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Klimagassbudsjett for Kjøkøysund bru 
 

Sammendrag 
Sweco har på oppdrag fra Viken fylkeskommune utarbeidet et klimagassbudsjett for 
Kjøkøysund bru i sammenheng med reguleringsplan og forprosjekt for ny bru. Dagens bru er i 
dårlig forfatning og er vedtatt revet og erstattet med ny bru. 

Klimagassbudsjettet er utarbeidet ved å benytte excel-verktøyet VegLCA. Dette er utviklet for 
Statens vegvesen for forutsetninger og utslippsberegninger. Arbeidet har blitt gjennomført ved 
først å lage et regnskap til 70%-leveransen (mai 2020), som senere er oppdatert til 
datagrunnlaget for 100%-leveranse (oktober 2020) i denne beregningen. 

Klimagassbudsjettet omfatter ny vei og ny bru. Ny bru bygges som fritt frem bru og blir totalt 
404m lang. Klimagassbudsjettet omfatter fagene Bru, Vei i dagen, Elektro, VA og 
Anleggsgjennomføring. Riving av eksisterende bru er utelatt fra analysen. 

Resultatene viser totale klimagassutslipp på 4726 tonn CO2ekv over en analyseperiode på 60år 
med forutsetninger og omfang spesifisert i denne rapporten. Endelig leveranse i prosjektet vil 
påvirke klimagassbudsjettet. 

Det er også et mål med klimagassbudsjettet å identifisere mulige tiltak for utslippsreduksjon 
knyttet til materialforbruk, anleggsgjennomføring, drift og vedlikehold. Det er dermed også 
inkludert en kort vurdering knyttet til dette. 
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Datagrunnlag og forutsetninger 
Klimagassbudsjettet omfatter Vei i dagen, Bru, Elektro, VA og anleggsgjennomføring. 
Klimagassbudsjettet er utført for følgende innsatsfaktorer per fag: 

-Bru: Betong og armering 

-Elektro: Veilysmaster, trekkekummer, elektrotekniske installasjoner bru 

-Anleggsgjennomføring: Massehåndtering og massetransport 

-VA: Grøfter, kummer og rør 

-Vei i dagen: Sprengning og masseflytting, veifundament, veidekke, rekkverk 

Tabell 1 viser innsatsfaktorene per fag oppgitt med mengde og enhet. Enheten fm3 innebærer 
faste masser, mens lm3 innebærer løse masser. Innsatsfaktorene er basert på informasjon fra 
fagene. Det vises til verktøyet VegLCA for utslippsfaktorer og beregningsfaktorer inkl. levetid til 
produkter. Alle forutsetninger er predefinert dersom ikke annet er spesifisert her. 

For massehåndtering er det antatt en gjennomsnittlig avstand på 17 km til pukkverk og en intern 
avstand på 1 km for intern kjøring fra fjell-/jordskjæring til fylling. Avstand til pukkverk er basert 
på avstand til de to nærmeste pukkverkene som antas å være aktuelle; Onsøy pukkverk, 
avstand ca 18km og Borge pukkverk, avstand ca 16km.  

Utslipp knyttet til anleggsgjennomføring inkluderer kun en overordnet beregning av 
massehåndtering og massetransport for vei og bru og mangler dermed midlertidige veier m.m.  

Utslipp fra betong avhenger sterkt av hvilken betongkvalitet som velges. Det er her forutsatt 
B45-betong av type lavkarbonklasse B. Det er antatt at dette vil være bransjereferanse ved 
utbygging. Armeringsjern er antatt med 100% resirkulert stål, dette er basert på forhåndsvalg i 
VegLCA. 

Innsatsfaktorer 
Fag Innsatsfaktor Mengde Enhet 

Vei i dagen Sprengning i linjen 8826 pfm3 
Jordmasser i linjen 3719 fm3 
Sprengt stein til motfylling 14018  lm3 
Sprengt stein til fyllplass 222 lm3 
Avretting, justering og komprimering av planum på jord 1383 m2 
Avretting, justering og komprimering av planum på 
sprengt stein 

7997 m2 

Planum på steinfylling 8662 m2 
Filterlag 84 m3 
Separasjonslag/filterlag av fiberduk 12862 m2 
Frostsikring med plater av ekstrudert polystyren (XPS) 84 m3 
Forsterkningslag sand, grus og samfengt pukk 6162 m3 
Bærelag av knust grus 737 m3 
Bærelag av Ag16 2107 tonn 
Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb) 15 373 m2 



   

 

 

4 (11) 
 
RAPPORT 
23.10.2020 

 

 

LI s:\oppdrag\srp\32113\10214477_kjøkøysund_bru\000\06 dokumenter\klima\100% leveranse\10214477-ny kjøkøysund bru - klimagassbudsjett.docx 

Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb) 15 522 m2 
Rekkverk i stål 1238 m 

Vei i 
dagen: VA 

Drensledning <= 120mm 455 m 
Drensledning >= 120 mm 230 m 
Overvannsledning 950 m 
Grøfter i jord 190 fm3 
Grøfter i kombinert jord/berg 265 fm3 
Grøfter i berg 480 fm3 
Kummer i betong 28 stk 
Kummer i plast 33 stk 

Vei i 
dagen: 
Elektro 

Trekkekummer 10 stk 
Belysning 2 470 000 RS 
Elektriske installasjoner 400 000  RS 

Bru: 
Anleggs-
gjennom-

føring 

Fylling med knuste masser 9750 m3 
Sprengning over vann 3780 m3 

Bru Armering 1590 tonn 
Betongstøp, B45, CEM II/A 6920 m3 

Tabell 1: Innsatsfaktorer per fag   
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Resultat 
Her vises resultatene fra beregningene med VegLCA. VegLCA oppgir miljøindikatorene klima, 
forsuring, eutrofiering, fotokjemisk smog og akkumulert energibruk. I denne rapporten omtales i 
hovedsak klima. 

Utslipp per livsløpsfase 
Tabell 2 presenterer overordnete resultater av utslippsfordeling per livsløpsfase. Det 
fremkommer her at det er materialproduksjon som står for den største andelen av 
klimagassutslippene (dog mindre andel av f.eks. energiforbruk der drift og vedlikehold også har 
et stort energiforbruk). Utbygging står kun for 6% av de totale klimagassutslippene, men det 
skal merkes at anleggsgjennomføring har kun hensyntatt anleggsarbeid knyttet til materialer. 

 

  Fordelt på livsløpsfase 
  

Klima Forsuring Eutrofiering Fotokjemisk 
smog 

Akkumulert 
energibruk   

Livsløpsfase tonn CO2e kg SO2e kg P-e kg NMVOC GJ 

Materialproduksjon                3 692               10 584                    672               13 367               52 770  

Utbygging                   270                 1 657                       11                 2 660                 3 786  

D&V 60 år                   764                 3 796                    246                 3 834               27 884  

Sum                4 726               16 036                    929               19 861               84 439  
Tabell 2: Resultat utslipp per livsløpsfase 

Utslipp fra Materialproduksjon 
Tabell 3 viser fordelingen av utslipp fordelt på Vei i dagen og Brukonstruksjon. Bru-
konstruksjonen står for ca. 86% av de totale klimagassutslippene mens Vei i dagen står for ca. 
14% av klimagassutslippene. I VegLCA omfatter Vei i dagen også Elektro og VA, mens Bru 
omfatter også anleggsgjennomføring knyttet til bru. 

 

  Fordelt på veikomponent, materialproduksjon   
  Klima Forsuring Eutrofiering Fotokjemisk 

smog 
Akkumulert 
energibruk   

  tonn CO2e kg SO2e kg P-e kg NMVOC GJ 

Vei i dagen                   522                 2 731                    135                 3 070               19 633  

Bruer                3 170                 7 852                    537               10 297               33 137  

Sum                3 692               10 584                    672               13 367               52 770  
Tabell 3: Resultat utslipp per element 
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Utslipp per type materiale er fremstilt i Tabell 4 og Figur 1. På materialnivå står betong for 60% 
av klimagassutslippene og armeringsstål/spennarmering står for 22% av utslippene. Fra veien 
er det asfalten (bindelag, slitelag og deler av bærelag laget av asfaltert grus) som bidrar mest 
med 8% av klimagassutslippene. 

 

  Materialproduksjon       
  

Klima Forsuring Eutrofiering Fotokjemisk 
smog 

Akkumulert 
energibruk   

Materialkategori tonn CO2e kg SO2e kg P-e kg NMVOC GJ 

Asfalt                   307                 1 840                       35                 2 151               15 413  

Betongelementer                      14                       28                         2                       37                    128  

Grus/pukk                   125                    778                       26                 1 169                 2 370  

Kamstål                   800                 2 983                    275                 4 520               18 737  

Plasstøpt betong                2 214                 4 029                    207                 4 654               11 657  

Konstruksjonsstål                   180                    742                    112                    668                 2 934  

Plast                      21                       66                         3                       79                    735  

Fiberduk                      22                       91                       12                       61                    588  

Annet              8,0113                      26                         1                       29                    207  

Sum                3 692               10 584                    672               13 367               52 770  
Tabell 4: Utslipp per type materiale 
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Figur 1: Fordeling klimagassutslipp per materiale 

 

Utslipp fra Utbygging 
Tabell 5 viser at hovedparten av klimagassutslippene for utbygging er knyttet til 
anleggsmaskiner (74%) der størsteparten kommer fra graving og håndtering av masser på 
anleggsplassen. 

Massetransporten viser her til transporten av masser fra pukkverk til anleggsplassen (til fylling) 
der mengde masser som trengs inn er beregnet fra massebalansen av skjæringer vs. fyllinger. 
Merk her at utslipp knyttet til transport av materialer til bru og vei er en del av 
materialregnskapet og er ikke inkludert her i massetransport. 

Arealbruksendring og elektrisitetsforbruk er ikke medtatt i denne analysen. 
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  Utbygging         
  

Klima Forsuring Eutrofiering Fotokjemisk 
smog 

Akkumulert 
energibruk   

Materialkategori tonn CO2e kg SO2e kg P-e kg NMVOC GJ 

Sprengning                      36                    239                         4                    219                    372  

Anleggsmaskineri                   200                 1 210                         5                 2 094                 2 903  

Massetransport                      35                    208                         2                    346                    511  

Sum                   270                 1 657                       11                 2 660                 3 786  
Tabell 5: Resultat detaljer Utbygging 

 

Utslipp fra Drift og Vedlikehold 
Tabell 6 viser at utslipp fra D&V kun er relatert til reasfaltering av veien (kun slitelag) samt 
konstruksjonsstål (i hovedsak rekkverk). Det er her ikke inkludert vedlikeholdsarbeid av brua 
eller annet vedlikehold. 

 

  D&V 60 år         
  

Klima Forsuring Eutrofiering Fotokjemisk 
smog 

Akkumulert 
energibruk   

Materialkategori tonn CO2e kg SO2e kg P-e kg NMVOC GJ 

Asfalt                   425                 2 347                       52                 2 393               22 411  

Anleggsmaskineri                      27                    165                         1                    285                    396  

Konstruksjonsstål                   312                 1 284                    194                 1 156                 5 078  

Sum                   764                 3 796                    246                 3 834               27 884  
Tabell 6: Resultat detaljer Drift og Vedlikehold 
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Tiltak for klimagassreduksjon 
Størsteparten av utslippene er knyttet til brukonstruksjonen slik at det er der tiltak vil kunne ha 
mest effekt. 

Valg av type bru 
I forprosjektet ble det diskutert hvorvidt det er aktuelt å se på forskjellige type brukonstruksjoner 
inkludert mulighet for (delvis) bygging med tre. Det viste seg da at valget av type 
brukonstruksjon langt på vei ble tatt i skisseprosjektet. Det ble i denne prosessen diskutert 
mulighet for en stålfagverksbru istedenfor fritt frembyggbru (FFB) som er det anbefalte forslaget 
fra skisseprosjektet. Av flere grunner så er stålbrua vurdert som både en dårligere teknisk 
løsning og betydelig dyrere enn en FFB. 

Det er også diskutert en teoretisk mulighet for trebru, dvs. trefagverk istedenfor stål i en 
fagverkbru, men det vil være en komplisert beregning å se på faktiske mengder og mulig 
løsning for en slik bru. Dette grunnet flere premisser der det spesielt kan trekkes frem siktlinjer, 
spenn på ca 110 meter, samt seilingshøyde på 25 meter. Det er derfor ikke beregnet utslipp fra 
en hypotetisk trebru her. 

Det ble også diskutert mulighet for å legge gang- og sykkelveien under veibrua der denne 
kunne bygges i tre. Men dette ble forkastet som ikke ønskelig løsning og er heller ikke regnet på 
her. 

Valg av materialer 
Det er tydelig fra klimagassbudsjettet at det er viktig hvilken type betong som velges. Figur 2 
viser uttrekk fra rapport 37 fra betongforeningen (versjon fra 2019). Det fremkommer at det er et 
stort spenn i utslipp for forskjellige betongkvaliteter (styrke) og lavkarbonklasse. Det er med 
pilen her markert muligheten for utslippsreduksjon når man går fra bransjereferanse mot 

Figur 2: Uttrekk fra Betongforening rapport 37 - utslipp betong lavkarbonklasser 
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lavkarbonklasser. Lavkarbon Ekstrem er foreløpig kun brukt i et par byggeprosjekter. Det er i 
denne analysen tatt utgangspunkt i lavkarbon klasse B med betongkvalitet B45. 

For bygging av en Fritt frembyggbru (FFB) er det dessverre problematisk med lavkarbonbetong 
grunnet at det er kritisk med rask herding. Det er derfor spørsmål om dette vil være mulig i 
prosjektet.  

Det finnes også noe potensial for utslippsreduksjon knyttet til lavutslippsasfalt. Dette er ikke sett 
nærmere på i denne analysen. 

Massehåndtering og anleggsgjennomføring 
Det er et mål i prosjektet om best mulig massebalanse for å minimere behov for å transportere 
masser inn eller ut av anlegget. Per nå viser balansen noe underskudd av masser men dette er 
antatt at kan optimaliseres videre.  

I materialregnskapet er det inkludert transport av forsterkningslag (pukk og grus) til veibanen, 
dette kan imidlertid antas at kan hentes lokalt fra fjellskjæring hvis det kan bekreftes god nok 
steinkvalitet samt en massebalanse som tillater dette. 

Anleggsgjennomføringen vil håndteres senere i prosjektet og er her ikke diskutert nærmere. 
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Diskusjon 
Resultatene viser totale klimagassutslipp på 4726 tonn CO2ekv over en analyseperiode på 
60år, med forutsetninger og omfang spesifisert i denne rapporten. Endelig leveranse i prosjektet 
vil påvirke klimagassbudsjettet. 

Analyse på fagnivå viser at fagområde brukonstruksjon utgjør en stor andel av de totale 
utslippene. Det vil være avgjørende for klimagassbudsjettet hvilken type betong som vil brukes i 
prosjektet. 

I denne analysen er det antatt betong B45 lavkarbon klasse B. Lavkarbon klasse A har 24% 
lavere utslipp enn klasse B. Dersom lavkarbon klasse A benyttes i dette prosjektet vil det føre til 
en utslippsreduksjon på 14% for materialer. 

Dersom det brukes betong B45 bransjereferanse (se figur 2), vil dette føre til en utslippsøkning 
på 24% fra lavkarbon klasse B. Dette vil tilsvarende føre til en utslippsøkning på 14% for 
materialer i dette prosjektet.  

Det er her allerede regnet med 100% gjenvunnet stål til armeringsjern slik at det ikke vil være 
noen spesielle muligheter for utslippsreduksjon der, men heller en risiko for utslippsøkning hvis 
dette ikke blir ivaretatt i prosjektet. 
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