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1. Sammendrag
Prosjektet «Grønnere Bybaneutbygging» ble etablert for å få belyst klimautslipp fra
utbyggingen av Bybanen, få etablert en miljøprofil og finne ut hvilke klima- og miljøkrav som
var mest aktuelt å innføre for å redusere miljøpåvirkningen. Prosjektet ble inndelt i tre
delprosjekter.
Delprosjekt 1 tok for seg historiske klimautslipp i bybaneutbyggingen knyttet til innsatsfaktorene betong, stål, diesel og sprengstoff. Resultatene viste at estimert CO 2 -utslipp fra
disse fire innsatsfaktorene utgjorde 25015 tonn for byggetrinn 3. Betong utgjorde 53 % av
utslippene, stål 22 % (armeringsstål og konstruksjonsstål), diesel ca. 20 % (samlet for
transport og anleggsmaskiner) og sprengstoff ca. 5 %. Dette gav klare indikasjoner på at tiltak
relatert til betong, stål og diesel var det som ville gi størst effekt for å redusere klimautslipp i
videre utbygging.
Delprosjekt 2 tok for seg kartlegging av innsatsfaktorer som kan redusere klimautslipp og
miljøpåvirkninger, samt vurdering av hvilke innsatsfaktorer som kunne implementeres i
byggetrinn 4 og byggetrinn 5. Det ble utført en kost/nytte vurdering av utvalgte
innsatsfaktorer, og foreslått hvilke av disse det ville være lettest å implementere klimagassreduserende tiltak på i byggetrinn 4.
Det ble besluttet at det skulle implementeres krav i konkurransegrunnlag knyttet til bruk av
lavkarbonbetong, biodiesel og resirkulert stål. I tillegg vil entreprenørene bli evaluert i forhold
til bruk av maskiner/kjøretøy som går på elektrisk eller elektrisk/hybrid kraftkilde.
I tillegg ble det formidlet til våre prosjekterende at murer skal utføres med naturstein i stedet
for betong der dette gir en likeverdig løsning, samt at vi ønsker at fire av broene som skal
bygges skal lages i trematerialer.
I delprosjekt 3 skulle vedtatte miljøkrav implementeres i konkurransegrunnlagene. Det er
implementert miljøkrav i flere av entreprisene som er sendt ut på anbud, og miljøkrav vil være
en del av evalueringen. Anbudene utarbeides og sendes ut i henhold til en overordnet
fremdriftsplan, og dette er en pågående prosess som vil fortsette langt fremover i tid.
Et forslag til miljøprofil ble lagt frem for ledergruppen i BU. Besluttet miljøprofil innebærer en
rekke nye mål og tiltak relatert til både klima og miljø, og vil involvere både regulering,
prosjektering, utbygging og egen organisasjon.
Det ble laget et estimat over hvor stor reduksjon en kan oppnå ved å iverksette tiltak knyttet
til innsatsfaktorene diesel, betong og stål. Dette viste en estimert reduksjon på 18717 tonn
CO2, noe som tilsvarer utslipp fra i overkant av 15500 personbiler. I tillegg til dette vil vi få en
ytterligere reduksjon som følge av at noe av betongen erstattes av naturstein eller bruk av tre,
men mengde og effekt av dette er vanskelig å estimere.
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2. Innledning
2.1 LITT FAKTA OM BYBANEN
Bybanen i Bergen er en utslippsfri transportløsning. Selve utbyggingen utføres av Bybanen
Utbygging (BU) som byggherre, og vi er en enhet i Hordaland Fylkeskommune.
Første byggetrinn ble åpnet i 2010 og går sørover fra Bergen sentrum til Nesttun. Byggetrinn
to var en forlengelse av banen fra Nesttun til Lagunen, og åpnet i 2013. Det tredje
byggetrinnet går fra Lagunen til Flesland flyplass. Dette åpnet i 2016. Byggetrinn fire er en
etablering av en ny linje som vil gå fra sentrum og vestover til Fyllingsdalen og inkludere
Haukeland Universitetssykehus, og byggetrinn fem vil gå fra sentrum og nordover til Åsane.
Samtidig med at det bygges Bybane bygges det også mye gang- og sykkelvei og annen
infrastruktur.
Utbyggingen av Bybanen i Bergen har bidratt sterkt til byutvikling i tillegg til å være en lett
tilgjengelig form for kollektivtransport (se figur 1 under).

Figur 1. Illustrasjon som viser noen av effektene bybanen har bidratt til (kilde: Prosjekteringsveileder Bybanen
Utbygging).

2.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET «GRØNNERE BYBANEUTBYGGING»
Det er velkjent at bygg- og anlegg bidrar med store klimautslipp, både i forhold til produksjon
og transport. I Oslo kommer 61 % av klimagassutslippene fra transportsektoren, og av dette
utgjør anleggsmaskiner 30 % (figur 2).
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Figur 2. Viser hvordan klimautslippene relatert til transport i Oslo er fordelt på ulike former for
transport (kilde: Klima- og energistrategi for Oslo, 2016).
Fylkestinget i Hordaland vedtok 9.12.2015 at «Klima- og miljøbudsjett skal følge alle
veiutbyggingsprosjekt». Prosjektet «Grønnere Bybaneutbygging» ble etablert med bakgrunn i
dette, samt som en del av prosessen med å sertifisere Bybanen Utbygging som Miljøfyrtårn.
Målsettingen var å få belyst klimautslipp i utbyggingen, få etablert en miljøprofil for oppdraget
«Utbygging av Bybanen i Bergen», og finne ut hvilke tiltak som kunne gjennomføres for å få
redusert miljøpåvirkningen. Vi søkte derfor om midler til et forprosjekt gjennom
Miljødirektoratets utlysning Klimasats i 2016. I slutten av oktober 2016 fikk vi tilsagn om
midler til prosjektet, men på grunn av kapasitetsproblemer kom ikke prosjektet ordentlig i
gang før i mars 2017.

3. Gjennomføring av prosjekt «Grønnere
Bybaneutbygging»
3.1 FORANKRING I ORGANISASJONEN
Det var viktig å få forankret prosjektet i ledelsen og organisasjonen forøvrig, og det ble derfor
laget et forslag til mandat som ble vedtatt i Bybanen Utbyggings ledermøte i mars 2017. Det
er blitt gjort noen mindre tilpasninger i ettertid (vedlegg 1).
Prosjektet «Grønnere bybaneutbygging» ble delt i 3 delprosjekter:
•
•
•

Delprosjekt 1: «Kartlegging av historiske klimautslipp i bybaneutbyggingen knyttet til
utvalgte innsatsfaktorer».
Delprosjekt 2: «Kartlegging av innsatsfaktorer som kan redusere klimautslipp og
miljøpåvirkninger, samt vurdering av hvilke innsatsfaktorer som kan implementeres i
byggetrinn 4 og byggetrinn 5».
Delprosjekt 3: «Implementering av miljøkrav i konkurransegrunnlag».
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Forankring i hele organisasjonen har vært, og vil også fremover være en viktig premiss for å
lykkes med en grønnere bybaneutbygging. En god del personer fra BU har vært involvert i
prosjektet. I tillegg har hele organisasjonen fått statusoppdateringer underveis på
internmøtene annenhver uke.
Basert på resultatene fra delprosjektene skulle det etableres en miljøprofil for oppdraget
«Utbygging av Bybanen i Bergen» med mål og strategi. Dette lå opprinnelig under delprosjekt
2, men pga. kapasitetsproblemer hos flere av prosjektmedlemmene ble det etablert en egen
arbeidsgruppe som skulle jobbe frem et forslag til miljøprofil.

3.2 DELPROSJEKT 1
Delprosjekt 1 tok for seg historiske klimautslipp i bybaneutbyggingen knyttet til utvalgte
innsatsfaktorer. Innsatsfaktorene som ble valgt ut var betong, stål, diesel og sprengstoff da
disse ble vurdert til å medføre den største mengden utslipp.
Et samarbeid ble etablert med Høgskolen på Vestlandet som tilbyr kurs i emnet «Styrt
Praksis», der studentene som del av en sommerjobb skal tilegne seg erfaring med et større
prosjekt. Sommeren 2017 engasjerte vi to studenter som bisto oss med å beregne historiske
klimautslipp, i første omgang ved å ta for seg byggetrinn 3 fra Lagunen til Flesland. Oppgaven
ble begrenset til dette byggetrinnet fordi arbeidet med å finne og bearbeide dataene viste seg
å bli mer omfattende enn antatt
Det ble gjort en del avgrensninger når det gjelder omfanget av oppgaven – dette står det mer
om i rapporten fra dette arbeidet (Vedlegg 2). Kort oppsummert ble det valgt ut en del
standardelementer ved bygging av Bybanen, og totale mengder av de ulike innsatsfaktorene
for disse standardelementene ble funnet ut fra målebrev fra noen av entreprisene. Deretter ble
det estimert total mengde av de ulike innsatsfaktorenesom ble multiplisert med CO 2 ekvivalenter. Der vi hadde miljødeklarasjoner/EPD-er ble CO 2 -ekvivalenter fra disse benyttet,
ellers ble det benyttet CO 2 -ekvivalenter fra tilsvarende produkter. Miljødeklarasjonene viste
utslipp fra de ulike prosesstrinnene. Utslippene som er tatt med stammer fra prosesstrinnene
materialutvinning, transport til fabrikk, produksjon, samt transport og bruk på byggeplass.
Drift, vedlikehold og avhending er ikke inkludert. Basert på dette ble det utviklet en CO 2 kalkulator som vi kan benytte videre ved å legge inn mengde av ulike innsatsfaktorer med
tilhørende CO 2 -ekvivalenter.
Totalt CO 2 -utslipp fra de fire innsatsfaktorene betong, stål, diesel og sprengstoff ble estimert
til 25.015 tonn for byggetrinn 3. Betong utgjorde 53 % av utslippene, stål 22 % (samlet for
armeringsstål og konstruksjonsstål), diesel ca. 20 % (samlet for transport og
anleggsmaskiner) og sprengstoff ca. 5 %. Dette gav klare indikasjoner på at tiltak relatert til
betong, stål og diesel var det som ville gi størst effekt med hensyn til å redusere klimautslipp i
videre utbygging.

3.3 DELPROSJEKT 2
Den opprinnelige planen var at delprosjekt 2 skulle etterfølge delprosjekt 1, men av ulike
årsaker ble disse utført parallelt.
Delprosjekt 2 skulle ta for seg kartlegging av innsatsfaktorer som kan redusere klimautslipp og
miljøpåvirkninger, samt vurdere hvilke innsatsfaktorer som er mulig å implementere i
byggetrinn 4 og hvilke som bør vente til byggetrinn 5. Vår prosjekterende for byggetrinn 4,
Sweco Norge AS, ble engasjert for å utføre store deler av dette arbeidet for oss.
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Første steg i dette delprosjektet var å avklare omfang, forutsetninger, aktuelle innsatsfaktorer
og muligheter og begrensninger for disse. Det ble besluttet at det i denne omgang kun var
CO 2 -utslipp som skulle tas med. Basert på informasjon om de ulike innsatsfaktorene ble det
deretter fattet vedtak i ledermøtet i BU om hvilke en skulle gå videre med for å få laget
kost/nyttevurderinger. De som ble valgt ut var: massehåndtering, anleggsmaskiner, betong,
armeringsstål, skinner, annet konstruksjonsstål, naturstein og asfalt.
Neste fase besto i å nærmere belyse de utvalgte innsatsfaktorene og gjøre
kost/nyttevurderinger for disse, samt å foreslå hvilke av dem vi burde ta med videre i
byggetrinn 4 og hvilke som eventuelt skulle tas med i senere byggetrinn (se vedlegg 3). Det
var en forutsetning at det var «de lavthengende fruktene» som ble foreslått for byggetrinn 4,
det vil si de tiltakene som lettest lar seg gjennomføre samtidig som de har et stort potensiale
for utslippsreduksjon. I tillegg til kost/nytte vurderinger ble det laget estimater for mengder av
de ulike innsatsfaktorene, anslått klimagassutslipp før tiltak og estimert potensiell
utslippsreduksjon ved valg av ulike tiltak. Eventuelle sideeffekter av foreslåtte tiltak ble også
oppgitt.
Basert på rapporten fra dette delprosjektet besluttet ledergruppen i BU at følgende skulle
implementeres i konkurransegrunnlagene for byggetrinn 4:
• Krav om lavkarbonbetong i beskrivelsene på de forberedende entreprisene. Tiltaket
evalueres før en beslutter om dette også skal inn som krav på andre aktuelle entrepriser.
• Krav om bruk av biodiesel (HVO diesel iht. NS-EN 15940).
• Bruk av materiell for anleggsgjennomføring og persontransport som har elektrisk eller
elektrisk hybrid kraftkilde vil bli vektlagt i evalueringene.
• Krav om bruk av resirkulert stål i kjøreledningsmaster.
I tillegg er det viktig at vår prosjekterende også har fokus på miljøvennlige løsninger ved
prosjektering av byggetrinn 4. Følgende ble derfor formidlet til Sweco:
• BU foretrekker at murer utføres i naturstein fremfor betong dersom det ellers gir en
tilnærmet likeverdig løsning
• BU foretrekker bruk av tre i stedet for stål eller betong i følgende broer:
• Gangbro ved Oasen
• Broer over kanal Mindemyren
• Fløen Gang-/Sykkelbro
• Bro Haukelandsveien (dersom eksisterende bro ikke kan brukes)

3.4 DELPROSJEKT 3
Målet med delprosjekt 3 er at vedtatte miljøkrav implementeres i konkurransegrunnlagene.
Dette er en pågående prosess som vil fortsette i lang tid fremover. Dette fordi de ulike
entreprisene starter opp til ulike tidspunkt, og konkurransegrunnlagene derfor sendes ut til ulik
tid. Noen av entreprisene i byggetrinn 4 har startet opp, noen ligger ute til anbud og noen er
ikke utarbeidet enda. Oversikt som viser entrepriseinndelingen finnes i figuren under (figur 3).
Juridisk kompetanse er med i utformingen av konkurransegrunnlagene slik at formulering av
krav og hvordan de bør evalueres blir ivaretatt i prosessen.
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D01 – Prosjektering Sentrum–Fyllingsdalen – Sweco
D04 - Grunnundersøkelser – Golder
D05 – Grunnlagspunkter – Exact Geo Survey
D06 – Utfylling Store Lungegårdsvann – NCC
D07 - Kryssing uttrekksspor Fløen – (leverandør ikke valgt)
D08 – Forberedende Kronstad – (leverandør ikke valgt)
D09 – Kryssing Fjøsangerveien – (leverandør ikke valgt)
D10 - Påhugg Løvstakken vest – (leverandør ikke valgt)
D11 – Sentrum – (leverandør ikke valgt)
D12 - Fløen – Kronstad – (leverandør ikke valgt)
D13 – Haukeland – (leverandør ikke valgt)
D14 – Mindemyren – (leverandør ikke valgt)
D15 - Løvstakktunnelen – (leverandør ikke valgt)
D16 – Fyllingsdalen – (leverandør ikke valgt)
D17 – Spelhaugen – (leverandør ikke valgt)
D18 – Sykkelvei Kronstadtunnelen – (leverandør ikke valgt)
D23 – Leskur – (leverandør ikke valgt)
D24 - Støytiltak bygg – (leverandør ikke valgt)
D25 – Massemottak – (leverandør ikke valgt)
D27 – Flytting av trær – (leverandør ikke valgt)
D28 – Riving Møllendalsveien – (leverandør ikke valgt)
D29 – Omlegging infrastruktur Kristianborg – (leverandør ikke valgt)
D31 – Vognhall – (leverandør ikke valgt)
D34 – Tekn. installasjoner Haukeland – (leverandør ikke valgt)
D35 – Heiser – (leverandør ikke valgt)
D36 – Rulletrapper – (leverandør ikke valgt)
D41 - EPCI Banesignal – Opsjon Efacec innløst
D42 – EPCI Signal tele – (leverandør ikke valgt)
D43 – Kjøreledningsanlegg – (leverandør ikke valgt)
D44 – Likeretteranlegg – (leverandør ikke valgt)
D45 – Elektro lavspent installasjoner – (leverandør ikke valgt)
D51 – Spor – (leverandør ikke valgt)
D52 – Sporveksler – (leverandør ikke valgt)

Figur 3. Oversikt over entrepriseinndeling for Bybanens byggetrinn 4.
D01, D04, D05 og D06 startet opp før prosjektet «Grønnere bybaneutbygging» ble etablert.
Følgende er foreløpig implementert i forbindelse med dette prosjektet:
•
•
•

D01 Prosjektering Sentrum-Fyllingsdalen er prosjekteringskontrakten. Sweco Norge AS
har fått noen oppdrag (ref. delprosjekt 2), og vil få ytterligere oppdrag med
utgangspunkt i besluttede tiltak i dette prosjektet (ref. Miljøprofil).
Entreprisen D25 Massemottak forurensede masser – her er miljøpåvirkning i form av
CO 2 -prising lagt inn som evalueringskriterium.
Entreprisen D27 Flytting av trær - en del større trær av lind og eik skal midlertidig
flyttes og gjenbrukes i prosjektet. Her er følgende formulering implementert i
konkurransegrunnlaget: Oppdragsgiver ønsker at massetransport og anleggstrafikk
som utføres på entreprisen i størst mulig grad skal utføres med maskiner som går på
biodiesel eller elektrisk/hybrid fremdrift, eller annet drivstoff som gir tilsvarende
redusert klimautslipp. Det stilles ikke et absolutt krav om HVO (100 % biodiesel), og
det stilles heller ingen andre minimumskrav til drivstoff for å delta i konkurransen. For
det tilfelle at det blir benyttet biodiesel ved utførelsen av entreprisen, skal dette være i
samsvar med NS-EN 15940:2016.
Oppdragsgiver understreker at bruk av materiell for anleggsgjennomføring og
persontransport som har elektrisk eller elektrisk hybrid kraftkilde vil bli vektlagt i
evalueringen, jf. tildelingskriteriet oppgaveforståelse og gjennomføring.
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•
•

For D07 og D09 holder en på med å implementere tilsvarende krav som på D27 relatert
til bruk av kjøretøyer. For D08 har en nå kommet til forhandlingsfasen, og vil ta opp
temaet opp i forhandlingene for å høre hva entreprenørene eventuelt kan bidra med.
Krav om lavkarbonbetong implementeres nå i de forberedende entreprisene D07 og
D09. D10 ligger allerede ute på anbud, så for denne vil kravet bli tatt opp i
forhandlingene. Kravet skal evalueres før implementering i andre entrepriser. Kravet er
ikke inntatt i D08 da det er lite betong på denne entreprisen.

Krav i henhold til vedtatt Miljøprofil vil bli innarbeidet i konkurransegrunnlagene fremover.

3.5 MILJØPROFIL BYBANEN UTBYGGING
En viktig del av prosjektet har vært å få etablert en miljøprofil for Bybanen Utbygging. Det
utførte arbeidet i delprosjekt 1 og 2 har i all hovedsak omhandlet klimautslipp (CO2). Ved
etablering av miljøprofilen har det imidlertid også vært viktig å se på hvilke tiltak som kan
iverksettes for å redusere miljøpåvirkningen generelt.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet et forslag til miljøprofil for Bybanen
Utbygging som har vært til beslutning i ledergruppen. Vedtatt miljøprofil finnes i vedlegg 4.
I tillegg til tiltakene skissert i miljøprofilen er følgende besluttet tidligere:
Kravet til kildesortering er økt fra 80 % på byggetrinn 3 til 90 % for byggetrinn 4.
Det er besluttet at masser fra tunneldriving skal brukes internt i prosjektet til utfylling i Store
Lungegårdsvann.
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3.6 ESTIMERT KLIMAUTSLIPP UTVALGTE INNSATSFAKTORER
Rapporten fra delprosjekt 2 angir mengder for de største innsatsfaktorene med tilhørende klimautslipp. Den besluttede miljøprofilen gir
dermed mulighet for å lage et estimat for klimautslipp for byggetrinn 4 for disse innsatsfaktorene etter gjennomførte tiltak. Dette er vist i
tabell 1 under.
Tabell 1. Oversikt over estimerte klimautslipp før og etter tiltak for enkelte innsatsfaktorer.
Tema/innsatsfaktor

Mengde

CO 2 -koeffisient

Dieselforbruk
v/massehåndtering

1.381.781
m3

900 g CO 2 /km

Dieselforbruk
anleggsmaskiner

2.700.000
l(1)

2,66 kg CO 2 /l

Betong

77.757 m3

420 kg CO 2 /m3(2)

Stål i
kjøreledningsmaster

126.610 kg

2,55 kg CO 2 /kg

CO 2 -utslipp
før tiltak (t)

Tiltak

CO 2 -koeffisient

CO 2 -utslipp
etter tiltak (t)

7.381 t

Biodiesel (HVO)

450 g CO 2 /km

3691 t

7.182 t

Biodiesel (HVO)/

1,33 kg CO 2 /l

3591 t

elektrisk-hybrid

Totalt utslipp før tiltak:

32.657 t
323 t

47.543 t

Lavkarbonbetong
klasse A/klasse B

275 kg CO 2 /m3(3)

Valg av
produkter med
lave utslipp

1,28 kg CO 2 /kg

Totalt utslipp etter tiltak:

21383 t
161 t

28.826 t

1:

Underestimert i rapport delprosjekt 2. Vi har laget eget estimat basert på 60 maskiner i drift 1500 timer i året i to år. Forbruk 15 l/time.

2:

Tatt utgangspunkt i B45 bransjereferanse (som var mest brukt i byggetrinn 3, ref rapport fra delprosjekt 1).

3:

Tatt utgangspunkt i 50/50 fordeling lavkarbonbetong klasse A og B.

Estimatet viser at CO 2 -utslipp i byggetrinn 4 for valgte innsatsfaktorer før tiltak er 47.543 tonn CO 2 . Utslipp etter tiltak vil være 28.826
tonn CO 2 , noe som medfører en besparelse på 18.717 tonn CO 2 .
Dersom vi sammenligner dette med utslipp fra personbiler, så tilsvarer dette utslipp fra i overkant av 15.500 personbiler som går på fossilt
drivstoff. Da har vi lagt til grunn en årlig kjørelengde på 12 000 km, og et gjennomsnittlig CO 2 -utslipp på 100 g/km.
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4. Konklusjoner
Målsettingen med prosjektet «Grønnere Bybaneutbygging» var å få belyst klimautslipp, få
laget en miljøprofil for organisasjonen, og å finne ut hvilke tiltak som kunne gjennomføres for
å få redusert miljøpåvirkningen.
CO 2 -utslipp fra betong, diesel, stål og sprengstoff ble estimert til 25.015 tonn for byggetrinn 3.
De største utslippene var knyttet til bruk av betong, stål og diesel. Videre kartlegging
resulterte i at det ble besluttet at det skulle implementeres krav i konkurransegrunnlag knyttet
til bruk av lavkarbonbetong, biodiesel og resirkulert stål. I tillegg ble våre prosjekterende
informert om at vi ønsket at murer skal utføres med naturstein i stedet for betong, samt at vi
ønsker at fire av broene som skal bygges skal lages i trematerialer. Vedtatt miljøprofil
innebærer en rekke nye mål og tiltak relatert til både klima og miljø, og vil involvere både
regulering, prosjektering, utbygging og egen organisasjon. Implementering av vedtatte tiltak
er en pågående prosess som vil fortsette fremover i tid.
Basert på vedtatte tiltak ble det laget et estimat over hvor stor reduksjon en kan oppnå. Dette
viste at estimert reduksjon vil utgjøre 18.717 tonn CO2, noe som tilsvarer utslipp fra i
overkant av 15.500 personbiler. I tillegg til dette vil vi få en ytterligere reduksjon som følge av
at noe av betongen erstattes av naturstein eller bruk av tre, men mengde og effekt av dette er
foreløpig vanskelig å estimere.
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5. Vedlegg
Vedlegg 1: Mandat prosjekt «Grønnere bybaneutbygging»
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Vedlegg 1. Mandat prosjekt "Grønnere bybaneutbygging"
Prosjekt «Grønnere bybaneutbygging» - MANDAT
Målsetting
Kartlegge fotavtrykket fra Bybaneutbyggingen og identifisere og implementere forbedringstiltak.

Innledning
Fylkestinget i Hordaland vedtok 09.12.2015 at alle avdelinger i HFK skal gå gjennom hvordan
fylkeskommunen kan få til nødvendige årlige kutt i klimagassutslipp, og at klima- og miljøbudsjett
skal følge alle veiutbyggingsprosjekt. HFK skal bidra til mindre utslipp av klimagasser, og også bidra til
en klimavennlig og mer effektiv energibruk. Samferdsel er den sektoren fylkeskommunen har størst
innvirkning på når det gjelder utslipp. Videre står det i klimaplanen at HFK skal «Aktivt fremme klimaog miljøomsyn gjennom offentlige innkjøp»
I forslaget til handlingsprogram 2017 går det fram at alle avdelinger i samarbeid med klima- og
naturressursseksjonen skal gå gjennom hvordan fylkeskommunen kan få til nødvendige kutt i
klimagassutslipp fra egen virksomhet og i fylket generelt. Videre skal klima- og miljøbudsjett følge
alle vegutbyggingsprosjekt. Det er vedtatt i handlingsprogrammet for 2017 at ett av tiltakene (tiltak
5.17) er «klima- og miljøkrav i utbyggingsprosjekt».
«Det grønne skiftet» innebærer at det generelt er mye mer oppmerksomhet rundt klima/milijøpåvirkninger, og BU må forvente at dette også vil bli gjeldende for vår utbygging. For å være
litt i forkant ønsker vi å etablere en tydeligere miljøprofil for oppdraget «Utbygging av Bybanen i
Bergen».
Som en del av dette ble det søkt Miljødirektoratet om Klimasats-midler, og BU fikk tilsagn om midler
til et forprosjekt på «Grønnere bybaneutbygging». I dette forprosjektet skal en se på klimautslipp ift
noen utvalgte innsatsfaktorer (sement, stål, diesel og sprengstoff) i tidligere byggetrinn, og hvor mye
en kan redusere utslippene ved å velge mer miljøvennlige løsninger. Videre forsøke å implementere
dette i konkurransegrunnlaget.
En ønsker imidlertid også å se på hvilke andre muligheter en har for å redusere utslipp av klimagasser
og den totale miljøpåvirkningen i utbyggingsfasen. Vi vil derfor involvere vår prosjekterende, Sweco,
til å bistå oss. Sweco har høy kompetanse på området, og bør kunne identifisere de områdene som
vil gi størst effekt. Å starte dette arbeidet i prosjekteringskontraktens fase 5 og 6 vil gi god anledning
til å forankre klimaperspektivet hos Sweco, samt å ta dette med oss inn i våre valg og inn i
prosjekteringen i fase 7. Dette betinger at ledelsen i Sweco har forankringen og er engasjerte, slik at
dette blir styrte prosesser og tydelige valg. Dette er viktig for å unngå at man etablerer grupper nede
i organisasjonen som gir andre styringssignaler enn ledelsen.
Kort oppsummert vil vi bruke byggetrinn 4 til å velge og fokusere på de faktorer som bidrar mest til
klimautslipp og miljøpåvirkning og er enklest å implementere reduserende tiltak på. I fremtidige
byggetrinn vil vi gjøre en bredere satsning etter at kunnskapsnivået er økt både hos oss som
utbyggerorganisasjon og våre prosjekterende. Ved denne tilnærmingen oppnås bedre samsvar
mellom prosjekterte løsninger/målsetninger, og målsetningene i anskaffelsene og total målsetning
for prosjektet og målsetningene for fylket.

Erfaring tilsier at det er de valg som tas tidlig i prosjekteringsløpet som resulterer i størst effekt og
med minst negative konsekvenser. Når effekter forsterkes gjennom anskaffelsene vil god utnyttelse
av investerte ressurser oppnås.

Prosjektinndeling
Det foreslåes at prosjektet «Grønnere bybaneutbygging» deles opp i 3 delprosjekter:
Delprosjekt 1: «Kartlegging av historiske klimautslipp i bybaneutbyggingen knyttet til utvalgte
innsatsfaktorer».
Delprosjekt 2: «Kartlegging av innsatsfaktorer som kan redusere klimautslipp og miljøpåvirkninger,
samt vurdering av hvilke innsatsfaktorer som kan implementeres i byggetrinn 4 og byggetrinn 5».
Delprosjekt 3: «Implementering av miljøkrav i konkurransegrunnlag».
Basert på resultatene fra delprosjektene skal det etableres en miljøprofil for oppdraget «Utbygging
av Bybanen i Bergen» med strategi og målsettinger.

Prosjektorganisering
Styringsgruppen for prosjektet består av ledergruppen i Bybanen Utbygging. I tillegg deltar Oddbjørn
Gule (prosjektleder prosjektering) og Bjarte Nesse fra ledelsen i Sweco på delprosjekt 2.
Videre opprettes det en referansegruppe som består av en person fra Seksjon for klima- og
naturressursforvaltning hos HFK (Karen Louise Nybø) og Anne Sofie Bjelland fra Høgskulen på
Vestlandet.
Det opprettes en prosjektgruppe per delprosjekt.

Gjennomføring delprosjekt 1: «Historiske klimautslipp i bybaneutbyggingen knyttet til utvalgte
innsatsfaktorer».
Prosjektgruppe: Marianne Hufthammer (leder), Geir Markhus, Stein Jenssen, Ingrid Haukeland og 2
studenter fra Høgskulen på Vestlandet, Institutt for byggfag. Stein Jenssen vil fungere som
kontaktperson for studentene. Studentene får tilgang til kontorplass hos BU.
Det skal kartlegges forbruk, kostnader og utslipp på utvalgte innkjøpte innsatsfaktorer (sement, stål,
diesel og sprengstoff) i tidligere byggetrinn. Det skal kartlegges i hvilken produktfase
miljøpåvirkningen er størst. Videre skal det anslås forventet reduksjon av klimautslipp samt
kostnader ved å velge mer miljøvennlige alternativ.

Gjennomføring delprosjekt 2: «Kartlegging av innsatsfaktorer som kan redusere klimautslipp og
miljøpåvirkninger, samt vurdering av hvilke innsatsfaktorer som kan implementeres i byggetrinn 4
og byggetrinn 5».
Prosjektgruppe: Marianne Hufthammer (leder), Geir Markhus, Stein Jenssen, Ingrid Haukeland og
Rannveig Nordhagen fra Sweco.

Det skal gjøres en bredere kartlegging i forhold til hvilke parametere som kan være aktuelle å stille
krav til i utbyggingen i forhold til klima-/miljøpåvirkning. Det skal vurderes hvilke krav som er mulig å
iverksette/gir størst miljøgevinst for byggetrinn 4 og hvilke krav som skal iverksettes for påfølgende
byggetrinn.
Aktuelle innsatsfaktorer kan være: Elektrisk boring i tunnel, alternativ til fossilt drivstoff på
anleggsmaskiner (biodrivstoff/elektrisk), tre som alternativ til betong, stein som
alternativ/supplement til betong, massehåndtering og deponering, gjenbruk av asfalt på gang/sykkelveier, gjenbruk av diverse byggematerialer fra bygg som skal rives, bruk av heller som spiser
NOx, bruk av solcellepaneler. Listen er ikke uttømmende. Det skal gjøres vurderinger rundt bruk av
livssyklusanalyse (LCA) og miljøproduktdeklarasjon (EPD) på aktuelle parametre.
Gruppen vil gjøre kost/nytte vurderinger og komme opp med forslag til miljøstrategi, miljømål og
hvilke parametre det er mulig å implementere i byggetrinn 4 og hvilke som kan implementeres i
påfølgende byggetrinn. Beslutning gjøres av ledergruppen i BU.

Gjennomføring delprosjekt 3: «Implementering av miljøkrav i konkurransegrunnlag».
Ole W. Mortensen (leder), Nina Sørensen og Cecilie Thiis.
Basert på ledermøtets beslutning om hvilke tiltak som kan iverksettes og dialog med leverandørene,
skal det identifiseres hvilke krav vi kan og bør stille. Det skal gjøres en juridisk
vurdering/gjennomgang og innarbeiding av krav i anbudsdokumenter (miljø som tildelingskriterium,
metode for å evaluere miljøkriterier (krav om miljøsertifisering eller tilsvarende (ISO 14001,
CEEQUAL, Miljøfyrtårn…)).

Prosjektavgrensning:
Prosjektet skal kun ta for seg innsatsfaktorer knyttet til klimautslipp/miljøpåvirkning i utbyggingen.

Økonomi:
Prosjektet opprettes som eget prosjekt i økonomisystemet. Alle timer benyttet på prosjektet skal
registreres. Dette er en viktig forutsetning for utbetaling av midler fra Miljødirektoratet ift. Klimasatstildelingen.

Milepæler:
Delprosjekt 1:
1.1. Kartlegging av historiske klimautslipp og rapportering:

01.06.2017

Delprosjekt 2:
2.1. Utvelging av aktuelle parametre:
2.2. Kartlegging/faktagrunnlag for utvalgte parametre:
2.3. Kost/nytte vurdering og forslag til implementering:
Beslutning i ledergruppen:

28.04.2017
15.05.2017
16.06.2017
20.06.2017

Delprosjekt 3:
3.1. Implementering i konkurransegrunnlag byggetrinn 4:

31.10.2017

Rapportering:
Rapportering til styringsgruppen/ledergruppen etter oppnådde milepæler:
Status milepæl 2.1:
09.05
Status milepæl 2.2:
23.05
Status milepæl 1.1:
29.08
Status milepæl 2.3:
15.08
Status milepæl 3.1:
07.11
Presentasjon av sluttrapport: 21.11
Det skal utarbeides en samlet sluttrapport for prosjektet. Rapporten skal gjøres offentlig tilgjengelig
på en slik måte at andre lett kan dra nytte av arbeidet. Frist for leveranse av rapport til
Miljødirektoratet er 25.11.2017.

Vedlegg 2. Rapport fra delprosjekt 1

2017
Historiske CO2-utslipp ved byggetrinn 3:
Lagunen – Bergen Lufthavn

Kristine Lervik – Student ved HVL
Lene Louise Hansen – Student ved HVL

Forord
Høgskulen på Vestlandet (avdeling Bergen) tilbyr kurs i emne Styrt Praksis etter 4. semester
for byggingeniør studenter. Studenten tilegner seg erfaring med et større prosjekt, enten i
form av praktisk deltakelse på en bygge- og anleggsplass, på et rådgiverkontor, hos en
offentlig arbeidsgiver innen bygg/anleggsbransjen eller på et FoU- prosjekt i regi av
høgskolen. Ved endt praksis skal studenten skrive en rapport som oppsummerer
praksiserfaringen og legge den frem muntlig.

Bybanen utbygging utlyste to praktikantstillinger hvor oppgaven var å beregne historiske
CO2-utslipp ved bygging av bybanen. Resultatet skulle kunne brukes som
referansegrunnlag for potensielle klimatiltak i fremtiden.

Studentene fikk jobbe tett med prosjektorganisasjonen og fikk god oppfølingen gjennom
praksisperioden. Vi fikk blant annet være med ut i feltet for befaring av områder hvor det
allerede er bygget bybane og områder for fremtidig bybanebygging. I tillegg har vi fått god
innsikt i hvordan organisasjonen fungerer og hvilke prosesser et prosjekt må igjennom.

Klima og miljø ligger hele tiden til grunn når en jobber med oppgaver som omhandler
fremtidige løsninger innen by-, veg- og arealplanlegging. Etter endt praksis har vi fått god
innsikt i hvilken elementer som blir brukt til bybanebygging, herunder stål, betong, diesel og
sprengstoff, og hvor store CO2-utslipp disse genererer.

______________________________
Kristine Lervik

______________________________
Lene Louise Hansen

August 2017
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Innledning
Bakgrunn
Fylkestinget i Hordaland vedtok i 2015 at alle avdelinger i Hordaland fylkeskommune skal
vurdere tiltak for å kutte årlige klimagassutslipp. Med bakgrunn i dette, og som en del av
oppfølging av Miljøfyrtårnsertifisering, iverksatte Bybanen Utbygging prosjektet “Grønnere
Bybaneutbygging”. Målet for prosjektet var å identifisere og implementere forbedringstiltak
for å redusere klimautslipp fra bybaneutbyggingen. Prosjektet er tredelt, og delprosjekt 1
skulle ta for seg historiske klimautslipp. Denne rapporten presenterer resultatene av dette
arbeidet.
.

Figur 1: Illustrasjon av byggetrinn 3 som strekker seg fra Lagunen til Bergen lufthavn Flesland.
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Fremgangsmåte
På en bygge- eller anleggsplass er det mange innsatsfaktorer som bidrar til CO2-utslipp.
Ved å estimere mengde CO2-utslipp for ulike innsatsfaktorer får man et grunnlag for å kunne
velge mer miljøvennlige alternativer, eventuelt kunne dokumentere at eksisterende
alternativer er gode nok.

Prosjektet er avgrenset til CO2-utslipp ved bybanens byggetrinn 3, som går fra
holdeplassene Lagunen til og med Bergen Lufthavn. Ved beregning av CO2-utslipp er det
tatt utgangspunkt i de fire innsatsfaktorene stål, betong, diesel og sprengstoff. En har tatt
utgangspunkt i entreprise C11, som strekker seg fra Lagunen til Sandslivegen (se figur 1).
Det har også blitt benyttet enkeltelementer fra entreprise C12 (Sandslivegen til Kokstad) i de
tilfeller der entreprise C11 ikke hadde representative elementer. Dette blir forklart nærmere i
rapporten.
CO2 utregninger og utforming av CO2-kalkulator er gjort i Excel. Informasjon om
materialforbruk er hentet fra Bybanen Utbygging sitt prosjekthotell via måleark med eksakt
mengde fra byggeprosessen. Materialbruket for hvert element er ført inn i et eget ark, som
f.eks. «Folldalstunnelen» og «Kokstad holdeplass» (figur 2). Det er dermed beregnet et
gjennomsnitt av hvert enkelt element for å fastsette en standard tunnel, bro, tunnel osv.

Figur 2: Utklipp av regnearket. Oversikt over regnearkets oppbygging

Figur 3-4 viser eksempel på hvordan grunndataen er ført inn. Mengdene er oppgitt i
forskjellige enheter (m2, m3, kg, tonn osv.) og må dermed omgjøres slik at enhetene blir de
samme. «Sprøytebetong» er for eksempel oppgitt i m2. Ved å finne tykkelsen på
sprøytebetonglaget i G-prog kan enheten omregnes til m3.
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Figur 3. Eksempel på oppsettet i alle Excel-arkene som viser grunndata.

Figur 3: Utklipp av regnearket. Mengde er omgjort til m3 slik at totalforbruket av betong på portalen kan
summeres

Beregningene i kolonnen som er omringet i figur 4 er direkte koblet til kolonnen med direkte
data slik at om det blir gjort endringer vil resultatet oppdatere seg. Dette gjelder for hele
regnearket.
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Figur 4: Utklipp av regnearket. Omringet kolonne viser de eksakte mengdene funnet i målearket.

Etter at materialforbruket på hvert enkelt element (figur 5) er beregnet føres det inn i et
separat ark for gjennomsnittsberegninger. På grunn av at det er forskjellige størrelser på
f.eks. portalene, beregnes et gjennomsnittlig materialbruk på portaler. Gjennomsnittet blir
dermed satt som en standard for portaler til videre beregninger (figur 6).

Figur 6: Eksempler på gjennomsnittsberegninger i regnearket.
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Figur 7: Figuren viser deler av resultatet av materialforbruket.

Resultatene fra beregningene blir oppsummert i arket «Byggetrinn 3» (figur 7). Der blir
standard elementene multiplisert med antall ganger de forekommer på traseen for å
estimere total materialbruk innenfor hver kategori.

I arket «Kalkulator» finner man total estimert mengde brukt av de ulike innsatsfaktorene,
CO2-ekvivalentene for disse og dermed CO2-utslippet for hver innsatsfaktor. Totalt CO2utslipp kommer også frem her. For bedre forståelse av mengdene blir de visuelt fremstilt via
et kakediagram som er direkte koblet opp mot resultatet. Diagrammet vil endre seg om det
blir gjort endringer i resten av regnearket.

Figur 5: Utklipp fra CO2-kalkulatoren med grafisk visning
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CO2-utslipp byggetrinn 3

Foto 1: Foto av Solheitunnelen portal vest og Sandslivegen holdeplass. Foto: Lene Louise Hansen

Faktorene til de ulike elementene er hentet fra de ulike målebrevene på entreprisene i
byggetrinn 3. I tillegg er nettsider benyttet og fagpersonell ved Bybanen Utbygging forespurt.
De fleste verdiene har vi fått oppgitt, men noen verdier er antatt. Ved disse antakelsene har
vi søkt råd fra fagpersonell og pålitelige kilder. Deretter er det blitt beregnet et gjennomsnitt
på de ulike elementene for å kunne estimere totalt forbruk på de ulike innsatsfaktorene, og
videre lage en utslippskalkulator.

I tabell 1 under er en oversikt over antall av de ulike elementene i hele Byggetrinn 3.

Beskrivelse

Antall Enhet

Portaler

10

stk

Bro

3

stk

C&C

3

stk

2700

m

Tunnel

5

stk

Holdeplass

7

stk

Dagstrekning

Tabell 1: Antall elementer i byggetrinn 3
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Innsatsfaktor - Betong
I betongposten er det valgt at enhet skal oppgis i kubikk ved beregning. Som tidligere forklart
er enkelte av faktorene med innhold av betong oppgitt i kvadratmeter, samt noen i meter.
Man må dermed bruke tilhørende beskrivelse til målebrevene (G-prog) for å finne tykkelsen,
eventuelt arealet, slik at man kan beregne volumet. I G-prog er det tilgjengelig
tilleggsinformasjon om de ulike postene som finnes i målebrevene.

For å regne ut volumet på betongsvillene er det brukt arbeidstegninger fra byggetrinn 3.
Avstanden mellom svillene er beregnet til 0,67 meter. Ved å bruke lengde på traseen kan
man regne ut antall sviller på strekning, og totalt volum på svillene. Avstanden mellom
svillene regnes fra senter av svillen til senter av neste sville. Antall sviller beregnes ved å
dele 0,67 m på strekningens lengde, og deretter gange summen med to ettersom det er to
spor.

Figur 6: Arbeidstegning av sviller.

Portaler
På byggetrinn 3 er det totalt 10 portaler. For beregningen av betongforbruket ved bygging av
portaler er det tatt utgangspunkt i øst og vest portalene som ligger i C11. I tabell 2 vises et
eksempel med faktorene som gir mest utslag på portalene.

9

Lengden på tunnelportalene varierer. Dette gjør det vanskelig å anslå et generelt
materialforbruk per løpemeter tunnel for de ulike tunnelprofilene. De geografiske forholdene
vil også avgjøre behovet for sikring med bolter og sprøytebetong inne i tunnelene. Ved å
regne et gjennomsnitt for alle de forskjellige innsatsfaktorene brukt ved bygging av
portalene, kan man anta en standardisert portal til videre arbeid. Alle tunnelportalene er
hentet fra entreprise C11.

Tabell 2: Eksempel på oppstilling av betongelementer brukt i forbindelse med bygging av portaler

Tunneler
Det er totalt fem tunneler i byggetrinn 3, det
er tatt utgangspunkt i tre av disse i
gjennomsnittsberegningene ettersom de
ligger i entreprise C11. Betongvolum i
betongkanalene er beregnet ut i fra
arbeidstegninger.
Foto 2: Innstallering av betongkanaler.
Foto: http://www.skjeveland.no

Tabell 3: Eksempel på betongelementer brukt ved bygging av tunnel.
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Cut & Cover (C&C)
I et område med løsmasser kan man
bygge en tunnel av typen Cut & Cover.
C&C bygges ved å kutte inn i
landskapet, bygge tunnelen og dekke
over igjen med masser. I C11 fungerer
C&C som forlengelser av
Solheitunnelen og Folldalstunnelen.
C&C og portalene inneholder de
samme betong-innsatsfaktorene (sviller,
sprøytebetong, osv.).

Foto 3: C&C ved Solheitunnelen. Foto: http://bib.origo.no/-/image/show/2686185_-10-2014

Tabell 4: Eksempel på betongelementer brukt i C&C

Strekning i dagen
Strekning i dagen er hentet fra entreprise
C12, da det ikke er representative
dagstrekninger på C11. En dagstrekning
er en strekning uten tunnel, holdeplass
eller bro, og har betongfundamenter for
kjøreledningen (KL) (1). En KL-mast
holder strømledningene langs traseen og
er festet i et fundament som skal tåle
naturkrefter. Fundamentene har en
avstand på ca. 40 meter senter-senter.
Plasseringen varierer i forhold til avstand

Foto 4: Strekning i dagen – Sandsli. Foto: Lene Louise Hansen

til sporet, og de er kun oppført på høyre eller
venstre side av sporet.

11

Tabell 5: Eksempel på betongelementer brukt ved bygging av strekning i dagen.

I regnearket deles strekningen opp i per meter for å kunne regne det totale forbruket per
meter av de ulike elementene på alle dagstrekningene i byggetrinn 3.

Holdeplasser
Holdeplassene Sandslimarka og Kokstad er hentet fra entreprise C12. Sprengningsarbeidet
på holdeplassene i C11 var i mye større skala på grunn av at holdeplassene ligger i områder
med mye fjellmasse. Derfor falt valget på Sandslimarka og Kokstad holdeplass, som er mer
tilnærmet standardiserte holdeplasser enn holdeplassene i C11. Her ble betongposter som
betongrampe og fundamentsåle medregnet. Beregningene ble også utfordret ettersom
oppgitt mengde av sprengmasse er oppgitt for hele C12, og ikke delt inn i hvert enkelt
element. I og med at Sandslimarka og Kokstad er to relativt like holdeplasser, ble mengden
på sprengmasse delt i to.

Tabell 6: Eksempel på betongelementer brukt ved bygging av holdeplasser.
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Broer

Foto 5: Sandslibroen. Foto: Lene Louise Hansen

Det er kun en bro i entreprise C11 – Steinsvikbroen. For å få et gjennomsnitt ble
Sandslibroen fra entreprise C12 inkludert i beregningene. Forskjellen på broene er at
Steinsvikbroen er 60 meter, mens Sandslibroen er 200 meter, ellers er innsatsfaktorene de
samme.

Tabell 7: Betongelementer brukt ved bygging av Steinsvikbroen
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Innsatsfaktor – Stål
Ved beregning av CO2-utslipp er det ulike CO2-utslippsekvivalenter i forhold til stål. Derfor
deles stål inn i to kategorier; konstruksjon og armering. Ved å gjøre dette vil det endelige
resultatet bli mer realistisk, på grunn av en vesentlig forskjell mellom ekvivalentene. I
kategorien konstruksjonsstål finner man skinner, master, samt bolter, mens det resterende
ligger i kategorien armeringsstål.

Type skinner som har blitt brukt er vignol-skinner med en tyngde på 49,43 kg/m (2). For å
regne ut den totale vekten på skinnene må man multiplisere med både strekning og antall
skinner, altså 4, samt dividere på 1000 for å få svaret i tonn.

Portaler og Cut&Cover
Både i portalene og Cut&Cover er det lite variasjon i type stål som er brukt. Hovedsakelig er
det armeringsstål som dominerer.

Tabell 8: Stålelementer brukt ved portalbygging

Tabell 9: Stålelementer brukt ved C&C

Tunneler
I tunnelene brukes det ulike bolter med oppgitt lengde, men manglende diameter på enkelte.
Dermed har det blitt antatt en diameter ved hjelp av fagpersonell og videre funnet tyngden
på de ulike boltene via en nettside (3). Antatt diameter er M33 og type bolter er
kamstålbolter. Tyngden på de ulike sikringsboltene er lagt inn i formel i Excel arket.
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Tabell 10: Eksempel på stålelementer brukt ved bygging av tunneler.

Strekning i dagen
KL-mastene er blitt antatt til å være av typen HEM280 med en lengde på 8 meter (4).
Tyngden på disse er satt til 200 kg/m. KL-fundamentene kan ha forskjellig størrelse, så for å
forenkle beregningene er det kun valgt å forholde seg til en dimensjon. Det er bare beregnet
med bjelker av typen HEM280, med lengde 8 meter, til tross for at det er forskjellige typer.
Mastene er plassert på en side av jernbanelinjen, med et mellomrom på 40 meter.

Tabell 11: Eksempel på stålelementer brukt ved bygging av strekning i dagen

Broer
Broene inneholder både armering- og konstruksjonsstål. Her er det samme antakelser på
KL-mastene som på strekning i dagen.

Tabell 12: Eksempel på stålelementer brukt ved bygging av broer
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Innsatsfaktor - Diesel

Foto 6: Anleggsmaskin i arbeid i forbindelse med sprenging ved Råstølen holdeplass oktober 2013. Foto: ARNE COLLIANDER fra BT

Diesel deles opp i to kategorier; forbruk på selve anleggsplassen og transport til og fra
anleggsplassen.

Utslipp oppstår særlig i forbindelse med bruk av tunge maskiner på anleggsområder. På
anleggsplassen finnes det flere typer anleggsmaskiner, og antall varierer ut i fra størrelse på
entreprise. Dermed har det blitt regnet ut et gjennomsnittlig dieselforbruk per time, samt satt
gjennomsnittlig antall på 4 maskiner i drift (5). Videre er det antatt en arbeidsdag på 8 timer,
og effektiv drift av maskiner er antatt til å være 70%. Effektiv drift er blitt tatt hensyn til i
kalkulatoren. Når det gjelder byggeperiode på de ulike elementene er det tatt utgangspunkt i
fremdriftsplaner.

Tabell 13: Tabell hentet fra Steinsvikbroen, samme antakelser på alle elementer for anleggsmaskinene.
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Beregning av transportarbeid for masser består av to parametere; mengder masser som
skal transporteres og transportavstanden. Når det gjelder transport til og fra anleggsplassen
antas det lokaltransport på 20 km. Det antas at en lastebil kan frakte 8 m3 per tur, eller
eventuelt 8 tonn for elementer oppgitt i tonn. Den totale transportdistansen kan da beregnes,
med de to nevnte faktorene, samt den totale mengden som skal både flyttes og bringes.
For å regne ut dieselforbruket må man ta antall kubikk og dele på kapasiteten til lastebilene,
og tilslutt multiplisere med lokaldistansen som er 20 km.

Tabell 14: Eksempel for transportdistanse, hentet fra Steinsvikbroen

Under hver av de ulike beregningene av innsatsfaktorene finner man en egen rad med
transportdistanse. Denne er beregnet ut fra hvor mye de ulike postene trenger å frakte.

For å forenkle estimatene er det ikke tatt hensyn til om sprengsteinen og jord er blitt brukt på
anleggsområdet, og dermed antatt at all stein og jord blir transportert vekk, og at ny stein og
jord er tilkjørt anlegget.

De ulike innsatsfaktorene har de samme antakelsene rundt både dieselforbruk på
anleggsplassen og transportdistanse.
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Innsatsfaktor - Sprengstoff
Når det gjelder sprengstoff vil det være ulike koeffisienter om man sprenger i tunneler kontra
i dagen. Verdiene for sprenging i tuneller er 2,0 kg/m3 og sprengning i dagen er 0,6 kg/m3,
der begge faktorene er erfaringstall. Faktorene er forskjellig fordi det er mer energiintensivt å
sprenge i en tunnel enn sprengning i dagsone.

Det er ikke alltid mengden med sprengstein fra de enkelte elementene er oppgitt, men at
mengdene er sammenslått for en hel strekning. Et eksempel på dette er på entreprisen C12.
Her er det over hundre tusen kubikk med sprengstein, fordelt på elementer som «strekning i
dagen», holdeplasser osv., men oppgitt som kun en mengde. For å få en cirka mengde på
sprengstein i «strekning i dagen» ble mengden sprengstein for hele C12 delt på 5, ettersom
det er 5 elementer på denne strekningen. Ved sammenligning av andre resultater viste det
seg at denne metoden fungerte.

Foto 7: Forberedelser til sprengning. Foto: http://www.oaae.no/tjen_boringsprenging.php
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Byggetrinn 3
Etter å ha beregnet mengde på de ulike innsatsfaktorene i portaler, Cut&Cover, broer,
tunneler, holdeplasser og strekning i dagen ble det laget et gjennomsnitt på de ulike
elementene. Dette gjennomsnittet viser estimert mengde som trengs av de ulike
innsatsfaktorene for at elementene skal bygges. Det ble funnet antall av de ulike elementene
og multiplisert med gjennomsnittlig lengde. Som eksempel er gjennomsnittsmengder og
totalmengde av betong vist i tabell 15.

Tabell 15: Utklipp fra regnearket med totalt betongforbruk samt tilhørende transportdistanse.
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Kalkulator for beregning av CO2-utslipp

Figur 7: CO2 kalkulatoren som er produsert hos Bybanen Utbygging

I starten forsøkte en å benytte BaneNor sin kalkulator for CO2-utslipp (6). Denne er utviklet i
forbindelse med utbygging av Follobanen, og ettersom kalkulatoren skulle beregne CO2utslipp ved bygging av jernbane virket dette som et fornuftig verktøy å bruke. Den gav også
en god indikasjon på hvilke elementer som inngår i CO2 beregningen. Den viste seg
imidlertid ikke å være helt hensiktsmessig, og etter en nærmere vurdering ble det valgt å
lage en egen CO2 kalkulator for å ha kontroll på hvilken innsatsfaktor og CO2 ekvivalenter
som ble benyttet. BaneNor sin kalkulator ble brukt som en referansesjekk.

For å lage en CO2 kalkulator må man finne CO2-ekvivalenter til innsatsfaktorene. Disse ble
funnet på ulike nettsider. Et av de mest brukte dokumentasjonsformatene for miljøbelastning
på produktnivå er miljødeklarasjoner. Disse baserer seg på livsløpsvurdering (LCA) fra
vugge til grav, og følger faste regler for hvordan utslippene skal modelleres. EPD-Norge har
en god dokumentasjonsbase med informasjon om ulike produkters miljøprestasjon gjennom
hele livssyklusen. Utslippene som er tatt med i vår kalkulator stammer fra prosessene
materialutvinning, transport til fabrikk, produksjon, samt transport og bruk på byggeplass.
Drift, vedlikehold og avvikling (rivning, gjenbruk etc.) er ikke inkludert i kalkulatoren.
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Det er brukt forskjellige typer betong i byggeprosessen, men for å forenkle er det valgt den
mest hyppig brukte betongtypen B45 SV Standard D22 Synk 200. For betong vil utslippet
inneholde prosessene A1 - A3 (7). Selve transporten til anleggsplassen ligger i en egen
post, altså inne i den totale transportdistansen. Produksjonsprosessen for råmaterialene og
energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert.

Figur 8: Oversikt over prosessene som gir CO2-ekvivalenten for betong.

Stål deles opp i to deler med to ulike CO2-ekvivalenter. For armering er det brukt en EPD fra
Norsk Stål AS (8). Ekvivalenten for armeringen inneholder prosessene som vist i tabell 10.
CO2-ekvivalenten for armeringsstål vil være vesentlig mindre enn for konstruksjonsstål da
armeringen består av 100 % skrapmetall, kontra konstruksjonsstål som inneholder mer
jomfruelig stål. Råmaterialer og energistrømmer med små mengder (<1%) er ikke inkludert.

Figur 9: Oversikt over prosessen som gir CO2-ekvivalenten for armeringsstål.
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CO2-ekvivalenten for konstruksjonsstål er
hentet fra en EPD laget av Skanska Norge AS
(9). Her består konstruksjonsstålet for det
meste av jomfruelig stål, og dermed blir CO2ekvivalenten høyere da det krever mer energi
for uttak av jomfruelig stål, enn av skrapmetall.

For sprengstoff har en brukt CO2-ekvivalent
fra rapporten «Metode for beregning av
energiforbruk og klimagassutslipp for
vegprosjekter» utgitt av Statens vegvesen.
På anleggsmaskiner har en estimert en
driftseffektivitet på 70%. Dette er fordi
maskinene aldri vil gå 100% i løpet av en hel

Figur 10: Oversikt over prosessen som gir CO2ekvivalenten for konstruksjonsstål

arbeidsdag. MEF (Maskin entreprenørens forbund) har oppgitt en faktor på 2,7 kg/l ved
omregning fra forbruk av diesel til utslipp av CO2 (10). Altså vil forbruket av én liter drivstoff
gi cirka 2,7 kilo CO2 i atmosfæren.

På transport, diesel ble det antatt at en lastebil bruker 4 liter per mil, altså 0,4 liter per
kilometer. Dersom man multipliserer 0,4 l/km med CO2-ekvivalenten for drivstoff på 2,7 kg/l
får man CO2-ekvivalenten for transport, diesel. Antakelsen på forbruket 4 l/mil på lastebiler
innebærer en viss usikkerhet, da utslippet varierer med terreng og type masse som fraktes,
samt årsmodell på lastebil.

Det har blitt beregnet ballast gjennom de ulike elementene, hvor fokuset har vært på
transport av ballast. BU har ikke satt dette som en av hovedinnsatsene, men det er likevel
lagt inn ettersom det utgjør en del av transporten. Her er det tatt utgangspunkt i «Lower and
upper ballast layer» fra entreprise C12. Den totale mengden med ballast ble delt opp slik at
det ble funnet kubikk per 100m. Om ønskelig kan man multiplisere opp med antall meter for
å finne det totale forbruket. Laget er fastsatt til 70 cm dybde fra jernbaneskinnen.

Da de ulike CO2-ekvivalentene var bestemt kunne man beregne det totale utslippet på
Byggetrinn 3 for de utvalgte innsatsfaktorene.
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Resultat

Tabell 16: Oversikt over mengder for de ulike innsatsfaktorene med tilhørende CO2-ekvivalenter, utslipp per
innsatsfaktor samt det totale utslippet oppgitt i tonn.

Over er en tabelloversikt over estimerte total mengder, CO2-ekvivalenter for disse og
estimerte totalutslipp for de ulike innsatsfaktorene. Estimert totalutslipp for innsatsfaktorene
for byggetrinn 3 er 25015 tonn. Resultatene i prosent for de ulike innsatsfaktorene ble
tilnærmet like resultatet med BaneNors kalkulator. Det kan enkelt legges inn flere
innsatsfaktorer og CO2-ekvivalenter dersom det er ønskelig.

Betong står for 53% av utslippene, og
er den innsatsfaktoren med klart
høyest utslipp. Man har mulighet til å
legge inn CO2-ekvivalenter for andre
typer betong, stål o.l. for å
sammenligne og se hvilke typer som er
mer miljøvennlige og videre se om det
vil gi utslag på det totale utslippet.
Kalkulatoren kan også gjøres mer
detaljert, og skille mellom f.eks. ulike
kvaliteter på betong eller bytte til bioFigur 11: Visuelt resultat av CO2-utslipp på byggetrinn 3.

diesel. Kalkulatoren vil være et godt
utgangspunkt til videre arbeid for å kunne vurdere ulike muligheter for å redusere det totale
utslippet. Det kan også regnes inn utslipp ved vedlikehold og levetid på elementene. Videre
kan det også legges inn klimautslipp på selve bruksfasen, samt avfallshåndtering osv. Dette
vil gi en god indikator på hvilke innsatsfaktorer man bør vurdere for å redusere utslippene.
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Konklusjon
Resultatet viser at det totale CO2-utslippet fra de fire innsatsfaktorene i byggetrinn 3 var på
25015 tonn. Av dette utgjør forbruk av betong over halvparten av utslippet (53 %), stål utgjør
22 %, utslipp fra diesel 20 % og utslipp fra sprengstoff 5 %.

Tabell 17: CO2-utslipp på byggetrinn 3
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Sammendrag

Sweco er engasjert av Bybanen utbygging for å gjennomføre en kost/nytte vurdering på utvalgte innsatsfaktorer i
bybaneutbygging i Bergen, muligens med noe implementering i byggetrinn 4 (BT4), og eventuelt i senere
byggetrinn. Følgende innsatsfaktorer er i tidligere fase av delprosjekt 2 valgt ut og kartlagt i denne rapporten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Massehåndtering
Anleggsmaskiner
Betong
Armeringsstål
Skinner
Annet konstruksjonsstål
Naturstein
Asfalt

Ved kost/nytte vurderingen er det etterstrebet å identifisere de lavthengende fruktene, der tiltakene for å
redusere miljøpåvirkningen ikke forventes å redusere antallet tilbydere og der tilleggskostnadene forventes å bli
lave (eller til og med negative). De tiltak som av ulike årsaker (først og fremst størrelse på potensiell
utslippsreduksjon og lave tilleggskostnader) skiller seg ut positivt er:
•
•
•
•
•
•

Valg av lavkarbonbetong
Minimering av transportavstander ved transporter av masser
Bruk av biodiesel (HVO) ved transporter av masser
Fossilfri byggeplass (kombinasjon av biodiesel og el)
Valg av armeringsstål med lave utslipp
Valg av naturstein med lave utslipp (transportavstander)

Implementering av tiltak i konkurransegrunnlaget vil kunne skje gjennom nøye formulerte spesifikasjonskrav.
Miljø kan også brukes som et eget tildelingskriterium. En mulighet vil da kunne være å la leverandør få velge
blant ulike mulige tiltak og evaluere leverandørenes tilbud basert på samlet estimert utslippsreduksjon. Dersom
miljø brukes som et tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 % i konkurransen. Dette
følger av de endrede kravene i lov om offentlige anskaffelser § 7-9 og forsyningsforskriften § 7-9.
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1. Innledning
Sweco er engasjert av Bybanen utbygging for å gjennomføre en kost/nytte vurdering på utvalgte innsatsfaktorer i
bybaneutbygging i Bergen, muligens med noe implementering i byggetrinn 4 (BT4), og eventuelt i senere
byggetrinn. Dette er en del av delprosjekt 2 til prosjektet «Grønnere bybaneutbygging». Bybanen utbygging
ønsker i prosjektet å bruke BT4 til å velge og fokusere på de faktorer som bidrar mest til klimautslipp og
miljøpåvirkning og er enklest å implementere reduserende tiltak på. Dette skal støtte opp under det overordnede
miljømålet til BT4:
Bybanen skal planlegges slik at det gir miljømessige synergieffekter og merverdi, så langt det er mulig ut fra
kost-/nyttevurderinger. Utbyggingen skal gjøres klima- og miljøvennlig gjennom riktige valg og beslutninger, og
unngå uakseptabel miljøbelastning relatert til ulike prioriterte miljøtema i prosjektet.
For nærmere beskrivelse av miljøprofil for Bybanen BT4 og fastsetting av miljømål vises til
miljøoppfølgingsplanen (MOP), rapport utarbeidet i planarbeidene til bybaneprosjektet BT4 [1].
Mandatet til delprosjekt 2 spesifiserer: Det skal gjøres en bredere kartlegging i forhold til hvilke parametere som
kan være aktuelle å stille krav til i utbyggingen i forhold til klima-/miljøpåvirkning. Det skal vurderes hvilke krav
som er mulig å iverksette/gir størst miljøgevinst for byggetrinn 4 og hvilke krav som skal iverksettes for
påfølgende byggetrinn.
Følgende innsatsfaktorer er i tidligere fase av delprosjekt 2 valgt ut og kartlagt:
• Massehåndtering
• Anleggsmaskiner
• Betong
• Armeringsstål
• Skinner
• Annet konstruksjonsstål
• Naturstein
• Asfalt
For disse parametere er det i denne rapporten identifisert mulige utslippsreduserende tiltak og gjennomført en
kost/nytte vurdering av de ulike tiltakene. Den kvantitative vurderingen som er gjort tar utgangspunkt i tiltak som
vil kunne redusere klimagassutslippene fra utbyggingen. Det er også gjort kvalitative vurderinger av andre typer
miljøpåvirkning knyttet til de ulike innsatsfaktorene, der dette er særlig relevant. For de tiltak som er identifiserte
er det også vurdert eventuelle sideeffekter, for eksempel kvalitetsforskjeller til alternative produkter.
Kostnaden for ulike tiltak vil som regel være avhengig av tilgang på produkter/løsninger som tilfredsstiller
spesifikasjonene til tiltaket. Dette kan blant annet variere med hvilke og hvor mange leverandører som tilbyr seg
å levere produkter/løsninger, om produktet/løsningen er dyrere enn det som er standard og om
produktet/løsningen er nytt på markedet eller til og med ikke eksisterer (da vil gjerne usikkerheten ved å bruke
eller utvikle produktet/løsningen gjenspeile seg i en høyere kostnad). I denne kost/nytte vurderingen av ulike
tiltak er det i størst mulig grad tatt utgangspunkt i erfaringstall for kostnader i andre prosjekter der tiltakene er
blitt brukt. Det er også hentet inn kostnadstall fra ulike leverandører, på produkter/løsninger som gir den
tilsiktede effekten til ulike tiltak.
Resultatene fra kost/nytte vurderingen vil kunne brukes til å identifisere tiltak som i forhold til kostnaden
forventes å føre til store reduserte klimagassutslipp. Dette vil blant annet kunne være nyttig når man plukker ut
de miljøkrav som vil være gjeldende for utbyggingen og som brukes i kontraktene med leverandørene. Derfor er
det også gitt forslag til implementering i konkurransegrunnlaget (som vil utgjøre delprosjekt 3 i Grønnere
bybaneutbygging).

2. Innsatsfaktorer
2.1. Massehåndtering

Håndtering av ulike masser i denne type prosjekter medfører omfattende transporter. Dette vil kunne føre til stor
miljøpåvirkning, både med tanke på lokalt miljø og med tanke på regional og global miljøpåvirkning (for eksempel
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ved klimagassutslipp). Noen åpenbare tiltak som vil kunne redusere miljøpåvirkningen knyttet til
massehåndtering er å minimere mengden masser som må transporteres og å minimere avstanden til de masser
som tross alt må transporteres. Minimering av mengden masser som må transporteres er en del av arbeidet som
ligger til grunn for massedisponeringsplanen. I massedisponeringsplanen til prosjektet spesifiseres mengder for
ulike fraksjoner og hvordan de skal disponeres [2].
Som en del av delprosjekt 2 i Grønnere bybaneutbygging er det kartlagt ulike, sannsylige alternative
mottak/utfyllinger for de ulike fraksjonene. Dette danner underlag for kartlegging av miljøpåvirkning knyttet til
transport av masser og en kost/nytte-vurdering ved å bruke de alternativene som fører til kortest
transportavstand. En oversikt over de antatt mulige alternativene vises i vedlegg 1 til denne rapporten.
Et annet potensielt tiltak vil være å stille krav til leverandører om bruk av alternativt drivstoff ved transport av
masser. Det alternativet som per i dag vil være enklest å bruke er biodiesel (istedenfor fossil diesel). På det
norske markedet er det da biodiesel av type HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) som er enklest tilgjengelig og som
også er teknisk mulig å bruke i tunge kjøretøy (de fleste produsenter har godkjent sine motorer for bruk av HVO).
Biodiesel (HVO) er dyrere enn fossil diesel og fører typisk til 30 % høyere driftskostnader [3]. Avhengig av råvare
og produksjon vil klimapåvirkningen til HVO kunne variere en god del [4]. I kost/nytte vurderingen i denne
rapporten er det antatt at HVO gir en halvert klimapåvirkning i forhold til fossil diesel. Dette er også i tråd med
EUs krav til biodrivstoff, for at det skal ansees som fornybart [4].

Figur 1: Klimapåvirkning av drivstoffer fra forskjellige råvarer og ved ulike trinn i fremstillingen [4].

Bruk av kjøretøy med moderne motorer som tilfredsstiller nyere krav til lave utslipp (Euro VI) vil kunne redusere
miljøpåvirkningen på lokalt miljø. Helseskadelige komponenter i avgasser har blitt stadig mindre ved innføring av
nye Euro-krav. For CO2 stilles det dog ikke noen krav når det gjelder motorer for tunge kjøretøy. Dette er en årsak
til at utslipp per kilometer i liten grad har endret seg for tunge kjøretøy de seneste årene [5]. Det er derfor ikke
gjort en kost/nytte vurdering av å stille krav om bruk av kjøretøy med Euro VI-teknologi ved transport av masser.
Det er heller ikke vurdert helt utslippsfrie alternativer ved transport av masser (dvs. alternativer uten utslipp i
drift). Markedsundersøkelser viser dog at hydrogen- og elektriskdrevne godsbiler er under utvikling og på vei
ut i markedet [3].

2.2. Anleggsmaskiner

Studier har vist at bruk av diesel i maskiner og kjøretøy er den største kilden til direkte klimagassutslipp i norsk
bygg- og anleggssektor, altså utslipp som først og fremst skjer ved bruk av ikke fornybar energi eller brensel i
forbindelse med utbyggingen [6].
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De seneste årene har flere byggherrer begynt å stille krav om fossilfrie og/eller utslippsfrie byggeplasser. Med
fossilfrie byggeplasser mener man at diesel og andre fossile energikilder/brensler erstattes med biodiesel eller
andre fornybare energikilder/brensler. Ved å stille krav om utslippsfrie byggeplasser erstatter man også de
direkte utslippene fra for eksempel biodiesel ved å bruke for eksempel el eller hydrogen.

Figur 2: Alternativer med fornybare energikilder og brensler fjerner nesten helt de direkte utslippene til anleggsfasen.
Eksemplet gjelder for et "typisk" byggeprosjekt på 10 000 m2 [3]. Beregningene tar utgangspunkt i forholdsvis lave utslipp
fra bruk av biodiesel (HVO).

Erfaringene så langt, fra blant annet Omsorgsbygg i Oslo, er at markedet kan levere lavutslippsløsninger dersom
byggherre etterspør dem, men at det foreløpig er usikkerheter om prisingen (noe som fører til store sprik i
pristilbudene). Generelt sett er det mindre komplisert å stille krav om fossilfrie byggeplasser enn om utslippsfrie
byggeplasser, da det ofte er mulig å bruke biodiesel i entreprenørenes eksisterende maskinparker. Da tilgangen
på nullutslippsalternativer foreløpig er begrenset, særlig for enkelte maskintyper, er kravet om utslippsfrie
byggeplasser mye mer utfordrende å stille i en tilbudskonkurranse. For maskiner med mindre
styrke/løftekapasitet finnes det dog både mobile elektriske (batteridrevne) og stillestående elektriske (direkte
koblet til kraftnettet) tilgjengelige i markedet [3]. For den stillestående typen finnes det også noen større
elektriske gravemaskiner tilgjengelige i markedet (i overkant av 20 tonn i størrelse).
Bruk av nullutslippskjøretøy (for eksempel elbiler) til persontransporter og transporter av mindre utstyr vil i
forhold til tiltak rettet mot anleggsmaskiner ha en forholdsvis liten effekt på den totale miljøpåvirkningen. Det vil
dog kunne være et hensiktsmessig tiltak, særlig med tanke på symboleffekten og bevisstgjøringen av de ansatte.
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2.3. Betong
I BT4 vil forholdsvis store mengder betong brukes i tunneler, portaler, holdeplasser og i andre konstruksjoner.
Produksjon av betong gir høye klimagassutslipp. Dette skyldes i hovedsak dannelse av CO2 i kalsineringsprosessen
ved sementproduksjonen og utslipp fra innfyrt brensel i sementproduksjonen.
Ved å erstatte noe av sementklinkeren som brukes ved produksjon av betong med andre tilsetningsmidler (for
eksempel flygeaske eller slagg) vil man kunne redusere klimagassutslippene som kan knyttes til produksjon av
betongen. Andre mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra betong er å etterstrebe bruk av innfyrt
brensel med så lave klimagassutslipp som mulig, samt minimere transportavstanden for råvarer til fabrikk og
transport av ferdig betong til anlegget/bygget der det skal brukes. Norsk betongforening har laget en
bransjenorm for «lavkarbonbetong» ved å utarbeide et klassifiseringssystem med konkrete grenseverdier for
klimagassutslipp [7]. Systemet definerer tre ulike klasser for lavkarbonbetong: A, B og C (der A er klassen med
lavest klimagassutslipp).
Tabell 1: Lavkarbonbetongklasser med grenseverdier for klimagassutslipp [7].

Lavkarbonbetong gir grunnet bruk av alternative tilsetningsmaterialer en mer langsom fasthetsutvikling. Dette
kan for enkelte konstruksjoner være gunstig, da rask varmeutvikling i tradisjonell betong kan føre til opprissing.
Derfor benevnes betong med mer enn 30 % flygeaske som tilsetningsmaterial eller bruk av mer enn 50 % slagg
som bindemiddel som lavvarmebetong. Lavkarbonbetong og lavvarmebetong er altså i stor grad samme type
produkt.
Da lavkarbonbetong gir lavere varmeutvikling kan støping vinterstid i enkelte tilfeller være utfordrende. I praksis
er bruk av lavkarbonbetong klasse B og C ved vinterstøping ukomplisert, mens bruk av lavkarbonbetong A vil
kunne kreve ekstra tiltak (for eksempel bruk av isolasjon eller oppvarming).

2.4. Armeringsstål
Det er kartlagt klimapåvirkning fra ulike tilgjengelige produkter på det norske markedet, ved å sammenligne
informasjon fra ulike miljødeklarasjoner (EPDer). Kartleggingen indikerer forholdsvis store forskjeller for de ulike
produktene. Dette skyldes først og fremst forskjeller i andel resirkulert innhold i produktene, utslippene fra
energikilder brukt ved produksjonen og transport av produktene til lager i Norge.
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Tabell 2: Egenskaper til ulike armeringsstålprodukter i det norske markedet (data fra EPDer til de ulike produktene).
PRODUSENT

NORSK STÅL

SMITH STÅL

SERFAS

CELSA STEEL SERVICE

PRODUKT

Armeringsjern

Armeringsjern

Armeringsjern

Armeringsjern

EPD NR.

NEPD-347-238-EN

NEPD-321-200-EN

NEPD-458-296-EN

NEPD-434-305-EN

PRODUKSJONSSTED

Norge

Kaunas, Latia

Mo i Rana, Norge

KG CO2-EKV. PER KG STÅL

Klepp, Søgne og
Skien, Norge
0,331

0,5471

0,99

0,389

RESIRKULERT INNHOLD

100 %

>99%

~97%

>99%

STÅLKLASSE

B500NC

B500C

B500NC

B500NC

Ved å stille miljøkrav til leverte produkter vil man altså kunne oppnå forholdsvis stor reduksjon i miljøpåvirkning
fra armeringsstål brukt i prosjektet. Stålindustrien selv peker dog på at nesten alt stål i avfallsstrømmene
resirkuleres og at tilgjengelig skrap derfor må kompletteres med jomfruelig material. Å stille krav til høyt
resirkulert innhold for produkter i et prosjekt vil altså kunne gi en beregnet miljøeffekt i et spesifikt prosjekt. Men
siden det ikke fører til noen markedsendring i resirkuleringen av stål kan det ikke sies å ha en total reell
miljøeffekt (det vil kun føre til at andre prosjekter må bruke produkter med mindre resirkulert innhold). Det vil
dog kunne gi en miljøeffekt å stille miljøkrav til armeringsstål som ikke er avgrenset til høyt resirkulert innhold.

2.5. Skinner

Prosjektet bruker type 49E1 skinner. Kvalitet, produksjonsprosess, kjemiske og mekaniske egenskaper, produsent
samt kvalitets- og akseptanstester må overholde kravene i EN 13674-1.
Ved prosjektet med Follobanen mente Bane Nor at de hadde gått til anskaffelse av de mest miljøvennlige
skinnene på markedet [8]. Her brukte de sine daværende regler om at miljøhensyn skal utgjøre 20 % av
vurderingen ved anskaffelser. Leverandør som ble valgt kunne blant annet vise til høyt resirkulert innhold i sine
skinner, bruk av fornybar energi i produksjonsprosessen og miljøvennlig transport til Norge. Leverandør hadde
dessuten lavest pris.
På samme måte som for armeringsstål bør eventuelle miljøkrav til skinner ikke avgrenses til høyt resirkulert
innhold.

2.6. Annet konstruksjonsstål
Andre konstruksjoner som bruker stål i prosjektet er kjøreledninger, kjøreledningsmaster og veglysmaster.
Miljøpåvirkning ved produksjon av slikt konstruksjonsstål kan fort utgjøre en forholdsvis stor del av total
miljøpåvirkning til prosjektet. Derfor bør første prioritet være å vurdere hvor mye stål som må brukes, for
eksempel ved å vurdere hvor mange konstruksjoner det er behov for (for eksempel gjennom optimalisering av
avstanden mellom master).
I dag er det mulig å kreve 40 % resirkulert innhold i sveisede plateprofiler og 70 % i valsede profiler (H- og Iprofiler) [9]. På samme måte som for armeringsstål og skinner bør eventuelle miljøkrav til annet
konstruksjonsstål ikke avgrenses til høyt resirkulert innhold.
Det vil også være mulig å stille krav om bruk av høyfast stål når konstruksjonsstål skal brukes. Bruk av høyfast stål
muliggjør slankere konstruksjoner, med behov for mindre materialmengder og mindre ressursbehov til transport
og montering. Men slike krav vil også kunne vanskeliggjøre standardiserte prosesser (da man gjerne må fravike
fra standard utførelse av konstruksjoner) og føre til økte kostnader for prosjektet. Slike krav egner seg derfor best
i prosjekter med unike konstruksjoner.
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2.7. Naturstein
Prosjektet vil bruke en god del naturstein, først og fremst i støttemurer. Bruk av importert naturstein fra for
eksempel Kina har i flere andre norske byggeprosjekter fått mye oppmerksomhet, blant annet for antatt stor
miljøpåvirkning fra transporter. Livsløpsanalyser viser også at miljøpåvirkning fra lange transporter av naturstein
vil gi en høy total miljøpåvirkning [9]. Naturstein utvinnes og bearbeides flere steder i Norge, men norsk stein blir
også transportert til utlandet for bearbeiding, som vil ha store konsekvenser for klimagassutslipp [9].

kg CO2/m3

1000
750
500
250
0

Transportbelastning
Produksjonsbelastning

Figur 3: Miljøpåvirkning fra ulike granittprodukter, i forhold til et sammenlignbart betongprodukt (fra Skien) [10].
Beregningene tar utgangspunkt i bearbeiding av naturstein forholdsvis nært uttaksstedet. Jogra har steinbrudd i Røyken og
i Iddefjord, med foredling i Sarpsborg.

I tillegg til tekniske krav til naturstein blir det ofte stilt estetiske krav i anskaffelser av produkter, for eksempel
med tanke på farge og utseende. Regelverket tillater også at det stilles miljøkrav i forbindelse med anskaffelser.
Siden det foreligger få miljødeklarasjoner (EPDer) for naturstein vil det dog kunne være noe krevende å følge opp
slike krav i en anskaffelse.
Det finnes noen interessante faste dekker-produkter på markedet som vil kunne gi en redusert lokal miljøpåvirkning. Blant annet finnes det dekker som er behandlet med titandioksid, som vil kunne reagere med og
bryte ned det helse- og miljøfarlige stoffet NOx. Det finnes også permeable dekker som vil kunne redusere overvannsproblematikk og redusere risikoen for flom. Det er ikke gjort en kost/nytte vurdering av slike produkter.
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2.8. Asfalt
I prosjektet vil det brukes asfaltprodukter til først og fremst vegformål og gang-/sykkelareal. Asfalt er i stor grad
basert på ikke-fornybare råvarer og krever mye energi ved produksjon. Dette gir asfalt en forholdsvis stor
miljøpåvirkning, og dette gjelder særlig klimapåvirkning. Det er identifisert noen tiltak som vil kunne gi betraktelig
mye lavere klimagassutslipp [11]:
1.

Gå over til brensel med lavere utslipp av CO2-ekvivalenter per energienhet enn fyringsolje

2.

Holde nede fuktinnholdet i 0-fraksjonene (i tilslaget som brukes ved produksjonen)

3.

Produsere mer asfalt med lavtemperaturteknikk, LTA

4.

Øke andelen av gjenbruk i varme masser

5.

Vurdere å bruke lokalt tilslag i stedet for tilslag med lang båttransport dersom det lokale ikke gir
redusert levetid som oppveier gevinsten

Enkelte leverandører har også begynt å markedsføre produkter med bedre miljøytelser, som et resultat av lavere
produksjonstemperatur, økt andel gjenbruk og bruk av fornybar energi ved produksjon. Ifølge European Asphalt
Pavement Association (EAPA) vil 10 % gjenbruk gi 4 % reduksjon i CO 2-utslipp fra råvareproduksjon til produsert
asfalt (krybbe til port), mens 50 % gjenbruk vil gi 20 % reduksjon i CO 2-utslipp [11]. For å unngå utslipp knyttet til
økt oppvarmingsbehov ved tilsetting av kaldt gjenbrukt asfaltgranulat bør det brukes egen gjenbrukstrommel ved
produksjonen. I 2013 ble 16 % av gjenbrukt asfalt i Norge benyttet i varmasfaltproduktsjon [11]. Foreløpig finnes
det ikke noen tilgjengelige miljødeklarasjoner (EPDer) for slike produkter på det norske markedet.

3. Resultater
Tabellen nedenfor viser de ulike innsatsfaktorene, med beregnede/estimerte mengder i prosjektet og beregnede
klimagassutslipp. Den viser også utslippsreduserende tiltak for de ulike innsatsfaktorene, med potensiell
utslippsreduksjon. Da tilleggskostnadene vil kunne variere mellom ulike tilbydere er tilleggskostnadene spesifisert
som lav, middels og høy. Lav tilleggskostnad indikerer cirka 0-25 % økte kostnader for innsatsfaktoren grunnet
tiltaket, middels tilleggskostnad indikerer cirka 25-50 % økte kostnader og høy tilleggskostnad indikerer mer enn
50 % økte kostnader. Det er også spesifisert om tiltaket vil kunne ha noen spesielle forventede sideeffekter
(positive eller negative).
Tabell 3: Resultater for utslipp fra innsatsfaktorer og ulike utslippsreduserende tiltak.
Tema/
innsatsfaktor

Tiltak

Massehåndtering

Mengde

1 381 781 m3

Utslippsfaktor
900 g
CO2/km1

Klimagassutslipp før tiltak

Anleggsmaskiner

52 381 l diesel4

Krav om fossilfri byggeplass

Tilleggskostnad

4 370 tonn CO2 Lav(?)
450 g
CO2/km2
2,66 kg
CO2/l
1,33 kg
CO2/l

Sideeffekter

7 381 tonn CO2

Minimering av
transportavstander
Bruk av biodiesel (HVO)

Potensiell
utslippsreduksjon

3 691 tonn CO2 Middels3

God lokal miljøeffekt.
Utfordringer med
bærekraftig
produksjon av
drivstoff.

139 tonn CO2
70 tonn CO2 Middels

Utfordringer med
bærekraftig
produksjon av
drivstoff.

1

Basert på Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2014 til FN [12].
Basert på TØI-rapporten "Fornybare drivstoffer – Fornybar diesel: HVO [4].
3
Cirka 30 % høyere driftskostnader. Eventuelt noe økte investeringskostnader [3].
4
Basert på tilsvarende tall fra utbygging av Follobanen [13].
2
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Tema/
innsatsfaktor

Tiltak

Mengde

Krav om utslippsfri
byggeplass

Utslippsfaktor

Klimagassutslipp før tiltak

0 kg CO2/l

139 tonn CO2

Bruk av elektriske kjøretøy til
persontransport
Betong

77 757 m36

Valg av lavkarbonbetong

Armeringsstål

2 177 m3 10

Valg av produkter med lave
utslipp
Skinner

40 740 m
Valg av produkter med lave
utslipp/høyt resirkulert
innhold

Annet konstruksjonsstål

126 610 kg15

Valg av produkter med lave
utslipp
Naturstein

5 046 m2 18
Valg av produkter med lave
utslipp

Asfalt

21 480 m3

Potensiell
utslippsreduksjon

Tilleggskostnad

Lav-høy5

Ikke estimert Lav
320 kg
CO2/m3 7

Reell miljøeffekt
usikker.

655 tonn CO2 Lav

Reell miljøeffekt
usikker.

161 tonn CO2 Lav

Reell miljøeffekt
usikker.

323 tonn CO2

4 895 tonn CO2

87 kg
CO2/m3 20
48 kg
CO2/tonn21

8 556 tonn CO2 Lav
5 953 tonn CO2

2,63 kg
CO2/kg14
2,55 kg
CO2/kg16
1,28 kg
CO2/kg17
970 kg
CO2/m3 19

4 665 tonn CO2 Lav9

Lavere
varmeutvikling,
kan bl.a. gi
utfordringer ved
vinterstøping.

17 113 tonn CO2

0,50 kg
CO2/kg12
2,96 kg
CO2/kg13

God lokal miljøeffekt. Kan være
vanskelig å få
tilbydere.
God lokal miljøeffekt.

24 882 tonn CO2

260 kg
CO2/m3 8
1,00 kg
CO2/kg11

Sideeffekter

4 456 tonn CO2

Kan være vanskelig
å få dokumentert
produktforskjeller.

2 578 tonn CO2

5

Sannsynligvis lav for mindre elektriske anleggsmaskiner, men høy for ombygging av større, konvensjonelle
maskiner til elektrisk drift. Lavere driftskostnader kompenserer til dels for høyere investeringskostnader.
6
Inkluderer ikke betong i holdeplasser.
7
Med utgangspunkt i bransjereferansen for betongkvalitet B30 M60 [7].
8
Antatt bruk av både lavkarbonbetong klasse B og C.
9
Antatt 10 % høyere pris, ref. prosjekt OBOS Ulven.
10
Antatt 0,028 m3 armeringsstål for hver m3 betong. Inkluderer ikke konstruksjoner ved holdeplasser
11
"Dårligste" produktet på det norske markedet.
12
Høyt resirkulert innhold og bruk av fornybar energi ved produksjon.
13
Med utgangspunkt i klimabudsjett fra prosjekt Østfoldbanen VL, Sandbukta - Moss – Såstad [14].
14
Basert på erfaringer fra Follobanen [8].
15
Basert på miljøbudsjett for Elektrifisering Trønder-Meråkerbanen [15].
16
Fra generisk EPD NEPD 00255E. 11 % resirkulert innhold [16].
17
Basert på EPD 00230E. 85 % resirkulert innhold [17].
18
30 % av mengde støttemurer og 8 holdeplasser med 12 m3 naturstein/holdeplass.
19
Antatt «dårligste» løsning, med kinesisk granitt.
20
Antatt bruk av norsk granitt.
21
Basert på bransjegjennomsnitt [18].
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Tema/
innsatsfaktor

Tiltak

Mengde

Valg av produkter med lave
utslipp

Utslippsfaktor

34 kg
CO2/tonn22

Klimagassutslipp før tiltak

Potensiell
utslippsreduksjon

Tilleggskostnad

773 tonn CO2 Ukjent

Sideeffekter

Kan være vanskelig
å få dokumentert
produktforskjeller.

4. Forslag til implementering

Ved implementering av tiltak i konkurransegrunnlaget til BT4, i form av krav til leverandører, bør man søke å
finne de tiltak som har stor potensial for utslippsreduksjon. Man bør også velge de lavthengende fruktene, der
det ikke forventes å redusere antallet tilbydere og der tilleggskostnadene forventes å bli lave (eller til og med
negative). De tiltak som dessuten gir lavere lokal miljøpåvirkning bør prioriteres ved valg av tiltak, særlig siden
utbyggingen skjer i områder som har lokal miljøbelastning fra før. Det vil også kunne være aktuelt å velge enkelte
tiltak som vil bidra til teknologiutvikling, og som kan gi ringvirkninger i lokalt leverandørmarked og positive
effekter for prosjekter til andre byggherrer.
De tiltak som av ulike årsaker (først og fremst potensiell utslippsreduksjon og tilleggskostnader) skiller seg ut
positivt er:
• Valg av lavkarbonbetong
• Minimering av transportavstander ved transporter av masser
• Bruk av biodiesel (HVO) ved transporter av masser
• Fossilfri byggeplass (kombinasjon av biodiesel og el)
• Valg av armeringsstål med lave utslipp
• Valg av naturstein med lave utslipp (transportavstander)
Implementering av tiltak i konkurransegrunnlaget vil kunne skje gjennom spesifikasjonskrav. Krav til fossilfri
byggeplass vil for eksempel kunne formuleres på følgende måte:
Byggeplassen skal være fossilfri. Alle maskiner som kan gå på el/batteri skal gå på el/batteri. Alle
dieseldrevne maskiner skal bruke 2. generasjons biodrivstoff fra en sertiﬁsert bærekraftig kilde iht EUs
fornybardirektiv. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940.
Miljø kan også brukes som et eget tildelingskriterium. En mulighet vil da kunne være å la leverandør få velge
blant ulike mulige tiltak og evaluere leverandørenes tilbud basert på samlet estimert utslippsreduksjon. I henhold
til de endrede kravene i lov om offentlige anskaffelser (§ 5), ny miljøbestemmelse mv. i bl.a.
anskaffelsesforskriften (§ 7-9) og forsyningsforskriften (§ 7-9), må i så fall miljø vektes med minst 30 % i
konkurransen [19, 20, 21].

22

For eksempel NCC Green Asphalt.
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Vedlegg 1 – Alternative mottak/utfyllinger ved massehåndtering
Samla
masser UT
(fm3)
1 381 781

Forurensa
masser UT
(m3)
94 166

Sum masser
ut er faste
masser,
uansett om
det er
løsmasser
eller fjell

Masser og
mengder etter
innspill fra
miljøgeologene.

Antatt korteste
transportavstand (på
bil), én vei

Kanalveien 66,
til nærmeste
mulige mottak
(på bil)
10 km

Antatt annen,
lengre aktuelle
transportavstand (på
bil), én vei
Antatt annen,
lengre aktuelle
transportavstand (på
båt?), én vei

Kanalveien 66,
til Lindås,
(mulig mottak)
45 km
Kanalveien 54,
til
mulige mottak
Oslo (på båt?)

Bunnrensk
tunneler UT
(m3)
18 155

Brukbare masser UT
(m3)
1 300 439
(1 170 439 m3 flyttes
internt i prosjektet,
130 000 m3 er
overskuddsmasser)*
Masser fra
Sum brukbare
utrensking av
masser er den del av
forurensa
Masser UT som er
masser fra
sprengstein, som kan
driving av
blir brukt i
tunnel. Dette
prosjektet.
er trukket ifra I tillegg skal alle
mengder
forurensa masser og
sprengstein fra bunnrenskmasser
tunnel.
sorteres, og det
antas at 50%
utsortert (>50 mm)
av disse er rene og
kan brukes i
prosjektet.
Kanalveien 66, Kanalveien 66,
til nærmeste
eventuelt Fløen,
mulige mottak til hovedutfylling i
(på bil)
prosjektet (Store
10 km
Lungegårdsvannet)
(på bil) m.m.
3 km
(1 170 439 m3*)
5 km
(130 000 m3*)
Kanalveien 66,
til Lindås,
(mulig mottak)
45 km
Kanalveien 54,
til
mulige mottak
Oslo
(på båt?)

Fyllingsdalen,
til hovedutfylling i
prosjektet (Store
Lungegårdsvannet)
(på bil) m.m.
10 km
(1 170 439 m3*)
30 km
(130 000 m3*)

Restmasser UT
(godkjent mottak)
(m3)
404 925

Stein tilført
(Am3)
1 127 156**

Geoteknisk uegnede
løsmasser vil være
masser av torv, eller
mineralske masser
med høyt organisk
innhold, og gjerne
høyt vanninnhold.
Disse massene må
masseutskiftes med
grovere masser, dvs.
sprengstein eller
tilsvarende masser
med mindre enn 10
% finstoff.

Sum Tilført
Sprengstein
er behovet
for fyllmasser i de
enkelte
delområder.

Kanalveien 66,
til nærmeste mulige
mottak (Arna?) (på
bil)
20 km

*

Kanalveien 54,
til mulige mottak
Sotra (på bil)
30 km

*Etter utfylling av eksterne sprengsteinsmasser, ca 500 000 m3, tilført fra E39 vegprosjekt, er behovet for ytterligere tilført
sprengstein i Store Lungegårdsvannet mindre enn det som prosjektet genererer, dvs. overskudd av sprengstein på 130 000 m 3
(1 300 439 m3 minus 1 127 156 m3, minus 500 000 m3), må ut av prosjektet og skal helst disponeres samfunnsnyttig i Bergen
kommune, antar en transportavstand på 5 – 30 km én vei.
** Når det gjelder Utfylling Store Lungegårdsvannet så utgjør eksterne masser ca 500 000 m3 av steinen tilført (fra E39
vegprosjekt), slik at denne mengden blir ikke med i beregningene for «Grønnere bybaneutbygging»-prosjektet.
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Vedlegg 4. Vedtatt miljøprofil for Bybanen Utbygging

Bybanen Utbygging – Miljøprofil
Vedtatt i ledermøte 21.11.2017

Visjon
«På skinner for fremtidens Bergen»
Det ble for en del år siden utarbeidet visjon og verdier for Bybanen Utbygging. Visjonen «På skinner
for fremtidens Bergen» står seg fortsatt godt, også i et miljøperspektiv. Den er også godt integrert
med Hordaland Fylkeskommunes visjon, «Nyskapende og Attraktiv», og samfunnsoppdraget «Vi
bygger Hordaland»

Verdier
I tillegg til visjonen ble det også utarbeidet følgende 4 verdier for Bybanen Utbygging:

•
•
•
•

Miljøbevisste
Redelige
Pålitelige
Målrettede

Disse henger fortsatt godt sammen med visjonen – særlig når en får lagt mer innhold til hva det vil si
å være miljøbevisste. De henger også godt sammen med fylkeskommunens overordnede verdier –
kompetent, offensiv og i dialog.

Overordnet målsetting for miljø
I reguleringsfasen utarbeidet Bergen kommune en Miljøoppfølgingsplan, og i den står følgende:
«Det foreslås følgende overordnede miljømål for bybaneprosjektet: Bybanen skal planlegges slik at
det gir miljømessige synergieffekter og merverdi, så langt det er mulig ut fra kost- /nyttevurderinger.
Utbyggingen skal gjøres klima- og miljøvennlig gjennom riktige valg og beslutninger, og unngå
uakseptabel miljøbelastning relatert til ulike prioriterte miljøtema i prosjektet.»
HFK har følgende overordnede mål for næring i Klimaplan for Hordaland: «Næringslivet i Hordaland
skal ha lågast moglege utslepp av klimagassar og lågast mogleg energibruk per produsert eining.
Forsking og innovasjon skal bidra til berekraftige løysingar på klimautfordringane.»
Med utgangspunkt i miljømålene over foreslås følgende overordnede miljømål for Bybanen
Utbygging:

«Bybanen Utbygging skal i prosjektering og bygging av Bybanen bruke et
livsløpsperspektiv for å redusere påvirkning på miljø og klima».

Delmål og tiltak
For å kunne oppnå den overordnede målsettingen på miljø er det nødvendig å iverksette ulike tiltak
på kortere og lengre sikt – for byggetrinn 4 er en del tog allerede gått med hensyn til valg av
løsninger, mens man for fremtidige byggetrinn kan implementere miljøaspektet som et element
allerede i reguleringsfasen.

På kort sikt - Byggetrinn 4:
Prosjekteringsfasen:
Vi ønsker at prosjekterende skal velge miljøvennlige løsninger ved prosjektering. Med miljøvennlige
løsninger menes blant annet følgende:
•
•

At vi foretrekker at murer utføres med naturstein i stedet for betong dersom det ellers gir en
tilnærmet likeverdig løsning
At vi foretrekker at det brukes tre i stedet for stål eller betong i følgende broer:
• Gangbro ved Oasen
• Broer over kanal Mindemyren
• Fløen Gang-/Sykkelbro
• Bro Haukelandsveien (dersom eksisterende bro ikke kan brukes)

Punktene over er allerede spilt inn til våre prosjekterende på byggetrinn 4.
I tillegg ønsker vi følgende:
•
•

Å få utarbeidet et klimabudsjett for prosjektet
At sluttdokumentasjonen skal inneholde et klima-/miljøregnskap

Konkurransegrunnlaget/Utbyggingsfasen:
Vi vil gjennom våre kontrakter stille krav til at entreprenørene våre skal velge miljøvennlige løsninger
i utbyggingsfasen. I dette ligger det at vi skal vurdere å innføre følgende krav:
•
•
•

•

•
•
•

At de skal være miljøsertifiserte iht. NS-EN ISO 14000-serien, Miljøfyrtårn eller tilsvarende eller
oppnå dette i løpet av kontraktens første år
At alle lastebiler skal være av Euroklasse 5 eller nyere
At vi vil ha fossilfrie anleggsområder. I dette ligger det at vi evaluerer entreprenørene på bruk av
materiell for anleggsgjennomføring og persontransport som har elektrisk eller elektrisk/hybrid
kraftkilde. Der dette ikke er mulig skal det brukes biodiesel (HVO)
At der det brukes betong skal dette være lavkarbonbetong, primært klasse A, sekundært klasse
B. Bruk av lavkarbonbetong vil bli testet ut i de forberedende entreprisene D07, D09 og D10 og
resultatet vil bli fulgt opp med hensyn på om kravet kan la seg implementere i øvrige entrepriser.
At det stilles krav i kontraktene om miljødeklarasjon/EPD-er på utvalgte innsatsfaktorer
(lavkarbonbetong, stål, asfalt osv.)
At det stilles minimumskrav i kontraktene til bruk av resirkulert stål i KL-master, armering, spunt
og eventuelt andre stålkonstruksjoner
At det skal søkes å minimere mengde avfall så langt mulig, herunder stilles krav om
returordninger for de avfallstyper der det finnes (eks. emballasje og kabeltromler)

•

At entreprenører som gjør en større innsats for klima/miljø enn det som er krevd vil bli belønnet
for dette, f.eks ved at dette evalueres i forbindelse med samspillsmøtene

Bybanen Utbygging:
I tillegg vil vi stille krav til egen organisasjon med hensyn til å holde fokus på å velge, ta i bruk,
videreutvikle og følge opp miljøvennlige løsninger. I dette ligger blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At sentralt styringsdokument må revideres. HMS og Ytre miljø må synliggjøres bedre, og det økte
fokuset på klima må implementeres.
At miljøprofilen legges ut på Bybanen Utbygging sin webside og i Utbyggingshåndboken
At prosjekteringsveilederen eventuelt må revideres for å hensynta vedtatte miljøtiltak
At samspillsavtalen revideres for å ta høyde for de miljøkravene vi har stilt og for de
entreprenørene som viser en ekstra innsats utover dette
At BU avsetter tilstrekkelig ressurser og kompetanse til klima- og miljøoppfølging
At det etableres enkle rutiner for oppfølging av miljø
At det utarbeides klimaregnskap for byggetrinnet
At obligatorisk sikkerhetskurs/HMS-opplæring oppdateres med en egen modul på miljø/klima
At besluttede tiltak implementeres i organisasjonen og at alle får opplæring i dette
At miljøprestasjon evalueres opp mot miljøprofil. Dette er det naturlig å gjøre i forbindelse med
årlige miljørapporteringen iht. Miljøfyrtårnsertifiseringen
Innkjøp av flere el-biler til egen tjenestetransport. Målsetting å ha fossilfri bilpark i 2020.
Samarbeid med Høgskolen på Vestlandet om en bacheloroppgave på klimautslipp våren 2018.
Å vurdere utfasing av kreosotimpregnerte tresviller under sporveksler

Rapportering:
Miljø blir eget rapporteringspunkt til Styringsgruppen for Bybaneprosjektet.
Klimabudsjett og –regnskap for utbyggingen inkluderes i HFKs Klimarapporter

På lengre sikt - Tiltak fremtidige byggetrinn:
I reguleringsplanfasen legges en betydelig del av premissene for hva som er mulig å gjøre i forhold til
miljø og klima. Videre blir valgmulighetene ytterligere innsnevret i prosjekteringsfasen. Når en
kommer til utbyggingsfasen er det i hovedsak bare valg i forhold til materialbruk, transport og
anleggsvirksomhet en har mulighet til å påvirke. I tillegg til tiltakene foreslått for byggetrinn 4 vil vi
for fremtidige byggetrinn også i første omgang jobbe for å bidra til:

Reguleringsfasen Byggetrinn 5:
•
•
•

Vi ønsker å bidra med kompetanse på miljø i reguleringsfasen slik at dette hensyntas ved valg
og utforming av trase.
Vi ønsker bidra til at valg av miljøvennlige løsninger ved videre planlegging av bybanen er
mulig – for eksempel gjennom antall og størrelse på konstruksjoner, mulige materialvalg
Vi vil oppfordre Bergen kommune til å lage et klimabudsjett for reguleringen.

•

Vi ønsker å oppfordre Bergen kommune til å finne løsninger som reduserer behovet for
transport av masser og materialer (kortreist bybanebygging)

På enda litt lenger sikt:
Foreløpig er tiltak i prosjekterings og utbyggingsfasene for fremtidige byggetrinn løst vurderte skisser
i punktene under. Evaluering av innførte tiltak samt status i forhold til miljø-/klimatiltak for
anleggsvirksomhet i Norge vil være viktige faktorer. Punktene vil bli tatt opp til ny vurdering i god tid
før reguleringsfasen for byggetrinn 5 er avsluttet slik at de kan implementeres på en god måte i
fortsettelsen.

Prosjekteringsfasen:
•

•
•

•
•

At alle konstruksjoner blir vurdert nøye med hensyn til om det er helt nødvendig at de
bygges, om omfang/størrelse kan reduseres eller designes bedre, og om valg av materialer
kan bli mer miljøvennlig (f.eks tre vs betong)
Vi vil kreve at det lages klimabudsjett for prosjekteringen.
Vi vil sette absolutte mål for karbonreduksjon i forhold til standardløsning, f.eks maksimalt
tillatt utslipp av CO2 per m2, gjennom f.eks å kreve optimalisering av konstruksjoner,
kombinert med bruk av mer miljøvennlige materialer
Vi vil kreve at avfallsminimering skal legges til grunn i prosjekteringen
Vi vil utrede muligheten for egenproduksjon av jernbanepukk

Konkurransegrunnlag/Utbyggingsfasen:
•
•
•
•
•

•

Vi vil kreve utslippsfritt anleggsområde og utslippsfri inn- og uttransport
Vi vil kreve livsløpsvurdering (LCA) for de innsatsfaktorer der dette er mulig
Vi vil kreve at avfallsminimering legges til grunn i utbyggingen
Vi vil ha miljøkrav til produkter og leverandører ved innkjøp
Vi vil kreve økt grad av kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning internt i prosjektet levering av avfall som ikke kan gjenvinnes internt til ekstern gjenbruk eller
materialgjennvinning
Vi vil kreve at så mye som mulig av restavfall skal benyttes til energiutnyttelse

Bybanen Utbygging:
•
•
•

I prosjektering og utbygging vil vi kreve miljøvennlige løsninger fra våre samarbeidspartnere.
Miljøoptimalisering ved entrepriseinndeling
Vi vil jobbe kontinuerlig for å holde miljø i fokus slik at løsninger som velges både for
utbyggingen og for organisasjonen, alltid vurderes med hensyn til miljøpåvirkning.

