab -                       tonn Sprengning i tunnel (kun sprengning) 925 000,0               pfm3
Navn på den som har utført analysen Asfalt, Ab m/PMB 10 850,0             tonn Massehåndtering og -graving (alle masser) 1 178 000,0            pfm3
Dato for analyse Asfalt, Ska -                       tonn Masser ut av anlegg (kun transport) 1 130 000,0            pfm3
Analyseperiode (år) Asfalt, Ska m/PMB 10 600,0             tonn Masser inn til anlegg (kun transport) -                           lm3

Bærelag (Ag) 15 650,0             m3
Scenario for utslippsfaktor for elektrisitetsproduksjon Forsterkningslag (pukk) 64 000,0             am3 Arealbeslag

Normalbetong, B30, Bransjereferanse -                       m3 Arealtype Mengde Enhet
Prosjektinformasjon og forutsetninger for beregninger Normalbetong, B35, Bransjereferanse -                      m3 Dyrket mark/matjord 225,0                       m3
Utbyggingsprosjekt Normalbetong, B45, Bransjereferanse 3 000,0               m3 Myr 28 875,0                  m3
Sted / region /prosjekttype Normalbetong, B30, Lavkarbon B -                       m3 Skog - høy bonitet 122 250,0               m2
ÅDT Normalbetong, B35, Lavkarbon B -                       m3 Skog - middels bonitet 36 750,0                  m2
Antall felt Normalbetong, B45, Lavkarbon B -                       m3 Skog - lav bonitet -                           m2
Lengde dagsone (m) Normalbetong, B30, Lavkarbon A -                       m3
Lengde bru (m) Normalbetong, B35, Lavkarbon A -                       m3
Lengde med belysning på dagsone og bru (m) Normalbetong, B45, Lavkarbon A -                       m3
Lengde tunnel oversjøisk (m) Betongelement, prefabrikert, lavkarbon C 50 000,0             tonn
Lengde tunnel undersjøisk (m) Betongelement, prefabrikert, lavkarbon B -                       tonn

Betongelement, prefabrikert, lavkarbon A -                       tonn
Transportavstand: masser ut av anlegg (km) Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse 39 000,0             m3 Levetid for slitelaget beregnes fra angitt ÅDT
Transportavstand: masser inn til anlegg (km) 20 km Injeksjonssement 1 050,0               tonn Det anbefales å velge type asfalt ut fra anbefalinger for ÅDT-klasser

20 km er default, kan endres i celler over Fyllingsmateriale, EPS 200 -                       m3
Beskrivelsestekst Fyllingsmateriale, skumglassgranulat -                       m3
(Kort beskrivelse av vurderte alternativer, trasévalg, etc. som er relevant.) Fyllingsmateriale, lettklinker/ekspandert leire 3 000,0               m3

Fyllingsmateriale, grus/pukk 15 000,0             am3
Isolasjon, XPS 400 -                       m3
Kalksementstabilisering (50% kalk, 50% sement) -                       tonn
Limtre -                       m3
PE-skumplater 6 500,0               m3
Rekkverk, standard vegrekkverk 2 000,0               lm rekkverk
Rekkverk på bru (kjøresterkt rekkverk i stål) 200,0                   lm rekkverk
Rør og kummer, betong 2 140,0               tonn

Antall felt: Omfang av aktiviteter i sommer- og vinterdrift Rør og kummer, plast 978,0                   tonn
Lengde på veg i dagen: Omfang av aktiviteter i sommer- og vinterdrift (ekskl belysning) Støttemur av betong -                       Velg enhet
Lengde på bru: Omfang av aktiviteter i sommer- og vinterdrift (ekskl belysning) Støttemur av naturstein -                       Velg enhet
Lengde tunneler: Ventilasjon og belysning i drift Stål, armering og bolter kamstål 1 200,0               tonn Vinterdrift: (brøyting, salt og skiltvask) beregnes basert på veilengde

Stål, spennarmering -                       Velg enhet
Stål, konstruksjonsstål og annet stål -                       tonn

Valg av andel maskiner til anleggsarbeid og massetransport drevet av hhv diesel, biodiesel og el Stål, peler -                       tonn
Stål, rustfritt/høykvalitet -                       tonn
Stål, spunt -                       tonn Utslippsdata

Transportavstander for masser: 20 km er default, men den kan endres Tettemembran, plast 75 000,0             m2
Analyseperiode: default er 60 år, men den kan endres Trevirke -                       m3
Omfatter prosjektet tunnel, må total lengde tunnel angis Bane: Overbygning og jernbaneteknikk - dagsone -                       Velg enhet
Utslippsfaktorer brukt i analysen: Norske gjennomsnittsdata er standard Bane: Overbygning og jernbaneteknikk - tunnel -                       Velg enhet
Scenario for el-miks: Scenario 1 er standard Bane: Overbygning og jernbaneteknikk - bru -                       Velg enhet

  INPUT

Materialforbruk Anleggsarbeid

Velg enhet: For materialer med alternative enheter på inputdata, MÅ dette velges
Tips til utfylling av mengdedata

Asfalt: kan angis i enten m2 eller tonn
Mengder i tonn anbefales, da dette gir mer nøyaktige beregninger

Betong: her er det mange kvaliteter å velge mellom
Det anbefales å fylle inn for ulike typer så langt det lar seg gjøre
Har man ikke denne type informasjon skal 
B35, bransjereferanse  benyttes. 
Dette gjelder også for betongelementer

Rør og kummer: Siden rør og kummer leveres med ulike dimensjoner og tykkelser 
må vekt (tonn) av rør og kummer beregnes manuelt. Se fanen Beregningsfaktorer  fra 
rad 50 for vekt av ulike rørtyper
Støttemur: kan angis i enten mengde i m3 eller areal
Mengde i m3 anbefales, da dette gir mer nøyaktige beregninger
Spennarmering: kan angis i enten tonn eller mMN
Sommerdrift: (kantslått, kumtømming, grøfterensk og feiing) beregnes basert på 
veilengde

Bane: Her skal løpemeter overbygning og jernbaneteknikk angis, basert på lm 
enkeltspor eller lm dobbletspor. Har prosjektet en miks av enkeltspor og 
dobbeltspor kan lm enkeltspor regnes om til lm dobbeltspor.

Rekkverk: Her skal løpemeter rekkverk angis, dvs total lengde enkelt rekkverk

Scenario 1 (standard)

  PROSJEKTBESKRIVELSE

Dersom man har utslippsdata for bestemte materialer tilgjengelig, kan man fylle inn 
disse i fanen Utslippsfaktorer. Dersom det angis prosjektspesifikke utslippsfaktorer, 
vil disse overstyre standardfaktorene i beregningene. Det henvises til 
brukerveiledning for utfyllende beskrivelse. Se fanen Anlegg for å kunne justere til 
elektriske maskiner.

9649
0

5

Tips til innfylling av data

Beskrivelse av antagelser og mengdetall i klimarapporten. 

Dette beregnes ut fra prosjektinformasjonen
ÅDT: Reasfaltering: frekvens og mengde asfalt
ÅDT: Tunnelklasse: ventilasjon og belysning i drift

Sammensetning av maskinpark kan justeres i fane "Anlegg"

Vegard Ulvan
11.01.2022

40

E39 Julbøen-Molde
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veglca-v5.05b Julbøen-Molde Reguleringsplan 1 løp 2 felt_ revidert.xlsm: Mellomfaseverktøy Dato for utskrift: 17.01.2022

tonn CO2-eq Materialproduksjon, aggregert liste (A1-A4) tonn CO2-eq
40 668                                  Asfalt 3 428,3               

8 757                                     Betongelementer 10 468,6             
26 937                                  Ekspandert polystyren (EPS) -                       
76 361                                  Ekstrudert polystyren (XPS) -                       

Inkludert direkte utslipp på byggeplass, ikke inkludert arealbruksendringer Grus/pukk 2 320,0               
Kalksementstabilisering -                       
Lettklinker/Ekspandert leire 264,6                   
PE-skumplater 620,2                   
Plasstøpt betong 1 198,3               
Plastmembran/Geosynteter 309,7                   
Rekkverk 118,0                   
Rør og kummer 3 199,2               
Sement 936,7                   
Skumglassgranulat -                       
Sprengstoff 2 401,9               
Sprøytebetong 14 407,7             
Støttemur -                       

tonn CO2-eq Stål, armering og bolter kamstål 995,0                   
6 362                                     Stål, spennarmering -                       
1 911                                     Stål, konstruksjonsstål -                       

285                                        Stål, peler -                       
199                                        Stål, rustfritt/høykvalitet -                       

8 757                                     Stål, spunt -                       
Trevirke -                       

tonn CO2-eq Bane: Overbygning og jernbaneteknikk -                       
243                                        Sum 40 668                

23 686                                   
2 759                                     Grense for å samle i kategori "Annet" 3 %

55                                          
-                                         Direkte utslipp på byggeplass 6 740                  Forbrenning av diesel/biodiesel i anleggsmaskin og massetransport + sprengning
194                                        Utslipp arealbeslag/arealbruksendring 18 127                

26 937                                  

Utbygging (A5)
Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5)

Livsløpsfase

Totalt for hele levetiden

RESULTATER - SAMMENDRAG

Sum

Anleggsmaskiner: diesel
Massetransport: diesel, slitasje
Elektrisitet
Sprengning

Anleggsmaskiner: diesel
Elektrisitet
Asfalt
Strøsalt
Bane: Overbygning og jernbaneteknikk
Andre materialer

Utbygging (A5)

Materialproduksjon (A1-A4)

Sum

Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5)

Asfalt, 7 %

Betongelementer, 
21 %

Grus/pukk, 5 %

Rør og 
kummer, 6 

%

Sprengstoff og 
sprengning, 5 %

Sprøytebetong, 29 
%

Anleggsmaskiner: 
diesel, 13 %

Massetransport: 
diesel, slitasje, 4 % Annet, 10 %
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Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5)

Utbygging (A5)

Materialproduksjon (A1-A4)

Klimagassutslipp samlet for materialproduksjon og utbygging
Inkludert direkte utslipp på byggeplass. Ikke inkludert arealbruksendringer
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veglca-v5.05b Julbøen-Molde Reguleringsplan 1 løp 2 felt_ revidert.xlsm: Mellomfaseverktøy Dato for utskrift: 17.01.2022

tonn CO2-eq Utbygging (A5) tonn CO2-eq Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5) tonn CO2-eq
-                                         Anleggsmaskiner: diesel 6 362                   Anleggsmaskiner: diesel 243                          
-                                         Massetransport: diesel, slitasje 1 911                   Elektrisitet 23 686                     

724,5                                     Elektrisitet 285                      Asfalt 2 759                       
-                                         Sprengning 199                      Strøsalt 55                             

805,9                                     Sum 8 757                  Bane: Overbygning og jernbaneteknikk -                           
1 897,8                                 Andre materialer 194                          
1 879,5                                 Sum 26 937                     

-                                         
-                                         

1 198,282                             
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         

10 468,6                               
-                                         
-                                         

14 407,7                               
936,7                                     

-                                         
-                                         

264,6                                     
440,5                                     

-                                         
-                                         
-                                         

620,2                                     
90,7                                       
27,2                                       

448,1                                     
2 751,2                                 

-                                         
-                                         

2 401,9                                 
995,0                                     

-                                         
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         

309,7                                     
-                                         
-                                         

40 668,1                               

3 %

Bane: Overbygning og jernbaneteknikk

Normalbetong, B30, Bransjereferanse
Normalbetong, B35, Bransjereferanse
Normalbetong, B45, Bransjereferanse

Asfalt, Agb
Asfalt, Ab
Asfalt, Ab m/PMB
Asfalt, Ska
Asfalt, Ska m/PMB

Fyllingsmateriale, skumglassgranulat

Normalbetong, B45, Lavkarbon B
Normalbetong, B30, Lavkarbon A
Normalbetong, B35, Lavkarbon A

Materialproduksjon (A1-A4)

RESULTATER - MER DETALJERT

Grense for å samle i kategori "Annet"

Bærelag (Ag)
Forsterkningslag (pukk)

Betongelement, prefabrikert, lavkarbon C

Fyllingsmateriale, grus/pukk

Normalbetong, B45, Lavkarbon A

Fyllingsmateriale, lettklinker/ekspandert leire

Stål, rustfritt/høykvalitet
Stål, spunt
Tettemembran, plast
Trevirke

Sum

Sprengstoff
Stål, armering og bolter kamstål
Stål, spennarmering
Stål, konstruksjonsstål og annet stål
Stål, peler

Rekkverk på bru (kjøresterkt rekkverk i stål)
Rør og kummer, betong
Rør og kummer, plast
Støttemur av betong
Støttemur av naturstein

Isolasjon, XPS 400
Kalksementstabilisering (50% kalk, 50% sement)
Limtre
PE-skumplater
Rekkverk, standard vegrekkverk

Injeksjonssement
Fyllingsmateriale, EPS 200

Betongelement, prefabrikert, lavkarbon B
Betongelement, prefabrikert, lavkarbon A
Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse

Normalbetong, B30, Lavkarbon B
Normalbetong, B35, Lavkarbon B
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veglca-v5.05b Julbøen-Molde Reguleringsplan 2 løp 4 felt_revidert.xlsm: Mellomfaseverktøy Dato for utskrift: 17.01.2022

Klimabudsjett for E39 Julbøen-Molde
VegLCA v5.05B. 08.11.21 Materialer Mengde Enhet Prosess Mengde Enhet

Asfalt, Agb -                       tonn Sprengning dagen (kun sprengning) 322 000,0               pfm3
Informasjon om analysen Asfalt, Ab -                       tonn Sprengning i tunnel (kun sprengning) 1 716 000,0            pfm3
Navn på den som har utført analysen Asfalt, Ab m/PMB 20 200,0             tonn Massehåndtering og -graving (alle masser) 2 148 000,0            pfm3
Dato for analyse Asfalt, Ska -                       tonn Masser ut av anlegg (kun transport) 1 950 000,0            pfm3
Analyseperiode (år) Asfalt, Ska m/PMB 19 700,0             tonn Masser inn til anlegg (kun transport) -                           lm3

Bærelag (Ag) 29 600,0             m3
Scenario for utslippsfaktor for elektrisitetsproduksjon Forsterkningslag (pukk) 107 000,0           am3 Arealbeslag

Normalbetong, B30, Bransjereferanse -                       m3 Arealtype Mengde Enhet
Prosjektinformasjon og forutsetninger for beregninger Normalbetong, B35, Bransjereferanse -                      m3 Dyrket mark/matjord 300,0                       m3
Utbyggingsprosjekt Normalbetong, B45, Bransjereferanse 5 000,0               m3 Myr 38 500,0                  m3
Sted / region /prosjekttype Normalbetong, B30, Lavkarbon B -                       m3 Skog - høy bonitet 163 000,0               m2
ÅDT Normalbetong, B35, Lavkarbon B -                       m3 Skog - middels bonitet 49 000,0                  m2
Antall felt Normalbetong, B45, Lavkarbon B -                       m3 Skog - lav bonitet -                           m2
Lengde dagsone (m) Normalbetong, B30, Lavkarbon A -                       m3
Lengde bru (m) Normalbetong, B35, Lavkarbon A -                       m3
Lengde med belysning på dagsone og bru (m) Normalbetong, B45, Lavkarbon A -                       m3
Lengde tunnel oversjøisk (m) Betongelement, prefabrikert, lavkarbon C 96 000,0             tonn
Lengde tunnel undersjøisk (m) Betongelement, prefabrikert, lavkarbon B -                       tonn

Betongelement, prefabrikert, lavkarbon A -                       tonn
Transportavstand: masser ut av anlegg (km) Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse 75 000,0             m3 Levetid for slitelaget beregnes fra angitt ÅDT
Transportavstand: masser inn til anlegg (km) 20 km Injeksjonssement 2 100,0               tonn Det anbefales å velge type asfalt ut fra anbefalinger for ÅDT-klasser

20 km er default, kan endres i celler over Fyllingsmateriale, EPS 200 -                       m3
Beskrivelsestekst Fyllingsmateriale, skumglassgranulat -                       m3
(Kort beskrivelse av vurderte alternativer, trasévalg, etc. som er relevant.) Fyllingsmateriale, lettklinker/ekspandert leire 6 000,0               m3

Fyllingsmateriale, grus/pukk 26 000,0             am3
Isolasjon, XPS 400 -                       m3
Kalksementstabilisering (50% kalk, 50% sement) -                       tonn
Limtre -                       m3
PE-skumplater 13 000,0             m3
Rekkverk, standard vegrekkverk 3 000,0               lm rekkverk
Rekkverk på bru (kjøresterkt rekkverk i stål) 200,0                   lm rekkverk
Rør og kummer, betong 2 140,0               tonn

Antall felt: Omfang av aktiviteter i sommer- og vinterdrift Rør og kummer, plast 978,0                   tonn
Lengde på veg i dagen: Omfang av aktiviteter i sommer- og vinterdrift (ekskl belysning) Støttemur av betong -                       Velg enhet
Lengde på bru: Omfang av aktiviteter i sommer- og vinterdrift (ekskl belysning) Støttemur av naturstein -                       Velg enhet
Lengde tunneler: Ventilasjon og belysning i drift Stål, armering og bolter kamstål 2 200,0               tonn Vinterdrift: (brøyting, salt og skiltvask) beregnes basert på veilengde

Stål, spennarmering -                       Velg enhet
Stål, konstruksjonsstål og annet stål -                       tonn

Valg av andel maskiner til anleggsarbeid og massetransport drevet av hhv diesel, biodiesel og el Stål, peler -                       tonn
Stål, rustfritt/høykvalitet -                       tonn
Stål, spunt -                       tonn Utslippsdata

Transportavstander for masser: 20 km er default, men den kan endres Tettemembran, plast 145 000,0           m2
Analyseperiode: default er 60 år, men den kan endres Trevirke -                       m3
Omfatter prosjektet tunnel, må total lengde tunnel angis Bane: Overbygning og jernbaneteknikk - dagsone -                       Velg enhet
Utslippsfaktorer brukt i analysen: Norske gjennomsnittsdata er standard Bane: Overbygning og jernbaneteknikk - tunnel -                       Velg enhet
Scenario for el-miks: Scenario 1 er standard Bane: Overbygning og jernbaneteknikk - bru -                       Velg enhet

Sammensetning av maskinpark kan justeres i fane "Anlegg"

Vegard Ulvan
11.01.2022
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Tips til innfylling av data

Beskrivelse av antagelser og mengdetall i klimarapporten. 

Dette beregnes ut fra prosjektinformasjonen
ÅDT: Reasfaltering: frekvens og mengde asfalt
ÅDT: Tunnelklasse: ventilasjon og belysning i drift

  INPUT

Materialforbruk Anleggsarbeid

Velg enhet: For materialer med alternative enheter på inputdata, MÅ dette velges
Tips til utfylling av mengdedata

Asfalt: kan angis i enten m2 eller tonn
Mengder i tonn anbefales, da dette gir mer nøyaktige beregninger

Betong: her er det mange kvaliteter å velge mellom
Det anbefales å fylle inn for ulike typer så langt det lar seg gjøre
Har man ikke denne type informasjon skal 
B35, bransjereferanse  benyttes. 
Dette gjelder også for betongelementer

Rør og kummer: Siden rør og kummer leveres med ulike dimensjoner og tykkelser 
må vekt (tonn) av rør og kummer beregnes manuelt. Se fanen Beregningsfaktorer  fra 
rad 50 for vekt av ulike rørtyper
Støttemur: kan angis i enten mengde i m3 eller areal
Mengde i m3 anbefales, da dette gir mer nøyaktige beregninger
Spennarmering: kan angis i enten tonn eller mMN
Sommerdrift: (kantslått, kumtømming, grøfterensk og feiing) beregnes basert på 
veilengde

Bane: Her skal løpemeter overbygning og jernbaneteknikk angis, basert på lm 
enkeltspor eller lm dobbletspor. Har prosjektet en miks av enkeltspor og 
dobbeltspor kan lm enkeltspor regnes om til lm dobbeltspor.

Rekkverk: Her skal løpemeter rekkverk angis, dvs total lengde enkelt rekkverk

Scenario 1 (standard)

  PROSJEKTBESKRIVELSE

Dersom man har utslippsdata for bestemte materialer tilgjengelig, kan man fylle inn 
disse i fanen Utslippsfaktorer. Dersom det angis prosjektspesifikke utslippsfaktorer, 
vil disse overstyre standardfaktorene i beregningene. Det henvises til 
brukerveiledning for utfyllende beskrivelse. Se fanen Anlegg for å kunne justere til 
elektriske maskiner.
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veglca-v5.05b Julbøen-Molde Reguleringsplan 2 løp 4 felt_revidert.xlsm: Mellomfaseverktøy Dato for utskrift: 17.01.2022

tonn CO2-eq Materialproduksjon, aggregert liste (A1-A4) tonn CO2-eq
74 022                                  Asfalt 6 436,2               
15 734                                  Betongelementer 20 099,7             
43 067                                  Ekspandert polystyren (EPS) -                       

132 823                                Ekstrudert polystyren (XPS) -                       
Inkludert direkte utslipp på byggeplass, ikke inkludert arealbruksendringer Grus/pukk 3 905,8               

Kalksementstabilisering -                       
Lettklinker/Ekspandert leire 529,2                   
PE-skumplater 1 240,4               
Plasstøpt betong 1 997,1               
Plastmembran/Geosynteter 598,7                   
Rekkverk 163,3                   
Rør og kummer 3 199,2               
Sement 1 873,5               
Skumglassgranulat -                       
Sprengstoff 4 448,1               
Sprøytebetong 27 707,0             
Støttemur -                       

tonn CO2-eq Stål, armering og bolter kamstål 1 824,1               
11 539                                   Stål, spennarmering -                       

3 297                                     Stål, konstruksjonsstål -                       
529                                        Stål, peler -                       
369                                        Stål, rustfritt/høykvalitet -                       

15 734                                  Stål, spunt -                       
Trevirke -                       

tonn CO2-eq Bane: Overbygning og jernbaneteknikk -                       
398                                        Sum 74 022                

37 192                                   
5 132                                     Grense for å samle i kategori "Annet" 3 %

55                                          
-                                         Direkte utslipp på byggeplass 12 118                Forbrenning av diesel/biodiesel i anleggsmaskin og massetransport + sprengning
290                                        Utslipp arealbeslag/arealbruksendring 24 169                

43 067                                  

Utbygging (A5)

Materialproduksjon (A1-A4)

Sum

Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5)

Sum

Anleggsmaskiner: diesel
Massetransport: diesel, slitasje
Elektrisitet
Sprengning

Anleggsmaskiner: diesel
Elektrisitet
Asfalt
Strøsalt
Bane: Overbygning og jernbaneteknikk
Andre materialer

RESULTATER - SAMMENDRAG

Utbygging (A5)
Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5)

Livsløpsfase

Totalt for hele levetiden

Asfalt, 7 %

Betongelementer, 
22 %

Grus/pukk, 
4 %

Rør og kummer, 4 %

Sprengstoff og 
sprengning, 5 %

Sprøytebetong, 31 
%

Anleggsmaskiner: 
diesel, 13 %

Massetransport: 
diesel, slitasje, 4 % Annet, 10 %
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Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5)

Utbygging (A5)

Materialproduksjon (A1-A4)

Klimagassutslipp samlet for materialproduksjon og utbygging
Inkludert direkte utslipp på byggeplass. Ikke inkludert arealbruksendringer
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veglca-v5.05b Julbøen-Molde Reguleringsplan 2 løp 4 felt_revidert.xlsm: Mellomfaseverktøy Dato for utskrift: 17.01.2022

tonn CO2-eq Utbygging (A5) tonn CO2-eq Drift og vedlikehold 40 år (B4-B5) tonn CO2-eq
-                                         Anleggsmaskiner: diesel 11 539                Anleggsmaskiner: diesel 398                          
-                                         Massetransport: diesel, slitasje 3 297                   Elektrisitet 37 192                     

1 348,9                                 Elektrisitet 529                      Asfalt 5 132                       
-                                         Sprengning 369                      Strøsalt 55                             

1 497,8                                 Sum 15 734                Bane: Overbygning og jernbaneteknikk -                           
3 589,5                                 Andre materialer 290                          
3 142,3                                 Sum 43 067                     

-                                         
-                                         

1 997,136                             
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         

20 099,7                               
-                                         
-                                         

27 707,0                               
1 873,5                                 

-                                         
-                                         

529,2                                     
763,5                                     

-                                         
-                                         
-                                         

1 240,4                                 
136,1                                     

27,2                                       
448,1                                     

2 751,2                                 
-                                         
-                                         

4 448,1                                 
1 824,1                                 

-                                         
-                                         
-                                         
-                                         
-                                         

598,7                                     
-                                         
-                                         

74 022,4                               

3 %

Isolasjon, XPS 400
Kalksementstabilisering (50% kalk, 50% sement)
Limtre
PE-skumplater
Rekkverk, standard vegrekkverk

Injeksjonssement
Fyllingsmateriale, EPS 200

Betongelement, prefabrikert, lavkarbon B
Betongelement, prefabrikert, lavkarbon A
Sprøytebetong, B35, Bransjereferanse

Normalbetong, B30, Lavkarbon B
Normalbetong, B35, Lavkarbon B

Grense for å samle i kategori "Annet"

Bærelag (Ag)
Forsterkningslag (pukk)

Betongelement, prefabrikert, lavkarbon C

Fyllingsmateriale, grus/pukk

Normalbetong, B45, Lavkarbon A

Fyllingsmateriale, lettklinker/ekspandert leire

Stål, rustfritt/høykvalitet
Stål, spunt
Tettemembran, plast
Trevirke

Sum

Sprengstoff
Stål, armering og bolter kamstål
Stål, spennarmering
Stål, konstruksjonsstål og annet stål
Stål, peler

Rekkverk på bru (kjøresterkt rekkverk i stål)
Rør og kummer, betong
Rør og kummer, plast
Støttemur av betong
Støttemur av naturstein

Normalbetong, B35, Lavkarbon A

Materialproduksjon (A1-A4)

RESULTATER - MER DETALJERT

Bane: Overbygning og jernbaneteknikk

Normalbetong, B30, Bransjereferanse
Normalbetong, B35, Bransjereferanse
Normalbetong, B45, Bransjereferanse

Asfalt, Agb
Asfalt, Ab
Asfalt, Ab m/PMB
Asfalt, Ska
Asfalt, Ska m/PMB

Fyllingsmateriale, skumglassgranulat

Normalbetong, B45, Lavkarbon B
Normalbetong, B30, Lavkarbon A
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Klimagassutslipp per livsløpsfase og innsatsfaktor
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