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Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i 
Agder. Rapporten tar for seg temaet klima og klimagassbudsjett. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 
 
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er 
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for klimagassbudsjettet har vært Ida Nossen.  
 
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 
Det er utarbeidet et klimagassbudsjett for reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble for 
bygging, arealbeslag, drift og vedlikehold i 60 år. NIRAS sitt verktøy er benyttet for å beregne 
utslipp knyttet til bygging av ny E18 (NV-GHG 2-3, 2021). 
 
Formålet med beregningene er å etablere utslippstall for prosjektet og konsepter, samt 
benytte beregningene i beslutningsprosesser knyttet til løsninger og system. Beregningene 
skal vise hvilke utslippsreduserende tiltak som er innarbeidet i reguleringsplan for å nå målet 
om 30 % reduksjon knyttet til utbygging. Beregningene legger også grunnlag for å 
identifisere tiltak og utslippskutt som kan detaljeres i totalentreprisen av prosjektet. 
 
Totalt har regulert løsning et beregnet utslipp på 492 047 tonn CO₂e1 over et livsløp på 60 år. 
Utslippene fordeles på byggefase og drift og vedlikehold med henholdsvis ca. 174 700 og 
118 000 tonn CO₂e. Endret arealbruk utgjør til sammen et utslipp på omtrent 200 000 tonn 
CO₂e. 
 

 
Figur 1-1. Klimagassutslipp fordelt på byggefase, arealbruk og drift og vedlikehold for E18 Tvedestrand-Bamble. 
Utslippene vises i tonn CO₂ ekvivalenter over en livstid på 60 år. 

 

 
1 CO₂e er en forkortelse for CO₂-ekvivalenter. Dette er summen av alle drivhusgassutslipp, regnet om til en 
ekvivalent mengde CO₂ (over en periode på 100 år). 
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For byggefasen totalt (uten utslipp fra arealbruksendringer) fordeles utslippene som følger; 
diesel (32 %), asfalt (26 %), sprengning (17 %), betong (14 %), stål (6 %), armeringsstål (5 %) 
og frostsikring tunnel (1 %). Dieselutslippet er hovedsakelig knyttet til massetransport og 
utbyggingsaktiviteter. Det er et stort masseoverskudd og utslipp fra massetransport her vil 
være sentralt.  
 
Utslippene i drift og vedlikehold er hovedsakelig knyttet til re-asfaltering og nødvendig 
vedlikehold av bruer, samt elektrisitetsforbruk, dieselforbruk i drift og vintervedlikehold (salt). 
Re-asfaltering står for de største utslippene under drift og vedlikehold med 36 %. 
 
Utslipp fra arealbruksendringer (i dette tilfellet omdisponering av skog-, jordbruk- og 
myrarealer) utgjør hele 41 % av de totale utslippene for prosjektet, og for 53 % av utslippene 
knyttet byggefasen. Skog er den arealkategorien som har størst arealbeslag i prosjektet, men 
det er myr som beregnes for å stå for de største utslippene fra arealbruksendringer. Dette 
viser hvor viktig myr er både som karbonlager og naturkategori. Tabellen under viser 
fordelingen av utslipp per arealkategori. 
 
Tabell 1-1. Utslipp (tonn CO₂e) arealbruksendringer fra jord, skog og myr tilknyttet E18 Tvedestrand-Bamble. 

Arealtype tonn CO2e 

Skog - middels bonitet 83 860 

Myr 107 076 

Jordbruksareal 8 407 

Sum 199 343 

 
 
Sammenliknet med beregninger gjennomført av NIRAS i juni 2020 på grunnlag av 
kommunedelplan, har utslippene knyttet til byggefasen (uten arealbruk) blitt noe redusert 
som følge av redusert massetransport og masseoptimalisering, samt enkelte optimaliseringer 
av konstruksjoner. Totalt sett har utslippene økt med 5 %, hovedsakelig som en følge av mer 
detaljerte beregninger av utslipp fra myrområder, samt økning av størrelse på viltpassasjer. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt 
i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 
Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går 
gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, 
Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. 
 
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og 
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I 
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor 
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa. 
 
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18 
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For 
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18 
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i 
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter 
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått 
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble. 
 

 
Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP. 

Samfunnsmål  

 Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2022-
2033 nås. 

 Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og 
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet. 
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 Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet 
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Effektmål 

 Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder, 
med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.  

 Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde 
og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret. 

 Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal 

 Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og 
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk. 

 Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og 
framkommeligheten på øvrig veinett.  

 Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble 
kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny E18 
Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien kobles til ny 
E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på ca. 54 km, og 
planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 
 

 
Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet. 

 
I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia 
i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket 
tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og 
veier.  
 
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende 
masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del 
av tiltaket. 
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3 Klimagassutslipp fra veibygging 
Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til store utslippskutt fra bygg- og anleggssektoren 
for samferdsel frem mot 2030. I grunnlagsdokumentet for NTP er det lagt opp til følgende 
klimamål: 

 40 % reduksjon av klimagassutslipp fra bygging og anlegg innen 2030 
 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra drift og vedlikehold innen 2030 

 
EU vedtok i desember 2020 å øke klimamålet fra minst 40 % til minst 55 % utslippsreduksjon 
innen 2030. I januar 2021 kom Regjeringen med "Klimaplan for 2021-2030" der det legges 
frem en plan for å innfri reduksjonsmålet Regjeringen har satt, som er 45 % reduksjon i 
norske ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030 (Regjeringen, 2021). Dette er en liten 
innskjerping av reduksjonsmålet angitt i NTP. 
 
Regjeringens hovedmål for klima og miljø i transportsektoren er å redusere 
klimagassutslippene i tråd med omstillingen til et lavutslippssamfunn og redusere andre 
negative miljøkonsekvenser. 
 
For E18 Tvedestrand-Bamble har Nye Veier en målsetning om følgende:  

 Reduksjon av CO2 utslippene ved bygging med 30 % sammenliknet med 
basisberegning. 

 Reduksjon av ikke kvotepliktige utslipp fra drift av veianlegget med 55 % over 
driftsperioden på 60 år sammenliknet med basisberegning.  

Dette er basert på prosjektets utforming og hva som er antatt vil være en realistisk 
målsetning for prosjektet. Prosjektet har videre mål om økt bruk av alternativt drivstoff og 
bruk av lavutslippsteknologi. 
 
Utbygging av veiinfrastruktur i seg selv bidrar til betydelige klimagassutslipp. Hovedsakelig er 
utslippene knyttet til produksjon, transport og håndtering av materialer som benyttes i 
veiutbyggingen, og ved vedlikehold i driftssituasjon. I et veiprosjekt er forbruk av 
hovedmaterialer som betong, asfalt og stål store klimapådrivere, samt maskinbruk.  
 
Som en tommelfingerregel består utslipp av veiinfrastrukturen som følger: 

 2/3 materialer 
 1/3 anleggsmaskiner 

 
I den senere tid har utslipp knyttet til arealbruksendringer i større grad blitt medtatt i 
beregninger av totalutslipp, og som i mange prosjekter ofte står for en større andel av 
utslippene enn tidligere antatt. Utslipp fra arealbruksendringer begynner å bli ansett som en 
viktig bidragsyter til økte utslipp i anleggsprosjekter.  
 
Klimagassutslipp kan videre allokeres i direkte og indirekte utslipp i et prosjekt. Direkte 
utslipp er utslipp som foregår på anlegget og er som regel forbruk av diesel. De indirekte 
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utslippene er utslipp som har skjedd i utslippskjeden før anlegget og er hovedsakelig knyttet 
til produksjon og transport av de ulike materialkomponentene og energikildene. 
 
Planfasen og trasévalg er avgjørende for hvor store utslipp infrastrukturprosjekter fører til. 
Både lengden av traséen, kurvatur og sammensetningen mellom bru, tunnel og vei i dagen 
har stor påvirkning på det endelige klimagassregnskapet (Nye Veier, 2020). Det er derfor 
viktig å identifisere gode løsninger for disse tingene i en tidlig fase av et prosjekt, se eller 
kapittel 6.1. Et prosjekt medfører klimagassutslipp gjennom hele livsløpet; fra utvinning av 
naturressurser, produksjon og levering av materiell, montering og bygging av infrastruktur, 
drift og vedlikehold av anlegget og avhending av anlegget etter levetiden. 

3.1 Arealbruksendringer 
Klimaeffekten som følge av beslagleggelse av skog-, jord- og myrarealer er en faktor som i 
større grad inkluderes i klimagassberegninger sammenliknet med tidligere, da destruering av 
skogs-, jordbruks- og myrområder kan ha en betydelig påvirkning på klimagassregnskapet 
ved veibygging. Sammenliknet med tidligere prosjekter har klimapåvirkningen av 
arealbruksendringene blitt viet stor oppmerksomhet i dette prosjektet. Mekanismene for myr 
som karbonlagring er beskrevet i større detalj i kapittel 7.2.  
 
Arealbeslag ved veibygging inkluderer ofte områder som i liten grad vil tilbakeføres til 
produktive arealer. I tillegg til arealer som beslaglegges av selve veien kommer arealer for 
grøfter, støyskjerming, viltgjerder og fjerning av vegetasjon for sikt og fremkommelighet ved 
fremtidig vedlikehold. I anleggsperioden beslaglegges ytterligere areal gjennom uttak, 
deponering og lagring av jord- og steinmasser, samt midlertidige veier og riggområder 
(AsplanViak, 2015). Arealbruksendringer kan gi store utslag og endringer i karbonlagring og 
karbonomsetning da jord og biomasse inneholder til sammen 3-4 ganger så mye karbon som 
atmosfæren og spiller en viktig rolle i karbonets kretsløp. Det er stor variasjon mellom ulike 
naturtyper både når det gjelder størrelse på karbonlageret, mekanismen for opptak og 
utslipp, og hvor sårbart det er mot menneskelig inngrep i form av for eksempel utbygging.  
 
Arealene av myr og våtmark i Norge har siden 1930-årene blitt redusert til en tredjedel som 
følge av dyrking, skogplanting, samt bygging av veier og annen infrastruktur (Statens 
vegvesen, 2015). E18 Tvedestrand-Bamble går gjennom større områder med urørt natur, og 
vil hovedsakelig påvirke skogs- og myrområder gjennom arealbruksendringer. Ny trasé vil i 
liten grad komme i konflikt med jordbruk eller annet utbygd areal. 
 
Dagens kunnskap viser at myr og våtmark er svært viktige naturtyper, både som 
økosystemtjenester og for klimagassvurderinger. Et mål for arealplanleggingen i Norge er å 
finne løsninger som i minst mulig grad bygger ned og forringer myrområder. Ideelt sett skal 
man unngå negativ påvirkning på et naturområde, og hvis dette ikke er mulig foreta 
avbøtende og restaurerende tiltak (Statens vegvesen, 2015). Noen ganger kan det imidlertid 
være umulig å unngå at verdifulle områder utsettes for negative konsekvenser. 
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Figur 3-1: Anbefalt håndtering gjennom arealforvaltning og planlegging i utbyggingsprosjekter for å unngå negativ 
påvirkning av blant annet myr (Statens vegvesen, 2015). 
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4 Referanse fra kommunedelplan 
Det ble i 2019 utarbeidet et klimagassbudsjett basert på kommunedelplanen (NyeVeier, 
2019). Beregningene ble delvis utført med NIRAS sitt verktøy og delvis utført av Asplan Viak 
ved bruk av VegLCA.  
 
Det ble beregnet utslipp knyttet til fem ulike alternative eksempellinjer fra 
kommunedelplanen som et grunnlag for videre vurderinger i reguleringsplanen. 
Klimagassberegningene fra kommunedelplanen viste at samlede klimagassutslipp (uten 
arealbruksendringer) ville ligge mellom 263 000 og 334 000 tonn CO₂-ekvivalenter for 
Tvedestrand – Bamble, se Tabell 4-1. I beregningene fra kommunedelplanen ble utslippene 
beregnet over en levetid på 40 år. Vanligvis beregnes det et livsløp på 60 år som standard på 
veiprosjekter.  
 
Tabell 4-1. Klimagassutslipp (tonn CO₂-ekv.) for eksempellinjekombinasjoner fra kommunedelplanen fordelt på KU-
lav til høy. Tallene er uten arealbruksendringer.  

Tvedestrand-Bamble  
Eksempellinjekombinasjon Klimagassutslipp (tonn CO₂-e) 

KU lav 1A-2C-3C-4D-5C 263 000 
KU høy 1B-2C-3A-4B-5A 325 000 
KU anbefalt 1B-2A-3A-4A-5B 294 000 

 
Det ble også beregnet utslipp knyttet til permanent beslaglegging av skog, myr og 
jordbruksarealer som en tilleggsutredning i KDP. Ved å legge til utslipp fra arealbeslag til 
totalen for eksempellinjekombinasjonene for anbefalt linje, øker utslippene med 54 % til ca. 
614 000 tonn CO₂-ekvivalenter.  
 
De viktigste bidragsyterne til klimagassutslipp fra beregningene i kommunedelplan var 
knyttet til sprengning, massebearbeiding og -transport (både i linja og ut av linja). Total linje 
på veitrase og utstrekning av bru og tunnel var også av betydning.  
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Figur 4-1. Sammenstilling av klimagassutslipp ved arealbeslag for eksempellinjealternativer for Dørdal–Tvedestrand 
fra kommunedelplan. Prosjektnavnet er senere endret til Tvedestrand-Bamble. 

 
Det ble for kommunedelplan gjort overordnede beregninger av klimagassutslipp ved 
arealbeslag, se Figur 4-1Figur 4-1. Beregningene ble basert på Metode for beregning av CO2-
utslipp knyttet til arealbeslag ved veibygging (AsplanViak, 2015). Ved beregninger av 
beslaglagt areal i konsekvensutredningene ble det benyttet GIS-verktøy med 
arealressurskartet (AR5) og lagt til grunn 25 m buffersone (50 m bred korridor) for permanent 
arealbeslag. I tillegg ble alt myrareal som lå innenfor buffersonen for midlertidig arealbeslag 
på 50 m (100 m bred korridor) inkludert i beregningene, for midlertidig beslag. 
 
Sammenlikning med klimagassbudsjett fra kommunedelplan 
Det er benyttet ulik levetid for beregningene for reguleringsplan og kommunedelplan. I KDP 
er det beregnet utslipp over en levetid på 40 år, mens det i reguleringsplan er beregnet en 
levetid over 60 år da dette er en mer realistisk levetid. Dette vil øke utslippene knyttet til drift 
og vedlikehold. Strekningene som er beregnet i KDP er også ulike sammenliknet med 
regulert linje, noe som gjør direkte sammenlikning vanskelig.  
 
I tillegg er det i beregningene i kommunedelplanen benyttet to verktøy for beregningene – 
både VegLCA og NIRAS sitt verktøy. Det er noen ulike systemgrenser i de to verktøyene og 
det er knyttet noe usikkerhet til sammenlikningsgrunnlaget for beregningene. 
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I beregningene fra kommunedelplan er utslipp knyttet til arealbruksendringer basert på en 
buffersone på 25 meter. I reguleringsplanen er denne satt til 30 meter. I tillegg er det i 
reguleringsplan ikke medtatt myr i midlertidig arealbeslag slik kommunedelplanen har antatt. 
Det er lite realistisk at myr benyttes til annen anleggsformål på grunn av dårlige 
grunnforhold, som beskrevet under arealbruksendringer i dette delkapittelet. Disse 
forskjellene i antagelser for beregningene vil gi utslag i ulike CO₂-utslipp. 
 
Basert på levetid og en høyere nøyaktighet i beregninger av arealbruksendringer for 
klimagassbudsjettet i reguleringsplan vil det være ulikheter knyttet til utslippene. Det samme 
gjelder størrelser på buffersoner og vurderinger av midlertidig arealbeslag.  
 
Det har i senere tid blitt gjennomført klimagassberegninger i NV-GHG (utført av NIRAS juni 
2020). Beregningene i samme verktøy kan derfor i større grad sammenliknes. Kort 
oppsummert viser NIRAS sine beregninger følgende: 
 
Tabell 4-2. Utførte beregninger utført av NIRAS for Nye Veier basert på forutsetninger fra kommunedelplan. 
Utslippene kan benyttes som sammenlikningsgrunnlag for beregningene i reguleringsplan. 

E18 Dørdal-Tvedestrand* tonn CO2e 

Byggefase 167 000 

Drift og vedlikehold 113 000 

Arealbruksendringer 189 000 

Sum 469 000 

*prosjektet har i etterkant endret navn. Navnet her referer til beregningene utført av NIRAS i 2020. 
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5 Metode 
Beregningene av klimagasspåvirkninger og øvrige miljøpåvirkninger i reguleringsplanen er 
utført etter metode og standard for livsløpsvurderinger (LCA), nærmere beskrevet under. 
Klimagassberegningene er gjennomført med verktøyet utviklet av NIRAS for Nye Veier. 
Verktøyet er designet for å beregne klimagassutslipp fra veiprosjekter i tidlig fase. For 
beregningene er versjon 2-3 benyttet. 
 
Metode og rammeverk for beregningene er i henhold til følgende standarder: 

 NS-ISO 14020-2000 – "Miljømerker og deklarasjoner – generelle prinsipper" 
 NS-ISO 14025-2006 – "Miljødeklarasjoner type III – prinsipper og prosedyrer" 
 NS-ISO 14040-2006 – "Miljøstyring – Livsløpsvurderinger – prinsipper og rammeverk" 
 NS-ISO 14044-2006 – "Miljøstyring – Livsløpsvurderinger – krav og retningslinjer" 

 
Verktøyet har tre formål: 

 Baseline (beregne baseline for nye prosjekter på det tidspunktet strekningen tildeles 
Nye Veier) 

 Budsjett (klimagassbudsjett for planlagt bygget løsning – reguleringsplan og 
optimalisert løsning) 

 Resultat (beregning av klimagassutslipp fra ferdig bygget løsning) 
 
Denne rapporten omhandler klimagassbudsjettet og beregninger for den planlagte løsningen 
som legges til grunn for reguleringsplanen.  
 
Verktøyet legger opp til få inputfaktorer og beregner utslipp basert på lengder og volumer 
da det ikke foreligger detaljert mengdegrunnlag i denne fasen av prosjektet. Dette er i tråd 
med oppbyggingen av verktøyet. Reguleringsplanen legger også opp til et visst 
handlingsrom knyttet til totalentreprisen for entreprenøren for å optimalisere løsninger og 
massebehandling og -transport.  
 
Beregningene knytter utslipp til de ulike objektene vei dagen, bru og kulvert. For 
reguleringsplan er det ikke lagt opp til tunneler på strekningen og utslipp fra tunnel er derfor 
utelatt. Videre fordeles utslippene knyttet til veikategori, byggefase og drift og vedlikehold 
over prosjektets levetid.  

5.1 Systemgrenser 
Det er lagt til grunn følgende systemgrenser: 

 Utbygging av E18 Tvedestrand-Bamble med alle de veikomponenter og 
konstruksjoner som inngår i 4-felts motorvei (inkludert nye tilfartsveier) 

 Arealbruksendringer 
 
Funksjonell enhet for livsløpsvurderingene er definert som utbygging (inkludert 
materialproduksjon og drift og vedlikehold) av E18 Tvedestrand – Bamble gjennom en 
periode på 60 år (levetid). 
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5.2 Transportlengder og veilengder 
For transport- og veilengder er det gjort enkelte antagelser basert på tilgjengelig informasjon 
for reguleringsplan. Blant annet er det antatt en gjennomsnittlig lengde på 5 km for transport 
til masselager. Dette er basert på en overordnet vurdering for foreslått plassering av regulerte 
masselager for rene masser i prosjektet.  
 
For anleggsveier er totallengden antatt kun for pilotveier som må opparbeides, altså nye 
anleggsveier som må etableres som følge av prosjektet. Lengden på anleggsveier er også en 
usikker post ettersom totallengde fastsettes av entreprenør. Det kan derfor være ulikheter i 
faktisk lengde anleggsvei i totalentreprisen. Eksisterende veier, for eksempel traktorveier og 
lignende som kan benyttes som anleggsveier, er ikke medtatt. For enkelte av de eksisterende 
veiene kan det bli behov for utbedringer og massebehandling for å legge til rette for 
anleggsmaskiner i svinger og andre deler av veien. Dette er ikke medtatt i beregningene.  
 
Videre er det anslått en gjennomsnittsbredde for anleggsveier på ca. 10 meter. Denne 
bredden antas å være tilstrekkelig for at anleggsmaskiner kan passere på anleggsveien. Selve 
bredden vil også kunne bli justert basert på behov fastsatt av totalentreprenør. 

5.3 Arealbruksendringer 

5.3.1 Jord- og skogsområder 
For jordbruksareal og skogsområder beregnes utslippene knyttet til arealbruk i selve 
verktøyet. Det er lagt inn prosentvis fordeling av de ulike naturtypene som knyttes til 
arealbruksendringer i verktøyet, se Tabell 5-1. Andelen er vurdert basert på arealkart for hele 
strekningen med en overordnet vurdering av fordeling mellom de ulike naturtypene.  
Det er ikke kjent hvilken fordeling av bonitet skogarealene har, og det benyttes derfor 
middels bonitet for alle skogsarealer i beregningene.  
 
Tabell 5-1. Fordeling av naturtype som input til beregninger av arealbruksendringer. Fordelingen er basert på topografisk 
kart og grovt anslått prosentvis fordeling av skogs- og jordbruksareal og utbygd areal. Myr beregnes separat. 

Naturtype* Andel (%) 
Skog – middels bonitet 80 
Jordbruksareal 10 
Utbygd areal 10 

*myr er beregnet separat og omtales ikke under denne inndelingen. Dette kan gi noe dobbelttelling av 
arealbeslag, men tallene er relativt grove og vil sannsynlig i utgangspunktet være underestimert.  
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5.3.2 Myrområder 
For arealbruksendringer er det valgt å gjennomføre separate beregninger for de ulike myrene 
som påvirkes av ny E18. Bakgrunnen for dette er at verktøyet i liten grad differensierer 
mellom karboninnhold i de ulike myrene (basert på dybdeforhold). Myr som inkluderes i den 
sammenheng er der hvor myra:  
 

1. Blir direkte berørt som følge av ny E18 (enten som fylling/skjæring/annet) 
2. Blir påvirket av anleggsveier/masselager 

 
Det er hentet inn informasjon om myr innenfor planområdet basert på kart (løsmassekart og 
AR5). Størrelse på myrene er videre definert basert på kartene. Arealene er ikke spesifikt målt 
i felt og det vil være noen usikkerheter knyttet til den spesifikke størrelsen for hver myr. Vi 
mener dette likevel er godt nok anslag for å se på total mengde myr. Det er også mulig at 
ikke alle myrene (av definisjon) er blitt identifisert og inkludert i beregningene. Myrer som 
eventuelt ikke er kunnet blitt identifisert gjennom løsmassekart eller registeret i AR5 er ikke 
medtatt i beregningene. Det antas likevel at størsteparten av myrene er identifisert. 
 
Det er innhentet spesifikke dybdemål basert på feltkartlegginger. For dette prosjektet er det 
innhentet en større andel borpunkter knyttet til myr for å øke detaljeringsnivået på 
beregningene. Grunnundersøkelse er gjennomført som totalsonderinger for de fleste myrene, 
samt håndboringer og georadar i de myrene hvor det ikke er gjennomført totalsonderinger. 
Det er noe usikkerhet knyttet til totaldybde i borpunktene da det har vært noe utfordrende å 
skille på torv og leire. Totaldybden kan derfor i enkelte tilfeller være grunnere enn hva som er 
angitt i beregningene. I enkelte myrer er det ved boringer registrert flere dybder. Det er 
benyttet middelsdybde for den spesifikke myren som blir gravd ut basert på en vurdering av 
de ulike dybdemålende fra grunnundersøkelsene, se Vedlegg . 
 
For CO₂-beregningen er det ikke brukt omregningsfaktor for utgravd myrmasse, noe som er 
normalt å benytte for volumøkning ved uttak i tradisjonelle masseberegninger. For 
klimagassberegningene vil mengden CO₂ i myrmassene være den samme per kubikk som 
graves ut uavhengig av om volumet av massene øker som følge av uttaket. 
 
Det er ingen automatikk i at hvis et myrområde blir berørt av tiltaket, så vil hele myrområdet i 
sin helhet bli ødelagt. Enkelte mindre myrer vil bli gravd ut i sin helhet, mens i andre myrer er 
det antatt et behov for bortgraving av kun en mindre del. Det er da antatt at det 
gjennomføres tiltak for å bevare den gjenværende myra. Antatt arealbeslag er basert på det 
antatte tekniske tiltaket (fylling, arealbeslag, etc.) og behovet for bortgraving. Det er videre 
antatt at myr som ligger i midlertidige bygge- og anleggsområder ikke vil bli berørt da det er 
liten sannsynlighet for at entreprenør ønsker å ta i bruk bløte og lite stabile arealer til lagring 
eller annen anleggsaktivitet. 
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5.4 Utslippsfaktorer 
Dokumentasjon på øvrige utslippsfaktorer (som ikke er beskrevet i dette kapitelet) er 
beskrevet i selve verktøyet. Det er også mulig å overstyre utslippsfaktorene som er lagt inn i 
verktøyet. Dette kan være nyttig dersom det i senere faser av prosjektet er ønskelig å legge 
inn prosjektspesifikke utslippsfaktorer, f.eks. ved endt prosjekt (klimagassutslipp for "som 
bygget"). I all hovedsak er det benyttet de utslippsfaktorene som allerede er predefinert i 
verktøyet. 
 
Standard utslippsfaktor for myr som følger med verktøyet er 201,9 kg CO₂- ekv/m² myr. 
Vi erfarer at det er stor variasjon på hvor dype myrene er, og det er et ønske om et mest 
mulig realistisk anslag på klimagassutslippene fra tiltaket. Vi har derfor omgjort 
utslippsfaktoren til å gjelde per m³. NIRAS benyttet en gjennomsnittlig dybde for myr på 1,2 
m da de utledet utslippsfaktoren. De fleste myrene som inkluderes i våre beregninger har en 
dybde større enn 1,2 m, så forskjellen i resultatene vil være påvirket av dette. 
 
Utslippsfaktoren som er benyttet tar ikke hensyn til at utslipp fra en drenert myr vil foregå 
over lang tid framover. Verktøyet er i stedet satt opp slik at det antas at alt karbon i oppgravd 
myr blir omsatt til CO₂ i det øyeblikket tiltaket utføres (AsplanViak, 2015) s. 24. I realiteten vil 
nedbrytingen av myra skje over mange år, og utslipp fram i tid gir mindre total påvirkning på 
klimaet enn utslipp i dag.  
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6 Resultater 
Totalt resulterer regulert løsning i et utslipp på 492 047 tonn CO₂e over et livsløp på 60 år, se 
Tabell 6-1. For detaljert resultatoversikt henvises det til Vedlegg B. Utslippet utgjør ca. 1 % av 
Norges totale klimagassutslipp for 2019, som var ca. 50,3 millioner tonn CO₂e 
(Miljødirektoratet, 2020). Sammenliknet med klimagassutslippene i Vestfold og Telemark og 
Agder fylke for 2018 til sammen, utgjør utslippene fra prosjektet ca. 8 %. 
 
Utslippene fordeles på byggefase og drift og vedlikehold med henholdsvis ca. 174 700 og 
118 000 tonn CO₂e. Endret arealbruk utgjør til sammen et utslipp på omtrent 200 000 tonn 
CO₂e. 
 
Tabell 6-1. Utslipp (tonn CO₂e) fordelt på kategori (vei i dagen, bru og kulvert), samt fase (byggefase, drift og 
vedlikehold) over et livsløp på 60 år.  

Kategori Total 
Vei i dagen 229 892 
Konstruksjoner* 37 119 
Byggefase 174 694 
Arealbruk skog/jord 92 267 
Arealbruk myr 107 076 
Byggefase med arealbruk 374 037 
Drift og vedlikehold totalt 118 011 
Totalt 492 047 

*tunnel, bru og kulvert samlet 
 
For materialer utgjør asfalt (51 %) den største utslippskategorien etterfulgt av betong (27 %), 
stål (11 %), armeringsstål (9 %) og frostsikring i tunnel (1 %). For beregningene er det i 
verktøyet hovedfokus på de største materialkategoriene. Utslippene fra betong og stål er 
hovedsakelig knyttet til forbruk av materialer for bygging av bruene og kulvertene.  
 
For byggefasen totalt (både materialer, sprengning og drivstoff til anleggsmaskiner) fordeles 
utslippene som følger; diesel (32 %), asfalt (26 %), sprengning (17 %), betong (14 %), stål (6 
%), armeringsstål (5 %) og frostsikring tunnel (1 %). Dieselutslippet er hovedsakelig knyttet til 
massetransport og utbyggingsaktiviteter. Det er et stort masseoverskudd og utslipp fra 
massetransport vil her være sentralt. Totalt utgjør utslippene fra byggefasen ca. 174 700 tonn 
CO₂-ekvivalenter. 
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Figur 6-1. Prosentvis fordeling av utslipp mellom innsatsfaktorer i byggefasen over en levetid på 60 år. Dette 
inkluderer både materialforbruk, sprengning, massetransport og forbruk av diesel i anleggsmaskiner.  

 
Drift og vedlikehold utgjør ca. 118 000 tonn CO₂e. Utslippene er hovedsakelig knyttet til re-
asfaltering og nødvendig vedlikehold av bruer, samt elektrisitetsforbruk, dieselforbruk i drift 
og vintervedlikehold (salt). Re-asfaltering står for de største utslippene med ca. 36 %.  
 

 
Figur 6-2. Prosentvis fordeling av utslipp mellom innsatsfaktorer i drift og vedlikeholdsfasen over en levetid på 60 år. 
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Utslipp fra arealbruksendringer (i dette tilfellet omdisponering av skog-, jordbruk- og 
myrarealer) utgjør ca. 200 000 tonn CO₂-ekvivalenter, se Tabell 6-2. Dette utgjør hele 41 % av 
de totale utslippene for prosjektet, og for 53 % av utslippene knyttet til byggefasen. Skog er 
den arealkategorien som har størst arealbeslag i utstrekning i prosjektet, men det er myr som 
beregnes for å stå for de største utslippene fra arealbruksendringer. Dette viser hvor viktig 
myr er både som karbonlager og naturkategori. Figur 6-3 viser totale utslipp fordelt på 
byggefase, arealbruk og drift og vedlikehold.  
 
Tabell 6-2. Fordeling av utslipp fra arealendringer knyttet til skogs-, jordbruks- og myrområder. 

Arealtype tonn CO2e 

Skog - middels bonitet 83 860 

Myr 107 076 

Jordbruksareal 8 407 

Sum 199 343 

 

 
 
Figur 6-3. Klimagassutslipp fordelt på byggefase, arealbruk og drift og vedlikehold for E18 Tvedestrand-Bamble. 
Utslippene vises i tonn CO₂ ekvivalenter over en livstid på 60 år. 
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Sammenliknet med beregninger gjennomført av NIRAS i juni 2020 på grunnlag av 
kommunedelplan, har utslippene knyttet til byggefasen (uten arealbruk) blitt noe redusert 
som følge av redusert massetransport og masseoptimalisering, samt enkelte optimaliseringer 
av konstruksjoner. Totalt sett har utslippene økt med 5 %, hovedsakelig som følge av mer 
detaljerte beregninger av utslipp fra myrområder, samt en økning av størrelse på 
viltpassasjer.  

6.1 Hva er gjort for å redusere utslippene i reguleringsplan 
I reguleringsplanen er det gjort enkelte planmessige tiltak og alternativvurderinger for å 
redusere utslippene.  
 
Det er et stort masseoverskudd i prosjektet, som fører til et behov for områder til 
masselagring langs linja. I reguleringsplanarbeidet er det vurdert tiltak for å redusere 
transportlengden i prosjektet og optimalisere mengde masser. Mengde overskuddsmasser 
og massefordeling er beskrevet i masseforvaltningsplanen (COWI, 2021). Det er utredet flere 
mulige plasseringer av lokale masselager for rene overskuddsmasser. Det er lagt vekt på 
mindre og flere masselager for å redusere transportlengde. Utslippene knyttet til 
massetransport ville derfor vært betraktelig høyere dersom masser må bli transportert over 
større avstander.  
 
Det er også gjennomført alternativvurderinger i siling av løsninger som grunnlag for enkelte 
beslutninger. Dette har hovedsakelig vært knyttet til tunnelalternativer mm. Mulighet for 
gjenbruk av eksisterende konstruksjoner er også vurdert, se oversikt i Tabell 6-3. En 
forutsetning for gjenbruk av konstruksjoner er at de har ekstrakapasitet (overdimensjonert) 
da de må tåle høyere laster enn hva de i utgangspunktet skal være dimensjonert for. I tillegg 
må de ha en restverdi ift. sin planlagte levetid.  
 
Tabell 6-3. Oversikt over gjenbruk av eksisterende konstruksjoner i prosjektet. 

Gjenbruk av eksisterende konstruksjoner Antall 
Platebru 3 
Kulvert 6 
Veilokk 1 

 
For midtparsellen (mellom Brokelandsheia og Pinesund) er det lagt opp til at eksisterende vei 
gjenbrukes og bredde utvides. Videre er det i stor grad prøvd å unngå myrområder eller 
eventuelt krysse myr der den er smalest og forhåpentligvis grunnest for å redusere 
masseuttak og påvirkning av myra. Videre er det også vurdert å unngå masselager over 
myrområder så langt det er mulig. 
 
Det er mange myrarealer innenfor planområdet, i tillegg til andre avveininger knyttet til blant 
annet kulturminner, naturmangfold, naturressurser, vannmiljø etc. som har påvirket valgt 
traseplassering.  
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7 Tiltak for å redusere klimagassutslipp i videre planlegging 
For å følge utslippene anbefales det videre å utarbeide klimagassbudsjett for optimalisert 
løsning i totalentreprisen som inkluderer utslippsreduserende tiltak. I tillegg bør det 
utarbeides et som-bygget klimagassregnskap basert på faktiske forbruk i byggefasen. 

7.1 Materialer og massetransport 
Følgende tiltak for å redusere klimagassutslipp er foreslått for gjenbruk og massetransport: 

 Etablere en helhetlig strategi for massehåndtering 
 Unngå etablering av midlertidige masselager, da dette kan føre til dobbeltbehandling 

av masser 
 Bygge bruer tidlig slik at det kan rasjonalisere massetransporten. Kryssing av vann, 

elver eller høye fjell kan fort føre til store omveier for massetransporten 
 Transport med dumper i stedefor lastebil 
 Bruk av jordmasser til skråningspuss lokalt 
 Utnyttelse av god steinkvalitet i overbygningen (utnytte de stedene med best 

steinkvalitet) 
 Legge opp til driftstekniske løsninger som optimaliserer logistikk/kjørelengde 

 
For materialforbruk er det anbefalt følgende for å ytterligere redusere klimagassutslipp: 

 Velge robuste materialer med lavere utslipp over livsløpet 
 Vurdere utslipp fra materialer gjennom EPD-er 
 Optimalisere løsninger for reduksjon av materialforbruk 
 Gjenbruke eksisterende konstruksjoner  
 Bruk av lokale leverandører som reduserer kjørelengder av materialtransport 

 
Videre anbefales det å jobbe mot en fossilfri byggeplass så langt det lar seg gjøre: 

 Økt andel elektriske- og null-utslippsmaskiner 
 Tilrettelegge for fullstendig infrastruktur og lademuligheter for en utslippsfri 

anleggsplass 
 

7.1.1 Mulige klimagassreduksjoner basert på materialvalg 
Gjennom Ceequal kapittel 7 kriterium 7.3.1 skal det identifiseres hvilke muligheter prosjektet 
har for klimagassreduksjon gjennom screening av ulike materialvalg. Dette er ikke skal-krav 
som følger prosjektet, men identifisering av ytterligere klimagassreduksjoner som er mulige 
gjennom klimavennlige materialvalg. 
 
Prosjektet vil kreve materialforbruk av blant annet betong, asfalt og stål. Basert på EPD-er av 
materialer med lavere utslipp over livsløpet er det beregnet hvilke reduksjoner som kan være 
mulige å oppnå. Mulige reduksjoner er beregnet innenfor de ulike materialkategoriene, 
eksempelvis % reduksjon for materialet betong. 
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Betong:  
Betongforeningens publikasjon 37 definerer utslipp fra ulike betongtyper. Det er her antatt i 
hvilken grad de ulike betongtypene kan benyttes, men dette vil i stor grad være opp til 
entreprenørens løsningsvalg og materialvalg. Det er lagt til grunn standard utslippsfaktor satt 
i NV-GHG på 410 kg/m³. Basert på de ulike lavkarbonbetongtypene kan det være muligheter 
for følgende reduksjoner innenfor gitt materialkategori (betong): 

 Lavkarbonbetong klasse B: 10-12 % 
 Lavkarbonbetong klasse A: 17-30 % 
 Pluss og ekstrem: 5-8 %  

 
Det er i stor grad vurdert at lavkarbonbetong klasse B kan leveres som standard for all 
betong til prosjektet. Lavkarbonbetong pluss og ekstrem krever bruk av spesielle bindemidler 
som ikke er allment tilgjengelig, det er derfor vurdert at det kun er mindre andeler som vil 
kunne bli benyttet av disse betongtypene. I tillegg vil bruk av lavkarbonklasse A, pluss og 
ekstrem gi tilleggskostnader.  
 
Det vil også være mulighet å kombinere ulik type betong for ytterligere reduksjoner basert 
på krav og behov til betongens egenskaper og prosjektets konstruksjoner. 
 
Asfalt: 
Dette avhenger både av hvilke krav som settes til egenskaper og re-asfaltering i kontrakter, 
samt pris. Reduksjonsmulighetene tar utgangspunkt i asfalt på hovedvei (skjelettasfalt). Ved å 
velge asfalt som både er produsert med lavere energiforbruk, samt har lenger levetid, kan 
utslippsreduksjoner oppnås i størrelsesorden 5-14 % innenfor gitt materialkategori.   
 
Armeringsstål: 
Utslipp av klimagasser fra tilvirking av armeringsstål, stålkonstruksjoner, stålrør og andre 
stålprodukter er sterkt avhengig av mengden nyvunnet stål i produktet. Basert på et utvalgt 
av tilgjengelige EPD-er for armeringsstål vil det være mulig å redusere utslippene knyttet til 
denne materialkategorien i størrelsesorden 25-36 %. 
 
Krav til høy resirkulering av stål kan resultere i at det globale stålmarkedet må skaffe til veie 
mer nyvunnet stål i en annen del av markedet. Det kan også argumenteres at krav til 
resirkulert stål gjør det mer økonomisk attraktivt å gjenbruke mer skrap. På prosjektnivå 
allokeres normalt bruken av det faktiske stålet til prosjektet, enn tilgjengelighet globalt 
(Norconsult, 2017). 

7.2 Arealbruksendringer 
Dette delkapittelet presenterer noen grunnleggende mekanismer for klimagassutslipp fra 
myr. Kunnskapen her er i hovedsak hentet fra (Joosten, 2015) og (Grønlund, 2010). 
 
Den totale klimapåvirkningen fra endret arealbruk kan sees som en funksjon av arealets 
opprinnelige påvirkning på klimaet, utslippet fra selve endringsarbeidet og arealets 
framtidige påvirkning på klimaet.  
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I dette prosjektet er det flere områder med myrlandskap. Ei intakt myr lagrer mer karbon enn 
den slipper ut (Joosten, 2015) s. 10. Myrlandskap er imidlertid også en viktig kilde til utslipp 
av CH4 globalt, og CH4 har 21-28 ganger sterkere effekt på klimaet enn CO₂. Dette kommer 
av at mye av biomassen som produseres i landskapet brytes ned anaerobt med tilhørende 
produksjon av CH4. En god del CH4 blir imidlertid oksidert til CO₂ av mikroorganismer i de 
øverste torvlagene (Joosten, 2015) s.10, men mye slippes også ut fra myra. Totalt sett ser det 
ut til at et myrlandskap er en netto kilde til klimagassutslipp (Grønlund, 2010) s. 26.  
 
Selv om en myr kan være en netto utslippskilde betyr dette på ingen måte at man kan spare 
klimagassutslipp ved å fjerne myr. Tvert om. Ved inngrep i myr vil metan fra myra kunne 
strømme mere fritt ut av massene, og det vil kunne være relativt store umiddelbare utslipp av 
CH4 fra dreneringsgrøfter. Etter hvert vil dog tilgang til oksygen i massene føre til at anaerobe 
prosesser stopper opp. Utslipp av CH4 fra drenert torv opphører så godt som fullstendig 
(Joosten, 2015) s 10.  
 
I det lange løp vil imidlertid det største klimagassutslippet komme fra aerob nedbryting av 
torv. Torva består av delvis nedbrutte planterester akkumulert over tusenvis av år. Med 
tilgang til luft vil torva gradvis brytes ned. Nedbrytingen går raskere jo større tilgang det er 
på oksygen. Eksempelvis vil det være raskere nedbryting av myr som endres til jordbruk enn 
myr som brukes til beite. Dette på grunn av pløying av jorda. Nedbrytingen er imidlertid en 
prosess som tar lengre tid, og som kan stanses igjen hvis tilgangen til oksygen stanses. 
Til sist bør det her nevnes at endringer av myrlandskap skjer ikke bare grunnet 
veiutbygginger, endring til dyrka mark og beiteområder. Torva kan tørkes og utnyttes til 
brensel, eller den kan utnyttes som jordforbedringsmiddel. Torv kan også brukes innen 
kjemisk industri, medisin og skjønnhetsprodukter (Joosten, 2015) s. 14. 
 
Basert på mekanismene som her er presentert er det klart at man må arbeide etter følgende 
prinsipper for å minimere klimapåvirkningen av den endrede arealbruken: 
 

1. Så langt som mulig må det unngås at myr blir berørt av veiutbyggingen. Etter vedtatt 
reguleringsplan er det meste av traseen låst, men det kan være mulig å påvirke selve 
utbyggingsfasen. Insentiver for entreprenør om å påvirke omkringliggende 
myrlandskap minst mulig kan være et virkemiddel. 

2. Løsning med "flytende" vei ville sannsynligvis vært den mest klimavennlige. Denne 
anses dog som lite realistisk da dette ikke gjøres på veier som krever stor belastning. 
Valgte løsning for utforming av oppbygging av veien bør i stedet innebære at minst 
mulig myr tas ut. 

3. For myr som påvirkes må valgt løsning i størst mulig grad bevare vannstanden i 
gjenværende myr. 

4. Myrmasser som graves ut må utsettes for minst mulig oksygen, og i størst mulig grad 
deponeres under vann. 
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5. Torv som det ikke lykkes å deponere under vann bør utnyttes i størst mulig grad. 
Eksempelvis kan torv benyttes som jordforbedring, og på den måten erstatte 
kunstgjødsel. 
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8 Usikkerheter 
Materialmengder 
Verktøyet omregner lengder og volumer til materialforbruk. Som følge av større 
detaljeringsgrad og mer komplett mengdegrunnlag for videre beregninger i senere faser, vil 
utslippene kunne endres.   
 
Arealbruksendringer 
I beregningene er det antatt at alle myrene som omfattes av arealbruksendringer i prosjektet 
er uberørte myrområder. Det betyr at det antas at myras egenskap som karbonlager ikke er 
forringet. Det er knyttet usikkerhet til myras totale karbonopptak da ikke alle myrer er befart. 
Det betyr at myr som tidligere er grøftet for landbruksformål, beiteformål eller annet har 
mindre lagret karbon enn upåvirkede myrer. Det er sannsynlig at flere av myrene kan være 
påvirket av menneskelig aktivitet. Beregningene vil derfor kunne overestimere utslippene. 
 
Det er ikke innhentet kjerneprøver av torv for å måle mengden karbon. Den nasjonale 
utslippsfaktoren er brukt i beregningene. Det er også knyttet store usikkerheter til CO₂-
utslipp fra myr. Utslippsfaktoren som benyttes er ikke direkte endret, men kun omregnet og 
basert på metoden for beregning av utslipp knyttet til arealbeslag fra 2015 (AsplanViak, 
2015). Det betyr at selv om utslippsfaktoren er beregnet om til å inkludere dybdemål, vil selve 
utslippsfaktoren og de gitte antagelser og usikkerheter knyttet til karboninnhold og utslipp, 
fortsatt være gjeldene for foreliggende beregninger.  
 
Klimapåvirkningen fra inngrep i myr bør sees på over et langt tidsperspektiv. En uberørt myr 
vil i utgangspunktet ha en netto klimaoppvarmende effekt på grunn av utslippet av metan. 
Hvis en myr dreneres vil de anaerobe prosessene stoppe opp, og det vil være en lengre 
periode hvor "det vil være en netto avkjølende effekt av myra. Denne perioden kan vare i 
størrelsesorden 60-70 år før den aerobe nedbrytingen av myrmassene gir et så stort utslipp 
av CO₂ at nettoeffekten av dreneringen gir en positiv "oppvarmingseffekt". I det benyttede 
verktøyet for beregninger av klimagassutslipp blir imidlertid utslippene fra 
inngripen/utgraving i myr allokert til år 0 for inngrepet, altså at CO₂ frigis og slippes ut 
direkte som følge av inngrepet. Dette blir misvisende når man tar med det lengre 
tidsaspektet i beregningen, hvor utslipp fram i tid gir mindre total påvirkning på klimaet enn 
utslipp i dag. 
 
Det er satt av areal til annen veggrunn (permanent regulering) og midlertidig bygge- og 
anleggsområder. Det er både for myr og skog usikkerhet til hvor mye permanent arealbeslag 
det blir innenfor avsatt areal. Det kan være skråninger som legges brattere og dermed 
beslaglegger mindre, eller skjæringer som slår lengre ut enn det som teoretisk er beregnet ut 
fra vertkøyet. Det kan også være noe dobbelttelling av arealer ettersom myr er beregnet 
utenfor NV-GHG og det i beregningsverktøyet er fordelt 100 % mellom jordbruk, skog og 
utbygd areal (dette er ikke mulig å legge inn fordeling i NV-GHG som ikke er 100 %).  
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Figur 8-1 Klimapåvirkning fra drenering av myr over tid. (Ojanen, 2020) 

 
Transportlengder og anleggsveier 
Som beskrevet i 5.2 er det antatt en gjennomsnittlig transportlengde til masselager, samt 
totallengde og bredde på anleggsveier. Disse antagelsene er basert på hva som anses som 
tilstrekkelig basert på kunnskapsnivå i reguleringsplan. Både kjørelengder til masselager og 
bredder og lengder på anleggsveier vil kunne avvike basert på totalentreprenørens 
vurderinger og valg. 
 
Dieselforbruk 
Verktøyet beregner utslipp fra anleggsmaskiner og massetransport basert på 
transportlengder og antatt forbruk av anleggsmaskiner (liter/tkm og l/time). Dieselforbruk i 
beregningene kan derfor avvike fra faktisk forbruk i anleggsfasen.  
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Vedlegg A  
Ordforklaringer 
 
CO₂e  Summen av alle drivhusgassutslipp, regnet om til en ekvivalent mengde CO₂ 
  (over en periode på 100 år) 
 
NV-GHG Tidligfaseverktøy for beregninger av klimagassutslipp for veistrekninger,  
  utviklet at NIRAS Norge på vegne av Nye Veier 
 
EPD  Environmental product declaration/miljødeklarasjon 
 
LCA  Life cycle assessment/livsløpsanalyse 
 
NTP  Nasjonal transportplan 
 
ÅDT  Årsdøgntrafikk  
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Vedlegg B 
Resultatsammendrag fra NV-GHG-verktøyet. De separate myrberegningene er ikke inkludert i denne oversikten. 
 
 

Kategori Betong Stål Armeringsstål Asfalt 
Frostsikring 

tunnel Sprengning Diesel Salt Elektrisitet Arealbruk Total 
Vei i dagen 0 9 600 0 44 584 0 29 356 54 085 0 0 92 267 229 892 
Tunnel 1 038 139 355 255 1 170 417 181 0 0 0 3 555 
Bru 16 188 376 5 434 710 0 0 630 0 0 0 23 388 
Kulvert 7 382 0 2 555 0 0 0 239 0 1 0 10 176 
Byggefase 24 608 10 115 8 344 45 549 1 170 29 773 55 135 0 1 92 267 174 694 
Arealbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 267 92 267 
Byggefase med 
arealbruk                     107 076 
Drift og vedlikehold 
totalt 24 608 10 115 8 344 45 549 1 170 29 773 55 135 0 1 92 267 374 037 
Totalt 0 20 053 0 43 007 0 0 12 181 8 007 34 762 0 118 011 
Prosent av byggefase 24 607 30 169 8 343 88 556 1 170 29 773 67 317 8 007 34 762 92 267 492 047 
Prosent av d&v-fase 14 % 6 % 5 % 26 % 1 % 17 % 32 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
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Byggefase     Drift- og vedlikeholdsfase     
Fjerning av vegetasjon     Drift       
Fjerning av vegetasjonsdekke 0 Kantklipp     28,0 
Anleggsarbeid knyttet til 
sprengning 9160 Grøfterensk og jordtransport   785 
Sum fjerning av vegetasjon 9160 Feiing     140 
Transport av materialer     Salting og salttransport   2295 
Materialer til vei i dagen   1718 Brøyting     4906 
Materialer til bru   427 Sum drift     8154 
Materialer til tunnel   79 Vedlikehold       

Materialer til kulvert   189 
Utskiftning og transport av 
lyktestolper 24 

Sum transport av materialer 2413 Utskiftning og transport av autovern 328 
Transport av masser     Sum vedlikehold   351 
Jordmasser til linja   0 Reasfaltering       
Jordmasser deponi   88 Utskiftning og transport av asfalt 1105 
Sprengstein til linja   516 Sum reasfaltering   1105 
Sprengstein til deponi   5856 Sum drift- og vedlikeholdsfase 9610 
Sprengstein til linja via pukkverk 99         
Sum transport av masser 6560         
Anleggsarbeid             
Anleggsarbeid vei i dagen 25288         
Anleggsarbeid bru   70         
Anleggsarbeid tunnel   5         
Anleggsarbeid kulvert   0         
Sum anleggsarbeid   25362         
Sprengning             
Sprengning i dagen   1577         
Sprengning tunnel   22         
Sum sprengning   1599         

Sum byggefase   45079 
Direkte utslipp fra bygging, drift 
og vedlikehold 54705 

 
Andel direkte utslipp av totale utslipp  

Andel av byggefase    25,8 % 
Andel av drift- og vedlikeholdsfase 8,1 % 
Andel direkte utslipp   14,2 % 
Andel indirekte utslipp   85,8 % 

 
Direkte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor 

Byggefase 43496 
Drift- og vedlikeholdsfase   9610 
Sum bygge- og drift og vedlikeholdsfase 53 106 
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Utslipp fra arealbruksendringer 
Arealtype tonn CO2e 
Skog - lav bonitet 0 
Skog - middels bonitet 83 860 
Skog - høy bonitet 0 
Myr* 0 
Jordbruksareal 8 407 
Utbygd areal - 
Sum 92 267 

*beregnet utenom verktøyet og angitt som separate beregninger 
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Vedlegg C 
Dette vedlegget inkluderer en oversikt over hvilke myrer som er medtatt i beregningene, 
samt areal og tykkelse for antatt utgravd myrmasse. 
 
Vedlegg C 1. Beregningsgrunnlag for utslipp fra arealbruksendringer av myr. Oversikten viser anslått areal og målte 
tykkelser som grunnlag for beregninger av masseuttak for de ulike myrene som blir påvirket. 

Id #punkt Strekning Profil Areal Tykkelse 
358 18 1              2 900               3 097  3 
386 31 1              3 550               5 034  5 
355 9 1              5 200               1 228  3 
392 19 1              6 200               1 659  2 
347 9 1              7 820                  785  5 
345 25 1              8 100               3 660  7 
353 20 1              9 650               4 813  3 

  Anslag             11 000               5 000  5,5 
335 33 1           11 540               2 439  2 
342 44 1           13 000            21 595  5 
364 24 1           13 620               2 457  6 
363 31 1           13 950            10 581  6 
390 15 1           14 650               1 187  3 
366 12 1           15 810               4 217  3 
368 14 1           15 810               4 498  3 
383 7 1           17 750                  705  3 
382 10 1           17 920                  713  3 
332 4 1                  154  5 
333 10 1            10 604  5 
339 48 2           21 450               8 183  5 
395 32 2           26 150               4 093  5 
376 48 2           31 900               7 974  5 
375 5 2           32 080                  566  5 
379 22 2           32 300               2 397  2 
326 37 3           37 940               7 821  5 
328 14 3           39 260            10 322  5 
350 22 3           45 950               4 593  5 
388 8                4 416  5 

 
 


