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Innledning 
Dette dokumentet omhandler energibruk og utslipp for persontransport med trikk og t-bane. Vi skal 

fordele energibruk på direkte energibruk, indirekte energibruk til infrastruktur og transportmiddel 

samt brutto direkte energitillegg for produksjon og distribusjon av elektri sitet til trikk og t-bane. 

Utslippene fordeles på samme kategorier som energibruken. ' 

Estimatene stammer i hovedsak fra Chester & Horvath 1. De analyserer tre transportsystem som er 

relevant i denne sammenheng. Det ene er BART (Bay Area Rapid Transit), et tunnelbanesystem som 

betjener San Francisco. Det andre transportsystemet er MUNI, San Francisco Municipal Railway som 

er et trikkesystem ("light rail") for San Francisco. Det tredje transportsystemet er Boston Green Line 

som er et trikkesystem ("light rail") for Boston. Chester & Horvath analyserer alle kategorier for 

energibruk og utslipp som er nevnt ovenfor. I tillegg skal vi bruke data fra SSB (2008)  2 for den direkte 

framdriften av trikk og T-bane.  

Vil vil starte med en presentasjon av transportsystemene som Chester og Horvath analyserer. 

Amerikanske transportsystem for trikk og T-Bane 

Generelt 
Urbane transportsystem i USA kan deles inn i flere kategorier deler 3 :   

 Rapid Transit System består av elektrisk skinnegående trafikk som er adskilt fra annen trafikk, 

enten gjennom tunneler eller gjennom banestrekninger som er bygd over bakken. 

Pendlertog eller tog i regional trafikk faller ikke inn under denne betegnelsen. 

 Light Rail består av elektriske vogner alene eller sammen med andre vogner i togsett med få 

vogner. Et slikt system er ikke nødvendigvis adskilt fra annen trafikk i tunneler eller i 

overbygd bane, men de har egne skinner for framdrift av kjøretøyene. Kjørestrømmen 

tilføres vognene via kjøreledning.  Et slikt system har gjerne sin opprinnelse i et rent trikke-

system. Begrepet "light" referer til mengden av passasjerer systemet kan transportere.  

 Heavy Rail er Rapid Transit Systems med egne tunnel eller oppbygde baner for framdriften av 

kjøreøyene. Et slik system har egne stasjoner for betjening av de reisende, gjerne som 

stasjoner i tunneler. Intercity pendlertog eller regionale togforbindelser benevnes også som 

Heavy Rail. Begrepet "heavy" refererer ikke til vekten på vognene men på  den større 

mengden av passasjerer som et slikt system kan håndtere. 

 Metro eller subway er elektrisk skinnegående trafikk adskilt fra all annen trafikk som regel 

gjennom tunnelsystem. 

                                                                 
1
 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2, 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
2
 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 

Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), side 16, 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_rail_terminology  

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_rail_terminology


Disse kategoriene kan kombineres på ulike måter. Et transportsystem kan både ha innslag av trikk og 

skinnegående trafikk i egne tunnelsystem, systemet kan ha egne stasjoner i tunneler og vanlig 

avstigning uten spesielle stasjoner. De transportsystem vi skal se på er ulike kombinasjoner av 

systemene som er beskrevet ovenfor. 

MUNI 
MUNI, an Francisco Municipal Railway, er et light rail system som bygger på de kjente trikkene i San 

Francisco. Systemet betjener om lag 157 000 passasjerer hver dag 4. Systemet består av 7 trikkelinjer, 

3 tunneler, 9 undergrunns-stasjoner, 24 stasjoner over bakken og flere stoppesteder utenom egne 

stasjoner. Systemet består av 151  vogner . Systemet er en blanding av T-bane system og 

trikkesystem. MUNI deler fire stasjoner med BART, i disse stasjonene er MUNI i den øvre delen av 

stasjonen mens BART er i den nedre. 

BART 
BART er et "Rapid Transit System" for området rundt San Francisco-bukta. BART har ikke strekninger 

som trafikkeres sammen med annen trafikk.  Bart opererer 5 linjer med til sammen 167 km med 

skinnegang 5 og 43 stasjoner. Daglig transporterer systemet om lag 346 500 passasjerer.   

Figur 1 Offentlig transport i San Francisco-området 6 

 

Figur 1 viser offentlig transport i San Francisco-området. MUNI transporterer den sentrale bykjerne. 

BART binder sammen San Francisco med områdene øst for byen mens Caltrain, et regionalt 

dieseldrevet pendlertog, binder sammen byen med områdene sørover mot San Jose og Gilroy.  

                                                                 
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Muni_Metro  

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit  

6
 Google Maps med valgt opsjon "Kollektivtrafikk". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muni_Metro
http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_Area_Rapid_Transit


BART-tog har maksimalt tre vogner i et togsett. Systemet har bredere skinnegang enn vanlig jernbane 

i USA. BART-tog får ikke strøm fra en kjøreledning over toget men fra en ekstra strømførende ledning 

som enten går ved siden av vanlig skinnegang eller mellom disse skinnene. En slik overføring av 

strøm medfører økt tap ved overføring av strøm til togene siden en strømførende ledning ikke  kan ha 

strøm med like stor spenning som en vanlig kjøreledning 7. 

Boston Green Line 
Boston Green Line er et light rail-trikkesystem i Boston, USA. Green Line er en del av Boston subway. 

Linjen går undergrunns i sentrum av Boston men over bakken i områdene rundt byen.  

Gjennomsnittlig daglig passasjertall er om lag 237 700 passasjerer 8.  Systemet betjener en linje på 42 

km og har i alt 66 stasjoner.  

Oppsummering 
Problemet med de tre transportsystemene er at de ikke er rene system. Ingen av systemene er rene 

trikkesystem og ingen er rene T-bane system. De er alle hybrid-system med varierende innslag an 

andre transportsystem. I de følgende analyser vill vi anta at BART er det nærmeste vi kommer et rent 

T-bane system og at Green Line er det nærmeste vi kommer et rent trikke-system. Vi vil også anta at 

MUNI som et light rail system ligger nærmere Green Line enn BART.  

Tank-to-Wheel 

Energibruk 
Tabell 1 og Tabell 2 viser energibruk til framdrift  og transportarbeid for trikk og T-bane i Oslo fordelt 

på ulike år. Tallene er hentet fra årsrapporten fra AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS 2007 
9.  Det antas at energibruken oppgitt av Oslo Sporveier i 2007 inkluderer tap ved omforming av strøm 

til Sporveiens kjørenett samt tap ved overføring fra kjøreledning på samme måte som i årsrapporten 

fra 2005 10. 

Tabell 1 Transportarbeid og energibruk  for T-Bane Oslo    

T-bane 2008 2007 2006 2005 2004 

Reiser (mill) 73 66,5 64,5 63,5 59,4 

Person-km (mill) 437 399 387 406 362 

Vognkm (mill) 21,5 20,7 19,8 20,2 18,4 

Tog-km (mill) 5,9 5,7 5,5 5,6 4,9 

Plass-km (mill) 2769 2610 2436 2502 2282 

Beleggsprosent (plass) 15,8 15,3 15,9 16,2 15,9 

Energi GWh totalt 76,6 81,2 77,4 73,08 68,78 

 
 

    MJ pr passasjer-km 0,631 0,733 0,720 0,648 0,684 

MJ pr vogn-km 12,83 14,12 14,07 13,02 13,46 

                                                                 
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Third_rail 

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA)  

9
 http://ruter.no/Global/PDF_filer/rapporter/regnskap_aarsberetning/rapport_2007_nett.pdf . Tallene for 2008 

er fra Ruter Årsrapport 2008. http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf 
10

 http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_rail
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA)
http://ruter.no/Global/PDF_filer/rapporter/regnskap_aarsberetning/rapport_2007_nett.pdf
http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf
http://oslosporveier.gazette.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2005/miljørapport2_2005.pdf


MJ pr tog-km 46,74 51,28 50,66 46,98 50,53 

 

Tabell 2 gir de samme opplysninger om trikken til Oslo Sporveier.  Tabellene viser at Tank-to-Wheel 

energibruk både pr passasjer-km og pr vogn-km er lavere for T-bane enn for trikk.  

Tabell 1 viser også tog-km for T-banen. For trikk er det bare oppgitt vogn-km, ikke tog-km. Det antas 

derfor at vogn-km og tog-km er identiske størrelser for trikken. 

Tabell 2 Transportarbeid trikk Oslo    

Trikk 2008 2007 2006 2005 2004 

Reiser (mill) 40 37 36,5 32,5 30,4 

Person-km (mill) 127 118 117 107 91 

Vognkm (mill) 4 4 3,9 3,4 2,9 

Plass-km (mill) 585 581 560 492 425 

Beleggsprosent (plass) 21,7 20,4 20,8 21,8 21,5 

Energi GWh totalt 27,6 27,1 25,74 24,61 18,2 

 
 

    MJ pr passasjer-km 0,782 0,827 0,792 0,828 0,720 

MJ pr vogn-km 24,84 24,39 23,76 26,06 22,59 

 

Chester & Horvath deler inn estimatene for den direkte energibruken for BART, MUNI og Green Line i 

tre deler. Den ene delen er energibruk til ren framdrift av transportsystemet. Den andre delen er 

stillstandsenergi, energi som brukes når trikken eller T-bane vognene stopper ved stasjonene eller 

stoper ved slutten av linjen. Denne delen omfatter også stasjonær oppvarming av vogner før bruk. 

Den tredje delen er energibruk som kreves for å drive system for belysning, ventilering og 

klimaanlegg (HVAC11) om bord i vognene. Fordelingen av energibruk mellom de tre deler er basert på 

informasjon fra produsenter av vogner og hjelpesystem. Fordelingen mellom framdrift og 

stillstandsenergi for Green Line og MUNI antas å være den samme som for BART. I BART-systemet er 

denne fordelingen gjort på bakgrunn av mer detaljerte opplysninger. 

Chester & Horvath opplyser ikke om tap i det interne ledningsnettet eller tap ved omforming av 

spenning til dette nettet er inkludert i framdriftsenergien. 

Tabell 3 Energibruk Tank-to-Wheel for ulike trikk- og T-bane system i USA 2008. 

 
MJ pr passenger-mil MJ pr passasjer-km 

 
BART MUNI 

Green 
Line BART MUNI 

Green 
Line 

Framdrift  0,690 0,730 0,530 0,429 0,454 0,329 

Stillstandsenergi 0,350 0,370 0,270 0,217 0,230 0,168 

Lys, HVAC 0,096 0,130 0,079 0,060 0,081 0,049 

Sum 1,136 1,23 0,879 0,706 0,764 0,546 
 

                                                                 
11

 HVAC=Heating, Ventilation and Air Conditioning 



Tabell 3 viser energibruk for framdrift, stillstandsenergi og HVAC for BART, MUNI og Green Line. 

Energibruken er oppgitt i MJ pr passenger-mile. Omregning til MJ pr passasjer-km er gjort her ut fra 

formel i Likning 1. 

Likning 1 Omregning fra energi pr passenger-mile energi til passasjer-km 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑗𝑒𝑟 − 𝑘𝑚
=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 −𝑚𝑖𝑙𝑒
∗
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟−𝑚𝑖𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑗𝑒𝑟 − 𝑘𝑚
 

Det siste leddet i Likning 1 er identisk med antall mile pr km, altså 1/1,609344=0,6213712.  

Tabell 4 Total energibruk pr levetid for trikk eller T-bane vogn 

TJ pr tog  pr levetid BART MUNI Green Line 

Framdrift  350 28 40 

Stillstands- energi 180 14 20 

Lys, HVAC 48 4,8 6 

Sum 578 46,8 66 
 

Chester & Horvath oppgir også energibruken for hele trikken eller T-bane vogn-settet over hele 

levetiden. Forfatterne kaller dette "train-life". Tabell 4 viser denne energibruken. Ut fra Tabell 3 og 

Tabell 4 kan vi beregne antall passasjer-km for hver trikk eller T-bane over hele levetiden. Det antas 

at tall for BART er oppgitt pr tog mens tall for Green Line og MUNI er oppgitt pr vogn. 

Chester og Horvath anslår levetiden for hver BART-tog til 26 år og levetiden for hver vogn i  MUNI og 

Green Line systemene til  27 år. Likning 2 viser hvordan antall passasjer-km pr tog og pr vogn pr 

levetid kan estimeres.    

Likning 2 Beregning av antall passasjer-km for hver vogn i trikk eller T-bane system  

𝑃𝑎𝑠𝑠 −𝑘𝑚

𝑣𝑜𝑔𝑛−𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑
=

𝑃𝑎𝑠𝑠−𝑘𝑚

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
∗

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑣𝑜𝑔𝑛−𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑
  

En beregning med utgangspunkt i Likning 2 gir om lag 816 millioner passasjer-km for hvert tog i 

BART-systemet over hele levetiden, 61 millioner passasjer-km for hver vogn i MUNI-systemet og om 

lag 121,5 millioner passasjer-km for hver vogn i Green Line systemet. Systemene er ikke direkte 

sammenliknbare siden de har forskjellig utforming og forskjellig lengde, men noe av forklaringen på 

den lavere energibruken pr passasjer-km for Green Line sammenliknet med MUNI kan være 

forskjeller i transportarbeid pr vogn. 

Vi kan også beregne Tank-to-Wheel energibruk pr sete-km. Likning 3 viser hvordan beregningen er 

foretatt. Siste leddet i likningen er passasjer-belegget. Opplysningene om passasjer-belegg er hentet 

fra Ruters miljørapport 2008 og gjelder for 2008 12. Vi lar Green Line og MUNI ha samme 

passasjebelegg som trikk i Oslo 2008 mens BART får samme passasjer-belegg som T-bane Oslo 2008.  

Likning 3 Beregning av Tank-to-Wheel energibruk pr sete-km 

𝑀𝐽

𝑆𝑒𝑡𝑒− 𝑘𝑚
=

𝑀𝐽

𝑃𝑎𝑠𝑠 − 𝑘𝑚
∗
𝑃𝑎𝑠𝑠 − 𝑘𝑚

𝑆𝑒𝑡𝑒 − 𝑘𝑚
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http://ruter.no/PageFiles/1831/webrapport_2008.pdf


Tabell 5 oppsummerer energibruken i MJ pr passasjer-km for framdrift av trikk og T-bane system i 

USA og Norge. Chester & Horvath beregner energibruk og utslipp pr "vehicle miles travelled". Det 

antas at dette er identisk med tog-km for BART og vogn-km for Green Line og MUNI. Av denne grunn 

er energibruken for Tank-to-Wheel kjeden for T-banen i Oslo beregnet pr tog-km og ikke pr vogn-km 

for å være sammenliknbart med BART. Vi skal senere bruke BART til å dimensjonere energibruk og 

utslipp fra konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur for T-bane i Oslo. Derfor er det viktig å 

sammenlikne framdriftsenergien for de to system med bruk av samme indikator. 

Tabell 5 Energibruk MJ pr passasjer-km for trikk  og T-bane. Tank-to-Wheel  

Tank-to-Wheel 

Millioner 
passasjer-

km 13 
MJ/pass-

km 
Millioner 
Vogn-km § 

MJ/vogn-
km # 

Passasjer- 
belegg 
(pst) 

MJ sete-
km 

Trikk Oslo 2008 127 0,782 4 24,8 20,4 0,160 

MUNI 322 0,764 2,1 16,8 20,4 0,156 

Green Line 290 0,546 5,3 30,0 20,4 0,111 

T-Bane Oslo 2008  437 0,631 5,9 46,7 15,3 0,097 

BART  2 092 0,706 13,8 102,5 15,3 0,108 
§ Tog-km for T-bane Oslo og BART    # Pr tog-km for T-bane Oslo og BART 

 

Utslipp av CO2-ekvivalenter 
Det antas at trikk og T-bane i Norge ikke har utslipp av CO2-ekvivalenter for framdrift av kjøretøyene. 

Hjelpesystemene for trikk og T-bane i Norge bruker strøm fra norsk vannkraft og vi antar null utslipp 

av CO2-ekvivalenter ved bruk av denne elektrisiteten. Det skyldes at kjøretøyene er elektriske 

motorer som ikke forbrenner fossilt drivstoff. 

Indirekte energibruk 
Den indirekte energibruken skal vi dele inn i to deler. Første del omfatter infrastruktur for 

transportsystemene. Den andre delen omfatter produksjon av transportmiddel for systemene. Vi skal 

bruke estimat fra Chester og Horvath for analyse av begge typer energibruk supplert med egne 

estimat for produksjon av T-bane vogn i Oslo. Når det gjelder energibruk knyttet til konstruksjon og 

vedlikehold av infrastruktur har vi ingen andre estimat å kontrollere mot.  

Når det gjelder energibruk til drift av infrastrukturen skal vi sammenlikne med opplysninger fra 

årsrapporten til Oslo Sporveier i 2007. Vi starter med estimat av energi og utslipp knyttet til 

konstruksjon, drift og vedlikehold av systemenes infrastruktur. 

Chester & Horvath bruker både prosess-analyse og input-output analyse (IO) i sine estimat. 

Konstruksjon av stasjoner er en hybrid analyse hvor IO-analyse er brukt for å  beregne energibruk og 

utslipp for framstilling av  materialene betong og stål. Estimat av stasjonsbelysning bygger på 

prosess-analyse, det samme gjør drift av heiser. Estimatet for togkontroll stammer fra BART og er 
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 For BART, MUNI og Green Line, se Chester & Horvath, Table 41, side 53. For trikk og T-Bane 2007 se 

Årsrapport Oslo Sporveier,  side 16 
http://ruter.no/Global/PDF_filer/rapporter/regnskap_aarsberetning/rapport_2007_nett.pdf  



tilpasset de andre transport-systemene. Estimatet for konstruksjon av banetrase med skinnegang 

bygger på en hybrid analyse hvor IO-analyse er brukt til å beregne energibruk og uslipp som følger av 

framstilling av materialene betong, stål , sand og grus. Bearbeiding av materialer og sammenstilling 

av banetrasee samt skinnegang er gjort med prosess-analyse. 

Infrastruktur 
Vi skal se på konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane. Estimatene er 

henter fra Chester & Horvath. De inkluderer ikke tunneler i estimatet for T-bane. Med utgangspunkt i 

Schlaupitz (2008) 14 skal vi forsøke å gi et et estimat for energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon 

og drift av tunneler. 

Vi skal bruke MUNI og Green Line som utgangspunkt til å dimensjonere energibruk og utslipp for 

konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur for trikk i Oslo. For stasjoner vil vi gjøre egne estimat for 

trikken basert på opplysninger fra Chester og Horvath for bakke-stasjoner i Green Line og MUNI  

systemene. 

For T-banen i Oslo skal vi bruke BART som utgangspunkt for å estimere energibruk og utslipp knyttet 

til konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur. Vi vil gjøre egne estimat for konstruksjon og 

vedlikehold av stasjoner i T-bane systemet og vi ser bort fra konstruksjon og vedlikehold av tunneler 

for T-banen.  

Det antas i det følgende at energibruk og utslipp pr vogn-km i BART systemet fra Chester og Horvath  

gjelder pr tog og ikke pr vogn. Antakelsen er basert på opplysninger om linjelengde og antall "vehicle 

miles travelled" (VMT). For Green Line oppgir forfatterne en VMT på 3,3 millioner i 2005 som 

tilsvarer 5,3 millioner vogn-km. Samlet linjelengde for MUNI er 42 km 15.  Trikken i Oslo produserte i 

2008 omlag 4 millioner vogn-km med en traseelengde på 41 km 16. tallene for trikken i Oslo og Green 

Line stemmer derfor rimelig godt overens når vi antar vogn-km for begge system. 

BART produserte i følge Chester & Horvath 8,6 millioner VMT som tilsvarer 13,8 millioner "vehicle 

km". BART har en linjelengde på 167 km 17. T-banen i Oslo har en traseelengde på 76 km og utførte i 

2008 omlag 21,5 millioner vogn-km og 5,9 millioner tog-km 18. Om vi beregner vogn-km pr millioner 

km får vi 0,28 for T-bane i Oslo og 0,0873 for BART. Beregner vi tog-km pr millioner km får vi 0,078 

for T-banen i Oslo, ett tall som er mye mer sammenliknbart med BART. Vi antar derfor at med 

"vehicle miles travelled" menes tog-km for BART. For å lage sammenlinkbare tall fra T-bane i Oslo 

skal vi derfor beregne energibruk og utslipp pr tog-km og ikke pr vogn-km. 

Transportsystemenes dimensjoner 

Vi skal starte med å se på noen egenskaper ved systemene vi skal analysere. Poenget med denne 

oversikten er å gi et bilde av dimensjonene som energibruk og utslipp står i forhold til. 

Tabell 6 Antall stasjoner og energiforbruk pr år for belysning av alle stasjoner for ulike trikk og T-bane system USA 2008 
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Stasjoner BART MUNI 

Green 
Line  
19 

Totalt antall 40,5 56 66 

Antall oppløftede  14 
 

2 

Antall ved bakkenivå 13 47 55 

Antall undergrunn 13,5 9 9 

Heiser 176 28 16 

Total energiforbruk pr år for belysning av stasjoner GWh) 43,7 5,9 0,14 

 

Tabell 6 viser stasjoner i systemene BART, MUNI og Green Line. BART og MUNI deler 5 undergrunns-

stasjoner. Vi har, i likhet med Chester og Horvath, fordelt 2,5 stasjon på hvert transportsystem. 

Energiforbruket for belysning av stasjoner for Green Line  bakkestasjoner utgjør i følge Chester & 

Horvath 2 600 kWh pr stasjon pr år 20. Vi bruker samme tall for en bakkestasjon i MUNI-systemet. 

Tabell 7 Forbruk av betong til konstruksjon pr stasjon og energi til belysning pr stasjon i ulike trikk og T-bane system i 

USA 2008.   

 
Stasjonstype Antall Betong ft3 

Betong 
m3 

Belysning 
stasjoner 

GWh/- 
stasjon/ 

år 

BART 21 Oppløftet 14 520 000 14 725 0,9 

 
Undergrunn 16 770 000 21 804 2,3 

 
Delt undergrunn 5 1 100 000 31 149 

 

 
Bakkenivå 13 440 000 12 459 0,9 

MUNI 22 Bakkenivå 47 9 000 255 0,0026 

 
Undergrunn 9 310 000 8 778 

 

 
Delt undergrunn 5 1 100 000 31 149 

 Green Line 23 Bakkenivå 61 5 100 144 0,0026 

 
Undergrunn 9 310 000 8 778 

 

 
Delt undergrunn 5 1 100 000 31 149 

  

Tabell 7 viser forbruket av betong 24 for ulike typer stasjoner i de ulike transportsystemene for trikk 

og T-bane i USA.  Tabellen er tatt med for å vise dimensjonene på de ulike stasjoner. I tillegg oppgir 

Chester & Horvath  at konstruksjon av alle stasjoner i BART-systemet krever 368 tonn med stål 25. 

Samme tall for MUNI er 95 tonn mens tallet for Green Line er 82 tonn med stål. Tabell 7 viser også 
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 Antall  stasjoner for Green Line er hentet fra http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(MBTA), for BART og 
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 Chester & Horvath, Table 47 side 59 
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hvilke energibrukstall pr stasjonstype som gir energiforbruket for belysning for alle stasjoner i de 

ulike system i Tabell 7. 

Tabell 8 viser transportarbeidet og utkjørt distanse for de ulike trikk og T-bane system i USA 2008. 

Tabellen viser også lengden på linjenettet for de ulike transportsystem. Tabellen viser at BART som et 

T-bane system er det klart største. De to trikke-systemene er om lag like, men MUNI produserer mer 

passasjer-km med færre vogn-km enn Green Line i Boston.  

Tabell 8 Transportarbeid, utkjørt distanse og linjelengde for trikk og T-bane system USA 2008. 

 millioner 
passenger 
mile 

millioner 
passasjer-
km 

millioner 
vehicle 
miles 

millioner 
vogn-km # 

Lengde 
linjenett i 
km 

BART   1 300 2 092 8,6 13,8 167 

MUNI 200 322 1,3 2,1   

Green Line 180 290 3,3 5,3 42 
 # Tog-km for BART 

Tabell 9 viser total forbruk av pukk, stein, betong og stål for konstruksjon av banetrasee og 

skinnegang for BART, MUNI og Green Line. Chester & Horvath oppgir at MUNI har 57 000 

betongsviller i alt mens Boston Green Line har 100 000 betongsviller i alt.  Med en sville for hver 24 

tomme og en linjelengde på 142 km har BART 232 320 betongsviller. 

Tabell 9 Samlet forbruk av ballast, betong og stål for konstruksjon av banetrasee og skinnegang i ulike trikk og T-bane 
system i USA 2008 

 

Ballast 
(pukk,stein) m3 Betong m3 Steel tonn 

BART 453070  453070  7257  

MUNI 
  

9979  

Green Line 
  

16783  

 

Energibruk 

Estimat for energibruken for konstruksjon av infrastruktur for T-bane hos Chester & Horvath 

omfatter ikke tunneler. Med utgangspunkt i Schlaupitz (2008) skal vi gi et estimat en energibruk for 

konstruksjon av tunneler pr passasjer-km.  

Tabell 10 Energibruk pr passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane system 
USA 2008. 

 

 
MJ pr passenger-mile MJ pr passasjer-km 

 

 
BART MUNI 

Green 
Line BART MUNI 

Green 
Line 

Konstruksjon Konstruksjon av stasjoner 0,210 0,310 0,150 0,130 0,193 0,093 

 Konstruksjon av 
trasee/skinnegang og 
overføringsnett 0,170 0,170 0,150 0,106 0,106 0,093 

 Parkering stasjoner 0,044 0,000 0,010 0,027 0,000 0,006 

Drift Belysning av stasjoner 0,008 0,210 0,064 0,005 0,130 0,040 



 Stasjonsheiser 0,002 0,022 0,008 0,001 0,014 0,005 

 Togkontroll på stasjoner 0,003 0,130 0,041 0,002 0,081 0,025 

 Parkeringsbelysning stasjoner 0,044 0,000 0,012 0,027 0,000 0,007 

 Diverse stasjoner 0,001 0,180 0,140 0,000 0,112 0,087 

Vedlikehold Vedlikehold stasjoner 0,140 0,018 0,044 0,087 0,011 0,027 

 Rengjøring stasjoner 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Vedlikehold trasee og 
skinnegang 0,009 0,063 0,020 0,005 0,039 0,012 

 

       Sum Total sum 0,630 1,104 0,639 0,392 0,686 0,397 

 Sum konstruksjon 0,424 0,480 0,310 0,263 0,298 0,193 

 Sum drift 0,057 0,542 0,265 0,036 0,337 0,165 

 Sum vedlikehold 0,149 0,082 0,064 0,093 0,051 0,040 

 

Tabell 10 viser energibruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane 

system i USA 2008. Kategorien "Diverse stasjoner" er uspesifisert forbruk av elektrisk strøm 26 til drift 

av stasjoner. Forbruket for undergrunns-stasjoner for MUNI og Green Line er dimensjonert etter 

BART mens forbruket for bakke-stasjoner og oppløftede stasjoner er dimensjonert etter Green Line's 

stasjoner i tilsvarende kategorier. 

 For T-bane systemet BART er energibruken til konstruksjon pr passasjer-km betydelig større enn 

energibruk pr passasjer-km til drift og vedlikehold. For trikke-systemene MUNI og Green Line utgjør 

driften av infrastrukturen en større del av samlet energibruk pr passasjer-km, for MUNI er energibruk 

til drift større enn energibruk til konstruksjon. For BART er energi til vedlikehold større enn 

energibruk til drift, for trikke-systemene MUNI og Green Line er situasjonen omvendt. 

Figur 2 Energibruk pr passasjer-km til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for BART  
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Alt i alt viser Tabell 10 at driften av systemene utgjør en mye større andel av samlet energibruk pr 

passasjer-km for trikke-systemene enn for T-bane systemet. For kategoriene belysning av stasjoner, 

drift av heiser, togkontroll og diverse kommer MUNI og Green Line betydelig høyere enn BART. Dette 

skyldes at BART transporterer flere passasjerer som energibruken kan fordeles på. Tabellen viser 

derfor at trikke-systemene har en  energikrevende drift i forhold til det antall passasjerer systemene 

kan betjene. 

Figur 3 Energibruk pr passasjer-km til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for MUNI og Green Line  

 

Figur 2 viser energibruk for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur passasjer-km for BART. 

Figur 3 viser de samme verdier for MUNI og Green Line. 

Estimatene for energibruk i Tabell 10 og i Figur 2 og Figur 3 er eksklusive energi til konstruksjon og 

drift av tunneler. Vi skal forsøke å estimere denne energibruken med utgangspunkt i Schlaupitz 

(2008). Vi antar at energibruk og utslipp til vedlikehold av tunneler er lik null. Når det gjelder drift av 

tunneler vil det være ekstra energibruk til ventilasjon og belysning. Vi gjør oppmerksom på at 

Schlaupitz oppgir sine estimat i primærenergi mens Chester og Horvath bruker forbrukstall  eller 

sluttenergi i de delene av deres estimat som basert på input-output analyse. 

Chester & Horvath oppgir at tunneler er holdt utenfor fordi de ikke har funnet holdbare  metoder for 

å estimere energibruk knyttet til konstruksjon og drift av dem. Vi gjør oppmerksom på at estimatene 

vi presenterer her gjelder for norske forhold og at de geologiske forutsetningene i USA (og særlig i 

jordskjelv-utsatte  San Francisco) vil kunne være annerledes. 

Tabell 11 viser estimat for konstruksjon av tunnel med dobbeltspor fra Schlaupitz 27. 

Tabell 11 Energibruk  i kWh pr banemeter for konstruksjon og drift av dobbeltsporet tunnel  

Aktivitet Konstruksjon Drift pr år 

Bygging av banetrasee 5 846 5,22 

Montering overbygning 522 0 

Drivstofforbruk i driftsfasen 0 11,13 
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El- og termisk energi i 
driftsfasen 0 35,40 

Materialer banetrase 7 235 41,87 

Materialer overbygning 2 945 -4,07 

Øvrige materialer 365 6,33 

    
 kWh pr banemeter i tunnel 16 913 95,88 

 

Det er estimert negative tall for energi for materialer til overbygning i driftsfasen for å unngå 

dobbelttelling. Uten denne korreksjonen vil  energibruken komme med to ganger, en gang for 

konstruksjon og en gang for drift. 

I Tabell 12 er energibrukstallene for konstruksjon og drift pr banemeter i tunnel  brukt til å beregne 

energibruk for konstruksjon og drift av tunneler i BART-systemet. Chester og Horvath opplyser at 

BART har om lag 34 km (21 miles) med linje i tunnel 28. Videre opplyser de at 

persontransportarbeidet produsert av BART i 2005 var på 2 092,1 millioner passasjer-km i 2005 (1300 

passasjer-miles) 29. BART har en samlet linjelengde på 142 km.  Tabell 12 viser derfor energibruken pr 

passasjer-km for konstruksjon av dobbeltsporet tunnel i et transportsystem med tunnel-andel på om 

lag 24%. Med betydelig høyere eller lavere andel for tunnel vil energibruken pr passasjer-km bli 

annerledes. 

Tabell 12 Energibruk for konstruksjon og drift av dobbelsporet tunnel for BART 

 
Konstruksjon Drift 

Tunnellengde BART (m) 33 796 33 796 

Energibruk dobbeltsporet tunnel pr banemeter (GJ) 60,887  0,345 

Total energi for 34 km dobbelsporet tunnel hele 
systemets levetid (GJ) 2 057 744   

Levetid år 25  

Energi ett år (GJ) 82 310  11 655 

Millioner passasjer-km 2005 2 092, 15  2 092, 15 

  
 

MJ pr passasjer-km 0,0393 0,0056 
Chester & Horvath oppgir en levetid på banetrasee og skinnegang ("track") på 25 år 30.  

Schlaupitz estimerer også driften av tunneler pr bane-meter. Tabell 11 viser 95,88 kWh pr banemeter 

pr år. Dette gir 345,17 MJ pr banemeter. Med 33 796 meter får vi en samlet energibruk til tunneldrift 

på 11 655,4 GJ pr år. Dividert på persontransportarbeidet gir dette  0,0056 MJ pr passasjer-km. Drift 

av tunneler ett år krever en energibruk på 0,0056 MJ/passasjer-km. 

Tabell 13 Energibruk pr passasjer-km for konstruksjon og drift av infrastruktur BART med og uten tunnel  

 

MJ pr 
passasjer-km 
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Sum konstruksjon 0,263 

Sum drift 0,036 

Sum vedlikehold 0,093 

  Konstruksjon av tunnel 0,039 

Drift av tunnel 0,006 

  Sum konstruksjon med tunnel 0,303 

Sum drift med tunnel 0,041 

 

Tabell 13 viser energibruken for konstruksjon og drift av infrastruktur for BART med og uten 

tunneler. Vi antar at vedlikeholdet av tunneler lik null, vi bruker bare det ordinære vedlikeholdet som 

vi allerede har tatt høyde for.  

Energi til konstruksjon av tunnel utgjør nesten 13% av samlet energibruk til konstruksjon inklusive 

tunnel. Energibruk til drift av tunnel utgjør om lag 14,6% av samlet energibruk til drift av T-bane 

systemet inklusive tunnel. Vi minner om at vi har brukt estimat for drift av jernbanetunnel og at 

kravene til belysning og signalanlegg kan være annerledes for jernbane og T-bane. 

Tabell 14 viser energibruk for konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for BART, MUNI og 

Green Line fordelt pr vogn-km for MUNI og Green Line og pr tog-km for BART 31.   

Tabell 14 Energibruk pr vogn-km (MUNI/Green Line) og tog-km (BART) for konstruksjon, drift og vedlikehold av 
infrastruktur for trikk og T-bane system USA 2008. 

 
BART MUNI GreenLine 

Konstruksjon av stasjoner 19,263 4,163 4,909 

Konstruksjon av trasee/skinnegang og overføringsnett 14,913 2,299 4,971 

Parkering stasjoner 3,915 0,000 0,336 

Belysning av stasjoner 0,684 2,858 2,113 

Stasjonsheiser 0,168 0,292 0,273 

Togkontroll på stasjoner 0,292 1,802 1,367 

Parkeringsbelysning stasjoner 3,977 0,000 0,385 

Diverse stasjoner 0,075 2,423 4,722 

Vedlikehold stasjoner 13,049 0,249 1,491 

Rengjøring stasjoner 0,017 0,009 0,000 

Vedlikehold trasee og skinnegang 0,808 0,870 0,684 

    Sum 57,159 14,966 21,251 

Sum konstruksjon 38,090 6,462 10,215 

Sum drift 5,195 7,376 8,861 

Sum vedlikehold 13,874 1,128 2,175 

Sum konstruksjon inkl. tunnel 44,037 
  Sum drift inkl. av tunnel 6,038 
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Energibruk infrastruktur for T-bane og trikk Oslo 

Oslo Sporveiers årsrapport for 2009 32 viser energibruk til drift av infrastruktur for trikk og T-Bane. 

Energibruken omfatter elektrisitet til belysning av stasjonsområde, snøsmelteanlegg, signalanlegg og 

bommer. Når det gjelder snøsmelteanlegg omfatter dette varme til sporvekslere og pensespor. 

Tabell 15 viser energibruken sammen med opplysninger om transportarbeid i passasjer-km og utkjørt 

distanse i vogn-km og tog-km for trikk og T-bane i Oslo 2008. Tabellen viser også energibruken 

fordelt pr passasjer-km, pr vogn-km og pr tog-km for T-bane 

I Tabell 15 er det i tillegg inkludert forbruk av 3 GWh  fossilt drivstoff til maskiner i driftsfasen. Denne 

energimengden er fordelt mellom trikk og T-bane etter antall meter banelengde. Det antas at 

forbruket av fossilt drivstoff er likt pr banemeter for de to systemene. 

Tabell 15 Energibruk til drift av infrastruktur Oslo Sporveier 2008 

 
T-Bane Trikk 

GWh 19,8 3,1 

Meter banelengde 76 000 39 000 

Millioner passasjer-km 437 127 

Millioner vogn-km 21,5 4 

MJ/passasjer-km 0,163 0,088 

MJ/vogn-km 3,31 2,81 

MJ/bane-meter 937,1 287,8 

MJ pr tog-km 12,07 
  

Tabell 15 viser at energibruken for drift av infrastruktur for T-Bane i Oslo 2008 ligger betydelig over 

den samme energibruken for BART målt pr passasjer-km og pr vogn-km.  

Energibruken for trikk i Oslo  er lavere enn tilsvarende energibruk til drift av infrastruktur for MUNI 

og Green Line både pr passasjer-km og pr vogn-km. Dette skyldes ventelig at de amerikanske trikke-

systemene ikke er rene trikke-system slik Oslo Sporveiers trikk er. Både MUNI og Green Line er 

integrert i T-bane system eller jernbane-system og de har undergrunns-tuneller som krever mye 

belysning og ventilasjon noe som ikke er tilfellet for trikken i Oslo.   

Tabell 15 viser også at pr bane-meter er infrastrukturen til T-banen over tre ganger så 

energikrevende å drive som infrastrukturen til trikk i Oslo. 

Tabell 15 viser energibruk til drift av infrastruktur. Vi vil beregne energibruken for konstruksjon og 

vedlikehold av infrastruktur for trikk i Oslo ved hjelp av estimatene som er presentert for Green Line.  

Vi velger Green Line fordi energibruken til drift av infrastruktur pr passasjer-km ligger nærmest den 

oppgitte energibruken til drift av infrastruktur i Ruters system i 2008. Green Line bruker i følge 

Chester & Horvath 0,165 MJ pr passasjer-km mens energibruken for drift av infrastruktur for trikk i 

Oslo i Tabell 15 er 0,055 MJ/passasjer-km. Green Lines energiforbruk til drift er altså tre ganger 
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større. Det andre trikke-systemet, MUNI, bruker 0,337 MJ/passasjer-km, altså mer enn dobbelt så 

mye som Green Line. 

For å beregne tilsvarende energibruk for konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur for T-bane i 

Oslo skal vi bruke estimatene som er presentert for BART.  

Først beregner vi energibruk for konstruksjon av stasjoner for Oslo-trikken. Vi antar at alle stasjoner i 

trikke-systemet i Oslo er enkle bakke-stasjoner. Chester & Horvath opplyser at en stasjon på 

bakkenivå i Green Line systemet  bruker 5,100 ft3 med betong som tilsvarer  144,4 m3 33. Chester & 

Horvath opplyser at det brukes 3% stål pr volumenhet (ft3) til armering av betong for konstruksjon av 

jernbanespor 34. Vi forutsetter samme forhold for stasjoner og vi forutsetter at stål brukes 

hovedsakelig til armering av betong. Med denne forutsetningen får vi  153 pund (lbs) og 69,4 kg stål 

pr stasjon.  

For å bruke energibruksfaktorer for betong må vi regne om volum til masse. Vi bruker en tetthet for 

betong på 2400 kg/m3 som gir 347 tonn betong pr stasjon på bakke-nivå 35. Energibruksfaktorene 

henter vi fra ProBas. For stål bruker vi energibruksfaktor for primærstål som er 19,92 MJ/kg 36. For 

beting bruker vi 0,99 MJ/kg 37. Med 61 stasjoner på bakke-nivå  i GreenLine-systemet gir dette 84 GJ  

totalt for primærstål og 344 GJ totalt for betong som igjen gir 428 GJ totalt for begge materialer. Vi 

bruker en levetid på 50 år som er levetiden for det dominerende materialet betong i følge Chester & 

Horvath 38.   

Green Line produserte i 2005 omlag 290 millioner passasjer-km. Dette gir  0,00003 MJ pr passasjer-

km for konstruksjon av stasjoner på bakke-nivå i Green Line systemet. Til sammenlikning bruker 

Green Line systemet i sin helhet 0,093 MJ pr passasjer-km på konstruksjon av stasjoner, inklusive 

undergrunns-stasjoner.  

Vår beregning viser at energibruken til konstruksjon av stasjoner på bakke-nivå er mye lavere  enn 

energibruken til konstruksjon av alle stasjoner i Green Line systemet. Vi antar at forskjellen skyldes 

undergrunns-stasjoner som har en helt annen konstruksjon med vegger og tak. Videre krever 

stasjoner under bakken belysning, heiser og et helt annet elektrisk anlegg for drift av stasjonene. 

I den videre beregningen av energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for trikk 

i Oslo gjør vi følgende forutsetninger: 

 Energibruk for konstruksjon av bakkestasjoner er som i GreenLine.  

 Energibruk til konstruksjon av skinnegang og overføringsnett er som i Green Line systemet, 

0,0935 MJ pr passasjer-km 
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 For total drift av stasjonene bruker vi tall fra Ruter 2008 som er 0,088 MJ pr passasjer-km. 

Dette omfatter energibruk til belysning av stasjoner, snøsmelteanlegg inklusive varme til 

sporvekslere og pensespor, signalanlegg og bommer 39.   

 Det beregnes ingen energibruk til konstruksjon av parkeringsplasser. 

 Vi beregner ingen energibruk til vedlikehold av stasjoner, vi antar at denne energibruken i 

Green Line systemet først og fremst er knyttet til stasjoner under bakken. 

 Vedlikeholdet av trasee og skinnegang er som i Green Line systemet, 0,0124 MJ pr passasjer-

km.   

Med disse forutsetningene viser Tabell 16 resultatet av beregningen for trikk i Oslo. Vi regner 

energibruken for 2008 siden vi har brukt passasjer-km og energibruk dette året til å beregne 

energibruk til drift av infrastrukturen. 

For T-banen i Oslo beregner vi energibruk til konstruksjon av stasjoner ut fra opplysninger om 

materialbruk av betong og stål for stasjoner på bakke-nivå og undergrunns-stasjoner. Ifølge Chester 

& Horvath brukes 440 000 kubikkfot for hver stasjon på bakke-nivå og 770 000 kubikkfot for hver 

undergrunns-stasjon i BART-systemet. Med 0,0283 kubikkmeter pr kubikkfot gir dette 12 459 m3 med 

betong for hver stasjon over bakken og 21 804 m3 for hver stasjon under bakken. Med en tetthet på 

2400 kg pr m3 for betong får  52 329,4 tonn med betong for hver undergrunns-stasjon og 29 902,5 

tonn med betong for hver stasjon over bakken.  

Vi antar som omtalt ovenfor 3% stål til armering pr kubikkfot betong. Dette gir 23 100 pund (10 478 

kg) med stål for undergrunns-stasjoner og 13 200 pund (5 987 kg) pr stasjon på bakke-nivå.   

T-banen i Oslo har 90 stasjoner hvorav 16 er innendørs eller under bakken 40. I en e-post fra Ruter har 

vi fått opplyst at det er 12 er rene undergrunns-stasjoner 41. Dette gir oss  78 stasjoner på bakke-nivå.  

Dette gir 0,627 millioner tonn betong og 125,7 tonn stål for alle undergrunns-stasjoner og 2,332 

millioner tonn betong og 467 tonn stål for alle stasjoner over bakken. Vi bruker samme 

energibruksfaktorer for betong og stål som omtalt ovenfor og får 2949 TJ med energi for begge 

materialer for alle stasjoner over hele levetiden. Vi antar en levetid på 50 år for alle stasjoner og får 

59 TJ pr år. Med 437 millioner passasjer-km og 5,9 millioner tog-km i 2009 gir dette 0,135 MJ pr 

passasjer-km og 10 MJ pr tog-km for konstruksjon av stasjoner til T-banen i Oslo. Med 21,5 millioner 

vogn-km får vi 2,74 MJ pr vogn-km. Vi skal bruke pr tog-km til sammenlikning med BART. 

BART har til sammen 27 stasjoner hvorav 16 er undergrunnstasjoner. Av disse 16 er 11 bare brukt av 

BART mens 5 er delt mellom BART og MUNI.  BART produserte  omlag 2 092 millioner passasjer-km 

og 13,8 millioner tog-km i 2005.  Chester & Horvath beregner 0,1305 MJ pr passasjer-km  og 19,3 MJ 

pr tog-km for konstruksjon av stasjoner til BART-systemet. 

Vi antar at tunnel-andelen for  T-bane i Oslo  er lik null. Dette er åpenbart ikke helt rett men vi antar 

at tunnel-andelen i T-banen i Oslo er langt lavere enn de 37% som Schlaupitz opererer med for 
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jernbane i Norge 42. Vi antar at denne andelen kan være representativ for et system som BART men 

ikke for T-bane i Oslo.  

Vi har ikke allokert energibruk til konstruksjon av parkeringsplasser for stasjoner for T-banen i Oslo. I 

BART-systemet er det estimert en energibruk på 0,0273 MJ pr passasjer-km til dette formål. For å 

estimere energibruk til vedlikehold av stasjoner for T-banen i Oslo bruker vi forholdstallet mellom 

vedlikehold og konstruksjon av stasjoner i BART systemet pr passasjer-km (0,667) og pr tog-km 

(0,676). Vi antar at der er samme forholdstall for T-banen i Oslo og  multipliserer energibruk for 

konstruksjon av stasjoner pr passasjer-km og pr tog-km for T-banen med forholdstallet for å få 

tilsvarende energibruk til vedlikehold. 

Tabell 16 Energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur trikk og T-bane Oslo 2008 

 
Trikk T-bane 

 

Pr passasjer-
km 

Pr vogn-
km 

Pr 
passasjer-

km Pr tog-km 

Sum 0,194 8,54 0,499 44,58 

Sum konstruksjon 0,093 5,05 0,241 24,91 

Sum drift 0,088 2,81 0,163 12,07 

Sum vedlikehold 0,012 0,68 0,096 7,60 
 

Denne tilnærmingen har noen opplagte svakheter. For det første tar vi bare hensyn til energibruk 

knyttet til utvinning og fabrikasjon av materialer som brukes til konstruksjon av stasjoner. Vi tar ikke 

hensyn til prosess-energien som går med til denne konstruksjonen. Dette representerer en under-

estimering av energibruken. I BART-systemet utgjør energibruk til konstruksjon av stasjoner slik det 

er estimert av Chester & Horvath omlag 50% av total energibruk til konstruksjon av infrastruktur.  

Dette tallet inkluderer både energibruk til materialer og prosess-energi.  

For det andre vil energibruk beregnet pr passasjer-km være basert på ulike forutsetninger om 

passasjer-belegg. For konstruksjon av stasjoner for T-banen i Oslo har vi beregnet samlet energibruk 

ved å multiplisere energibruken for en stasjon med antall stasjoner. For trikken kjenner vi ikke tallet 

på stasjoner og har brukt tall for Green Line pr passasjer-km uten undergrunnsstasjoner.  Dette er 

etter etter vårt skjønn det mest riktige gitt at energibruken vi estimerer er dimensjonert etter tallet 

på stasjoner i GreenLine-systemet. For konstruksjon av trasse, skinnegang og overføringsledning har 

vi også brukt tall pr passasjer-km hentet fra GreenLine for trikken eller BART for T-banen. Her har vi 

ikke gjort egne beregninger for trikk eller T-bane i Oslo.  

Dermed er beregningen av energibruk pr passasjer-km for konstruksjon av infrastrukturen i store 

deler basert på passasjer-belegget i GreenLine og BART siden vi bruker tall fra disse systemene 

direkte pr passasjer-km. For drift av infrastrukturen stiller saken seg annerledes siden vi har tall fra 

Ruter å bygger på. Energibruk for drift av infrastrukturen er derfor beregnet ved å bruke faktisk 

produksjon av passasjer-km for trikk og T-bane. Denne tilnærmingen vil gi ulike forskjeller når vi 

betrakter energibruk pr vogn-km (tog-km for T-bane) og pr passajer-km. 
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Utslipp CO2-ekvivalenter 

Estimatene for utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km er hentet fra Chester & Horvath 43. 

Vi legger til estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for konstruksjon og drift av 

tunnel. Disse estimatene er hentet fra Schlaupitz på samme måte som for energibruken 44. 

Forutsetningene for estimat av utslipp av CO2-ekvivalenter er de samme som for energibruken 

diskutert ovenfor.  

Tabell 17 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for konstruksjon, drift og 

vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane system i USA 2008. Chester & Horvath oppgir 

estimatene i passenger-mile. De originale estimatene er tatt med i Tabell 17 sammen med 

omregningen til utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km. Likning 1 viser hvordan denne 

omregningen er foretatt. 

Tabell 17 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for 
trikk og T-bane USA 2008 

 

 

gram CO2-ekv. pr 
passenger-mile 

gram CO2-ekv. pr 
passasjer-km 

 
CO2-ekvivalenter (gram GGE) BART MUNI 

Green 
Line BART MUNI 

Green 
Line 

Konstruksjon Konstruksjon av stasjoner 21,00 31,00 14,00 13,05 19,26 8,70 

 Konstruksjon av trasee/skinnegang 
og overføringsnett 16,00 15,00 13,00 9,94 9,32 8,08 

 Parkering stasjoner 2,90 0,00 0,67 1,80 0,00 0,42 

Drift Belysning av stasjoner 0,55 16,00 9,00 0,34 9,94 5,59 

 Stasjonsheiser 0,14 1,60 1,20 0,09 0,99 0,75 

 Togkontroll på stasjoner 0,24 9,60 5,80 0,15 5,97 3,60 

 Parkeringsbelysning stasjoner 3,20 0,00 1,60 1,99 0,00 0,99 

 Diverse stasjoner 0,06 13,00 20,00 0,04 8,08 12,43 

Vedlikehold Vedlikehold stasjoner 14,00 1,80 4,30 8,70 1,12 2,67 

 Rengjøring stasjoner 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 

 Vedlikehold trasee og skinnegang 0,37 4,60 1,50 0,23 2,86 0,93 

 

       Sum Total sum 58,47 92,62 71,07 36,33 57,55 44,16 

 Sum konstruksjon 39,90 46,00 27,67 24,79 28,58 17,19 

 Sum drift 4,19 40,20 37,60 2,60 24,98 23,36 

 Sum vedlikehold 14,38 6,42 5,80 8,94 3,99 3,60 
 

Kategorien Diverse stasjoner" i Tabell 17 er definert på samme måte som for energibruk, uspesifisert 

utslipp ved bruk av elektrisk strøm for drift av stasjoner. 

Tabell 17 viser at konstruksjon av infrastruktur uten tunneler fører til utslipp på mellom 36,3 og 57,6 

gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km. MUNI har de største utslippene mens BART har de minste.  

Tabellen viser også at utslipp til drift av infrastrukturen utgjør en mye større andel av totale utslipp 
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for trikke-systemene enn for T-bane systemet. Dette fører til at den totale mengde utslipp i gram pr 

passasjer-km ligger høyere for trikke-systemene. 

Tallene i Tabell 17 er basert på amerikanske forhold. Utslippene i Norge vil ventelig være lavere siden 

anleggsmaskiner med elektrisk motor som brukes til konstruksjon, drift og vedlikehold vil bruke norsk 

vannkraft og ikke elektrisitetsmiksen i California eller Massachusetts.  

På samme måte som for energibruken kan vi beregne utslippet av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km 

for konstruksjon og drift av tunneler. Estimatene er basert på Schlaupitz (2008) og omfatter 

konstruksjon og drift av dobbeltsporet jernbanetunnel. Tabell 18 viser utslippsfaktorer for 

konstruksjon og drift av infrastruktur hentet  fra Schlaupitz 45. 

Tabell 18 Utslipp av kg CO2-ekvivalenter pr bane-meter for konstruksjon og drift av dobbeltsporet tunnel  

  Konstruksjon Drift 

Bygging av banetrasee 1017 2,8 

Montering overbygning 119 0 

Tapt karbonlagring 73 0 

Drivstofforbruk drift 0 2,56 

El og termisk energi drift 0 4,36 

Materialer banetrase 2735 14,27 

Materialer overbygning 910 -0,43 

Øvrige materialer 105 1,52 

Sum Pr banemeter 4959 25,08 

  

Med utgangspunkt i Tabell 18 viser Tabell 19 estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon 

og drift av dobbeltsporet tunnel for T-bane systemet BART. 

Tabell 19 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon og drift av dobbelsporet tunnel   

 
Konstruksjon Drift 

Tunnellengde BART (m) 33 796 33 796 

Utslipp CO2-ekvivalenter  dobbeltsporet tunnel pr 
banemeter (kg) 4 959  25,08 

Totale utslipp for  34 km dobbelsporet tunnel hele 
systemets levetid (kg) 167 595 475  

Levetid år 25  

Utslipp CO2-ekvivalenter ett år (kg) 6 703 819 847 609 

Millioner passasjer-km 2005 2 092, 15  2 092, 15 

  
 

gram CO2-ekv.  pr passasjer-km 3,2 0,4051 
 

Legger vi til tunnel øker altså estimatet for konstruksjon av infrastrukturen med 3,2 gram pr 

passasjer-km mens tilsvarende estimat for drift øker med 0,405 gram.  

                                                                 
45

 Schlaupitz (2008), side 47, Tabell 8-17. 



Tabell 20 Utslipp av CO2-ekvivalenter  pr passasjer-km for konstruksjon og drift av infrastruktur BART med og uten 
tunnel 

 

Gram pr 
passasjer-km 

Sum konstruksjon 24,79 

Sum drift 2,60 

Sum vedlikehold 8,94 

  Konstruksjon av tunnel 3,20 

Drift av tunnel 0,41 

  Sum konstruksjon med tunnel 28,00 

Sum drift med tunnel 3,01 

 

Tabell 20 viser estimat med og uten tunnel for utslipp av CO2-ekvivalenter i gram per passasjer-km 

for konstruksjon og drift av infrastruktur for BART.  Utslippene for konstruksjon av tunnel utgjør om 

lag 11,4% av samlede utslipp medregnet tunnel. Utslippene for drift av tunnel utgjør 13,6% av de 

samlede utslipp til drift inklusive tunnel.  

Tabell 21 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av 

infrastruktur for BART, MUNI og Green Line systemene i USA. 

Tabell 21 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km (MUNI/Green Line) og pr tog-km (BART)  for konstruksjon, drift 
og vedlikehold av infrastruktur for trikk og T-bane USA 2008 

CO2-ekvivalenter (gram GGE) 
BART 

Pr tog-km 
MUNI 

Pr vogn-km 
GreenLine 

Pr vogn-km 

Konstruksjon av stasjoner 1926,25 416,32 484,67 

Konstruksjon av trasee/skinnegang og 
overføringsnett 1429,15 205,05 453,60 

Parkering stasjoner 260,98 0,00 54,68 

Belysning av stasjoner 49,71 211,27 304,47 

Stasjonsheiser 12,43 21,75 39,15 

Togkontroll på stasjoner 21,13 130,49 198,84 

Parkeringsbelysning stasjoner 459,81 0,00 54,68 

Diverse stasjoner 5,28 180,20 683,51 

Vedlikehold stasjoner 1304,88 24,85 142,92 

Rengjøring stasjoner 1,30 0,29 0,00 

Vedlikehold trasee og skinnegang 32,93 62,14 49,71 

    Sum 5503,857 1252,355 2466,222 

Sum konstruksjon 3616,380 621,371 992,951 

Sum drift 548,360 543,700 1280,646 

Sum vedlikehold 1339,117 87,284 192,625 

    Konstruksjon av tunnel 484,37 
  



Drift av tunnel 61,24 
  

    Sum konstruksjon med tunnel 4100,75 
  Sum drift med tunnel 609,60 
   

Utslipp CO2-ekvivalenter infrastruktur trikk og T-bane Oslo 

Vi har ikke tall for utslipp av CO2-ekvivalenter for trikk og T-bane i Oslo slik vi har for energibruken. Vi 

velger derfor å beregne utslippsfaktorer pr MJ energibruk for trikk og T-bane for BART og Green Line 

og bruke disse faktorene på energibruken for infrastruktur til T-bane og trikk i Oslo slik vi har 

beregnet den ovenfor. Dette har den ulempe at utslipp av CO2-ekvivalenter fra Chester & Horvath er 

tilpasset amerikanske forhold  når det gjelder elektrisitetsmiks, bruk av anleggsmaskiner osv. Vi har 

ikke noe data-grunnlag for å korrigere for disse mulige feilkildene. For BART bruker vi tall for 

energibruk og utslipp eksklusive tunneler. 

Tabell 22 Utslipp av g CO2-ekvivalenter pr MJ for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for BART og Green 
Line. 

  
Konstruksjon Drift Vedlikehold 

Bart MJ pr passasjer-km (A) 0,263 0,036 0,093 

 
g Co2-ekv pr passasjer-km (B) 24,79 2,60 8,94 

 
g pr MJ (C=B/A) 94,10 72,97 96,54 

Green Line MJ pr passasjer-km (A) 0,193 0,165 0,040 

 
g Co2-ekv pr passasjer-km (B) 17,19 23,36 3,60 

 
g pr MJ (C=B/A) 89,26 141,78 90,63 

 

Tabell 22 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr MJ for konstruksjon, drift og vedlikehold av 

infrastruktur for BART og Green Line.  Likning 4 viser hvordan utregningen er foretatt. 

Likning 4 Utregning av gram CO2-ekvivalenter pr MJ for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur  

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣
𝑀𝐽

=
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑗𝑒𝑟 − 𝑘𝑚
∗
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑗𝑒𝑟 − 𝑘𝑚

𝑀𝐽
 

Med utslippsfaktorene for gram pr MJ fra Tabell 22 kan vi beregne utslipp av CO2-ekvivalenter pr 

passasjer-km for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur for T-bane og trikk i Oslo 2009. 

Når det gjelder drift tar vi bare hensyn til de 3 GWh med fossilt drivstoff som nyttes til 

driftsmaskiner. For elektrisitet til drift antar vi norsk vannkraft med null utslipp av CO2-ekvivalenter. 

Vi multipliserer utslippsfaktorene med energibruken pr passasjer-km for disse aktivitetene slik vi 

beregnet den ovenfor. Dette gir Tabell 23. 

 

 

 

 



Tabell 23 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og pr vogn-km (trikk) og pr tog-km (T-bane) for konstruksjon, 
vedlikehold og drift av infrastruktur T-bane og trikk Oslo 2009 

 
Pr passasjer-km Pr vogn-km og pr tog-km 

Gram CO2-ekv. T-Bane Trikk 
T-Bane 

Pr tog-km 
Trikk 

Pr vogn-km 

Sum 31,80 10,58 3084,27 548,90 

Sum konstruksjon 22,25 8,32 2344,09 450,90 

Sum drift 0,33 1,14 6,73 36,06 

Sum vedlikehold 9,23 1,13 733,45 61,94 
 

Transportmiddel 
I denne delen skal vi se på konstruksjon, drift og vedlikehold av transportmiddel for trikke-systemene 

MUNI og Green Line samt T-bane systemet BART. Estimatene bygger på Chester og Horvath 46. De 

bruker LCA-databasen SimaPro til å estimere energibruk og utslipp for fabrikasjon av  

transportmiddelet. For vedlikehold av transportmiddelet bruker de også SimaPro, men for den delen 

av vedlikeholdet som omfatter erstatning av gulv bruker de  IO-analyse. 

Standard vedlikehold i estimatene fra Chester & Horvath omfatter erstatning av materialer, sliping av 

hjul, smøremiddel, erstatning av bremsekomponenter samt inspeksjon. 

Estimatene fra SimaPro bygger på tre forskjellige togtyper: a) light rail eller trikke-system, b) heavy 

rail system for langdistansetog, og c) høyhastighetstog. Estimatene i SimaPro er basert på 

opplysninger om tyske og sveitsiske tog.  Estimatene fra SimaPro er justert i forhold til oppgitte 

vekter for vognsett i BART, MUNI og Green Line. Et vognsett eller tog i BART-systemet veier 220 tonn, 

et vogn-sett i MUNI veier 36 tonn mens et tilsvarende i Green Line-systemet veier 39 tonn 47. Til 

sammenlikning veier et light rail -togsett i SimaPro 170 tonn, et landistansetog 360 tonn og et 

høyhastighetstog 730 tonn. 

Vi skal sammenlikne estimat for produksjon og vedlikehold av T-bane vogner med et estimat for Oslo 

Metro som er en T-bane vogn levert av Siemens. Siemens har utgitt en produkt-deklarasjon for 

produksjon og vedlikehold av vognene. Vi viser til Simonsen (2009a) 48 for en dokumentasjon av 

estimatet for energibruk og utslipp som er presentert i Siemens' produktdeklarasjon. 

Energibruk 

Tabell 24 viser energibruk i MJ pr passasjer-km til fabrikasjon og vedlikehold av T-bane vogner for 

BART og trikkevogner for MUNI og Green Line. Tabellen viser at vognene i BART-systemet er langt 

mer energikrevende  fabrikkere og vedlikeholde. Vedlikeholdet utgjør over 50% av samlet energibruk 

pr passasjer-km i BART-systemet mens tilsvarende tall for MUNI og Green Line er om lag 19%.  

Ser vi på vedlikeholdet  i Tabell 24 er det naturlig nok standard vedlikehold som har den største 

energibruken pr passasjer-km. VI merker oss ellers at erstatning av gulv utgjør en mer 

energikrevende del av vedlikeholdet enn rengjøring av togsettene. 
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Tabell 24 Energibruk i MJ pr passasjer-km for fabrikasjon og vedlikehold av transportmiddel for BART. MUNI og Green 
Line 

MJ pr passasjer-km BART MUNI Green Line 

Fabrikasjon 0,0230 0,0236 0,0130 

Vedlikehold 0,0186 0,0047 0,0025 

Vedlikehold-rengjøring 0,0001 0,0004 0,0002 

Vedlkehold-erstatning av gulv 0,0047 0,0007 0,0003 

    Sum 0,0465 0,0295 0,0161 

Sum vedlikehold 0,0235 0,0058 0,0031 
 

Tabell 25 Energibruk i MJ pr vogn-km (MUNI/Green Line) og tog-km (BART) for fabrikasjon og vedlikehold av 

transportmiddel for BART, MUNI og Green Line 

MJ Pr Vogn-km BART MUNI 
Green 
Line 

Fabrikasjon 3,36 0,52 0,75 

Vedlikehold 2,73 0,10 0,14 

Vedlikehold-rengjøring 0,02 0,01 0,01 

Vedlikehold-erstatning av gulv 0,68 0,02 0,02 

    Sum 6,79 0,64 0,91 

Sum vedlikehold 3,43 0,12 0,17 
 

Tabell 25 viser tilsvarende energibruk fordelt pr vogn-km for MUNI og Green Line og pr tog-km for 

BART. 

Siemens 49 oppgir at det kreves 719 MWh (2,59 TJ) for produksjon av deres MX-3000 eller Metro Oslo 

som er det navnet som Siemens benytter. Estimatet fra Siemens omfatter all energibruk knyttet til 

utvinning og fabrikasjon av materialer samt energi for fabrikasjon av deler og sammenstilling av 

vogn-settet i Siemens' fabrikker. Transport av materialer og deler er også inkludert i estimatet.  

Siemens oppgir energibruk for framdrift og vedlikehold samlet 50. Vi har ikke hatt mulighet for å skille 

energi til vedlikehold fra energi for framdrift. Estimatet for energibruk til konstruksjon av Metro Oslo 

er derfor uten vedlikehold. Når det gjelder utslipp av CO2-ekvivalenter gir Siemens egne anslag på 

utslipp knyttet til vedlikeholdet. 
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Chester & Horvath oppgir også energibruk til produksjon og vedlikehold av transportmiddel for BART, 

MUNI og Green Line i energibruk pr tog. Tabell 26 viser resultatet. Energibruken måles i TJ for hele 

vognsettenes levetid. 

Tabell 26 Energibruk til produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI og Green Line i TJ pr tog over hele 
levetid 

TJ Pr train-life BART MUNI 
Green 
Line 

Fabrikasjon 19,0 1,4 1,6 

Vedlikehold 15,0 0,28 0,31 

Vedlikehold-rengjøring 0,096 0,027 0,025 

Vedlkehold-erstatning av gulv 3,8 0,028 0,042 

    Sum 37,9 1,7 2,0 

Sum vedlikehold 18,9 0,34 0,38 
 

Tabell 26 viser at estimatet fra Siemens ligger langt under estimatet for BART. Estimatet fra Siemens 

er ikke sammenliknbart med MUNI og Green Line siden disse er mer trikke-system. 

Produktdeklarasjonen fra Siemens oppgir 84,7% som resirkuleringsgrad for materialer brukt i 

produksjonen av Metro Oslo. Dette er en høy resirkuleringsgrad som reduserer energibruken til 

framstilling av materialer betydelig. Vi vil anta at betydelige deler av  forskjell i energibruk for 

produksjon av vogner til BART og Metro Oslo skyldes grad av resirkulering av materialer som 

benyttes i produksjonen. 

Vi kan bruke opplysninger fra Ruters årsrapport fra 2008 til å estimere energibruk pr passasjer-km for 

produksjon av T-bane vogn til T-banen i Oslo. Vi bruker estimatet for energibruk for Metro Oslo slik 

det er presentert ovenfor. Ruter As opplyser at vognparken skal økes til i alt 345 MX-vogner 51 hvor 

en MX-vogn antas å være MX-3000, altså Metro Oslo. Ruters årsrapport for 2008 opplyser at 

transportarbeidet på T-bane i Oslo  var på 437 millioner passasjer-km i 2008 52. Dette gir 1 266 667 

passasjer-km pr vogn om vi fordeler hele transportarbeidet i 2008 på antall framtidige Metro Oslo 

vogner.  

Ovenfor estimerte vi energibruken for produksjon av en Metro Oslo vogn til 719 MWh. Dette 

tilsvarer 2 588 400 MJ. Vi anslår levetiden til Metro Oslo vogn til 26 år. Dette anslaget er for BART-

vogner fra Chester & Horvath 53 og vi bruker det her på Metro Oslo. Tabell 27 viser estimat for 

energibruk for produksjon av Oslo Metro pr passasjer-km, pr vogn-km og pr tog-km. Estimatet 

omfatter ikke vedlikehold. 

Tabell 27 Energibruk for konstruksjon av Metro Oslo 

Energibruk  produksjon pr vogn hele levetiden MJ 2 588 400  

Antall vogner 345 

Levetid 26 
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Energibruk  produksjon pr vogn pr år 99 554  

Passasjer-km T-bane Oslo 2008 437 000 000  

Vogn-km T-bane Oslo 2008 21 500 000 

Tog-km T-bane Oslo 2008 5 900 000 

Passasjer-km pr vogn 2008 1 266 667  

Vogn-km pr vogn 2008 62 319 

Tog-km pr vogn 17 101 

Energibruk produksjon pr passasjer-km Metro Oslo 0,0786 

Energibruk produksjon pr vogn-km Metro Oslo 1,597 

Energibruk produksjon pr tog-km Metro Oslo 5,82 

 

Målt pr passasjer-km er energibruken for produksjon av Metro Oslo høyere enn BART.  Chester & 

Horvath estimerer energibruken for fabrikasjon av vogner til BART-systemet til 0,023 MJ/passasjer-

km mens Tabell 27 viser 0,0786 MJ pr passasjer-km for T-bane i Oslo. 

BART opererer 502 vogner fordelt på 60 tog 54. Den samlede produksjon av passasjer-km i hele BART-

systemet var på 1300 millioner passasjer-km i 2005. Dette gir 4,17 millioner passasjer-km pr vogn. Til 

sammenlikning viser Tabell 27 at en Metro Oslo vogn produserer 1,27 millioner passasjer-km om vi 

fordeler hele persontransportarbeidet i 2008 på antall framtidige Metro Oslo vogner. Den høyere 

energibruken til Metro Oslo kan derfor forklares med forskjell i produksjon av passasjer-km pr vogn i 

forhold til BART-systemet. 

Chester & Horvath beregner energibruk for produksjon av vogner til BART-systemet på 5,4 MJ pr tog-

km. Tabell 27 viser 5,8 MJ pr tog-km for Oslo Metro som er omlag likt. Forskjellen i energibruk pr 

passasjer-km forsvinner derfor når energibruken analyseres pr tog-km. 

Utslipp 

Tabell 28 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av vogn-sett til BART, 

MUNI og Green Line. Tabellen viser samme tendens som for energibruken, produksjon av 

transportmiddel til BART fører til større utslipp pr passasjer-km mens vedlikeholdet utgjør en større 

andel av samlede utslipp for BART (46,7%) enn det gjør for MUNI (19,7%) og Green Line (18,8%). 

Tabell 28 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, 
MUNI og Green Line 

gram CO2-ekv. pr pass-km BART MUNI Green Line 

Fabrikasjon 1,43 1,18 0,68 

Vedlikehold 0,87 0,22 0,12 

Vedlikehold-rengjøring 0,01 0,01 0,01 

Vedlkehold-erstatning av gulv 0,37 0,06 0,03 

    Sum 2,68 1,47 0,85 

Sum vedlikehold 1,25 0,29 0,16 
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Tabell 29 viser utslipp for fabrikasjon og vedlikehold av transportmiddel pr vogn-km for MUNI og 

Green Line og pr tog-km for BART. 

Tabell 29 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km (MUNI/Green Line)  og pr tog-km (BART) for produksjon og 

vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI og Green Line 

gram CO2-ekv   
BART 

Pr tog-km 
MUNI 

Pr vogn-km 
Green Line 
Pr vogn-km 

Fabrikasjon 205,1 26,1 37,9 

Vedlikehold 124,3 4,9 6,8 

Vedlikehold-rengjøring 1,3 0,3 0,7 

Vedlikehold-erstatning av 
gulv 54,7 1,2 1,4 

    Sum 385,3 32,5 46,9 

Sum vedlikehold 180,3 6,4 8,9 

 

Tabell 30 Utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold av transportmiddel til BART, MUNI og Green Line. 
Tonn pr levetid. 

Tonn CO2-ekv  pr levetid BART MUNI 
Green 
Line 

Fabrikasjon 1100,00 71,00 85,00 

Vedlikehold 690,00 14,00 16,00 

Vedlikehold-rengjøring 7,10 0,81 1,50 

Vedlkehold-erstatning av gulv 300,00 3,30 3,20 

    Sum 2097,1 89,1 105,7 

Sum vedlikehold 997,1 18,11 20,70 
 

Siemens oppgir i sin produkt-deklarasjon et samlet utslipp på 183 tonn CO2-ekvivalenter. Dette 

utslippet omfatter både produksjon og vedlikehold. Til sammenlikning viser Tabell 30  utslipp av CO2-

ekvivalenter i tonn pr levetid for produksjon og vedlikehold av transportmiddel  til BART, MUNI og 

Green Line. Igjen viser estimatene fra Chester & Horvath at utslippene ligger mye høyere for BART 

enn for Metro Oslo. Vi antar på samme måte som for energibruk at grad av resirkulering av 

materialer som er brukt i produksjonen er den viktigste forklarningsfaktor for forskjellen i 

estimatene. 

Vi kan beregne utslipp pr passasjer-km for produksjon av Metro Oslo på samme måte som vi 

estimerte energibruken pr passasjer-km ovenfor. I motsetning til estimatet for energibruk er 

vedlikehold inkludert i utslippsdata for CO2-ekvivalenter. Tabell 31 viser resultatet. 

Tabell 31 Utslipp av CO2-ekvivalenter pr år for produksjon og vedlikehold av Metro Oslo  

Utslipp tonn CO2-ekvivalenter for produksjon og vedlikehold Metro 
Oslo pr levetid 183 

Antall vogner 345 

Levetid pr vogn 26 



Utslipp tonn CO2-ekvivalenter pr vogn pr år 7,04 

Passasjer-km T-bane Oslo 2008 437 000 000 

Vogn-km T-bane Oslo 2008 21 500 000 

Tog-km T-Bane Oslo 2008 5 900 000 

Passasjer-km pr vogn 2008 1 266 667 

Vogn-km pr vogn 2008 62 319 

Tog-km pr vogn 17 101 

Utslipp gram CO2-ekv for  produksjon av Metro Oslo pr passasjer-km 5,56 

Utslipp gram CO2-ekv for  produksjon av Metro Oslo pr vogn-km 113 

Utslipp gram CO2-ekv for  produksjon av Metro Oslo pr tog-km 412 

 

Tabell 31 viser at utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for Metro Oslo er høyere enn for BART. 

Som vi har pekt på ovenfor skyldes dette større produksjon av passasjer-km pr vogn i BART-systemet. 

Målt pr tog-km blir forskjellene mindre. 

Fabrikasjon av drivstoff  Well-to-Tank 

Energibruk 
Fabrikasjon av drivstoff til trikker og T-baner krever energi og medfører utslipp.  Drivstoffet som 

benyttes er elektrisk strøm. Vi skal se på tre ulike estimat for energibruk og utslipp ved produksjon av 

elektrisk strøm. Det ene er for norsk vannkraft fra Høyer (2009) 55. Det andre er for norsk vannkraft 

fra store vannkraft i Norge fra den tyske LCA-databasen ProBas. Det tredje estimatet er fra Chester & 

Horvath for produksjon av elektrisk strøm til BART, MUNI og Green Line. Det siste estimatet er for 

produksjon av elektrisk strøm i Calfornia og Massachusetts og er derfor ikke gyldig for produksjon av 

elektrisk strøm fra vannkraft i Norge. Vi tar med det siste estimatet for trianguleringens skyld. Med 

triangulering mener vi prinsippet om å se et fenomen fra flest mulig synsvinkler for å observere flest 

mulige aspekt ved fenomenet. Dette bidrar til kryssjekking av kvalitetssjekking av de ulike synsvinkler 

(estimat) som blir sammenliknet 56. 

Høyer 57 Høyer regner med en tapsmultiplikator på 1,05 for tap i det nasjonale overføringsnettet og 

en multiplikator på 1,15 for tap som oppstår før kraften leveres fra kraftverket. De siste tapene 

omfatter lekkasje i tunneler, rørgater og turbiner samt tap i  generatorer. Kraftverkenes eget 

kraftforbruk er også inkludert i tapene, Høyer anslår dette til 0,5% av levert kraft. Høyers 

tapsmultiplikator omfatter ikke energi som er brukt for produksjon av kraftverk og magasin, altså 

selve produksjonsmidlene for produksjon av elektrisk kraft. 

ProBas beregner at produksjon av 1 TJ med energi levert fra et stort norsk vannkraftverk i 2000 

krever 1,0156 TJ med energi. Dette blir dermed tapsmultiplikatoren for norsk vannkraft fra ProBas. 

Denne tapsmultiplikatoren omfatter energi brukt til produksjon av kraftverket. Det omfatter ikke tap 
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ved lekkasje i kraftverkenes tilførselssystem. Multiplikatoren gjelder for kraft levert fra kraftverket, 

det omfatter derfor ikke tap i det nasjonale overføringsnettet.  

ProBas   58anslår at produksjon av 1 TJ med energi franorsk vannkraftverk fører til utslip av CO2-

ekvivalenter i størrelsesorden 2863 kg i 2000. Utslippene kommer fra produksjon av materialer til 

norske kraftverk. ProBas regner med et forbruk på 100 000 tonn med stål og og 2,5 millioner tonn 

med sement for produksjon av 1 TJ med energi fra norsk vannkraftverk. For sement estimeres utslipp 

på 0,967 kg CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 kg med sement, for stål beregnes utslipp på 1,59 kg 

CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 kg stål. 

V i vil betrakte tapsmultiplikatorene fra ProBas og Høyer som utfyllende. Vi vil bruke en multiplikator 

på 1,2263 som omfatter tap ved lekkasje av vann i tilførselssystemene for kraftverk, tap i generator, 

tap ved overføring av kraften i nasjonalt nett samt tap som skyldes forbrukt energi ved produksjon av 

kraftverk og magasin.  

Vi kan beregne Well-to-Tank energien i MJ pr passasjer-km ved å velge et Tank-to-Wheel estimat for 

trikk og T-bane og multiplisere dette med tapsmultiplikatoren for vannkraft. Likning 5 viser hvordan 

formelen for utregningen. T er tapsmultiplikatoren i likningen og  Tank-to-Wheel estimatet er i MJ pr 

passasjer-km. 

Likning 5 Beregning av Well-to-Tank i MJ pr passasjerkm fra tapsmultiplikator  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑊𝑒𝑙𝑙 −𝑡𝑜−𝑇𝑎𝑛𝑘 =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑇𝑎𝑛𝑘−𝑡𝑜−𝑊ℎ𝑒𝑒𝑙 ∗ 𝑇 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑇𝑎𝑛𝑘−𝑡𝑜−𝑊ℎ𝑒𝑒𝑙  

 

Tabell 32  viser Well-to-Tank estimat i MJ pr passasjer-km basert på Tank-to-Wheel estimat for ulike 

trikk og T-banesystem. Energibruken er beregnet pr vogn-km for trikke-systemene MUNI, Green Line 

og Oslo-trikken og pr tog-km for BART og T-bane Oslo. Det er brukt samme tapsmultiplikator for alle 

Tank-to-Wheel estimat som bygger på norsk vannkraft. 

Tabell 32 Energibruk Well-to-Tank i MJ pr passasjer-km og pr vogn-km (tog-km for BART/T-bane Oslo) for  trikk og T-
bane. 

Well-to-Tank 

MJ/pass-km 
norsk 
vannkraft 

MJ/vogn-km 
norsk 
vannkraft # 

Trikk Oslo 2008 0,177 5,62 

MUNI 0,173 3,8 

Green Line 0,124 6,79 

T-Bane Oslo 2008  0,143 10,58 

BART 0,160 23,21 
# Tog-km for BART og T-bane Oslo  

Chester & Horvath gir estimat for produksjon av elektrisk kraft  for BART, MUNI og Green Line. I 

estimatet er tap ved overføring i det elektrisitetsnettet inkludert. Dette tapet anslås av Chester & 
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Horvath til 8,4% i California og 9.6% i Massachusetts. I tillegg beregnes en multiplikator på 1,14 for 

produksjon av elektrisk kraft i California og en multiplikator på 1,32 for produksjon av elektrisk kraft i 

Massachusetts. Chester & Horvath beregner energi for produksjon av drivstoff både for framdrift av 

kjøretøy og for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur. Vi vil her bare bruke estimatet for 

produksjon av drivstoff til framdrift av kjøretøyet. Tabell 33 viser resultatet. 

Tabell 33 Well-to-Tank estimat for produksjon av drivstoff til trikk og T-bane i USA 

MJ pr passenger-
mile BART MUNI Green Line 

Produksjonskjede 0,160 0,180 0,280 

Overføringstap 0,100 0,110 0,093 

Sum 0,260 0,290 0,373 

MJ pr Passasjer-km 
  Produksjonskjede 0,099 0,112 0,174 

Overføringstap 0,062 0,068 0,058 

Sum 0,162 0,180 0,232 

MJ vogn-km (pr tog-km for BART) 
  Produksjonskjede 14,91 2,42 9,32 

Overføringstap 9,32 1,55 3,11 

Sum 24,23 3,98 12,43 

 

Tabell 33 viser energibruk  i MJ pr passenger-mile i tillegg til MJ pr passasjer-km og MJ pr vogn-

km/tog-km. Formel for omregning fra energibruk pr passenger-mile til energibruk i passasjer-km er 

vist i Likning 1. Estimatet for energibruk pr vogn-km er omregnet på samme måte fra energibruk pr 

vehicle-miles slik de er oppgitt hos Chester & Horvath.  

Utslipp av CO2-ekvivalenter 
VI skal bruke estimatet fra ProBas for beregning av  utslipp av CO2-ekvivalenter for produksjon av 

elektrisk kraft fra norsk vannkraft. I tillegg skal vi ta med estimat fra Chester & Horvath for 

sammenlikningens skyld. Deres estimat gjelder for produksjon av elektrisitet  i  California og 

Massachusetts som har en annen elektrisitetsmiks enn Norge. Vi tar med estimatene for å oppnå 

høyere triangulering av estimatene for norsk vannkraft. 

For å beregne utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og vogn-km skal vi multiplisere 

utslippsfaktor i gram pr MJ fra Well-to-Tank kjede med energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km fra 

Tank-to-Wheel kjeden. Begrunnelsen er at utslippene utløses for å produsere den mengde energi 

som benyttes i Tank-to-Wheel kjeden.   

ProBas oppgir utslipp av 2 863 kg CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ energi fra norsk vannkraft i 

2000. Dette gir 2,86 gram pr MJ. Med disse forutsetninger gir Tabell 34 estimat for utslipp av gram 

CO2-ekvivalenter pr passasjer-km og pr vogn-km. 

Tabell 34 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisk strøm fra vannkraft i Norge 2000 

Well-to-Tank 
Norsk 

vannkraft 
Norsk 

vannkraft 
gram 

CO2-ekv 
g CO2-
ekv pr 

g CO2-ekv 
pr vogn-



MJ/pass-km MJ/ vogn-
km # 

pr MJ pass-km km # 

Trikk Norge 2009 0,177 5,62 2,863 2,24 71,12 

MUNI 0,173 3,80 2,863 2,19 48,03 

Green Line 0,124 6,79 2,863 1,56 85,93 

T-Bane Norge 2009 0,143 10,58 2,863 1,81 133,81 

BART 0,160 23,21 2,863 2,02 293,53 
# Tog-km for BART og T-bane 

Chester & Horvath 59 gir estimat for produksjon av drivstoff basert på elektrisitetsmiks i California og 

Massachusetts. Massachusetts brukte 31% naturgass, 11% atomkraft og 26% olje og 2% vannkraft for 

produksjon av elektrisitet i 2009 60. Calfornia brukte  20% vannkraft, 36% naturgass, 19% atomkraft 

og 3% olje samme år 61. California bruker dermed mer atomkraft og framfor alt mer vannkraft enn 

Massachusetts. 

Tabell 35 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisitet til BART, MUNI og Green Line 

Gram pr passenger-mile BART MUNI Green Line 

Produksjonskjede 2,90 3,10 5,40 

Overføringstap 0,70 0,76 1,40 

Sum 3,60 3,86 6,80 

Gram pr Passasjer-km 
  Produksjonskjede 1,80 1,93 3,36 

Overføringstap 0,43 0,47 0,87 

Sum 2,24 2,40 4,23 

Gram pr vogn-km (tog-km for BART) 
  Produksjonskjede 261,0 41,6 180,2 

Overføringstap 62,1 10,6 46,6 

Sum 323,1 52,2 226,8 

    Tank-to-Wheel MJ pr passasjer-km 0,706 0,764 0,546 

Gram CO2-ekv pr MJ 3,2 3,1 7,7 
 

Tabell 35 viser estimater for utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for produksjon av elektrisk 

strøm til BART, MUNI og Green Line. Tabell 35 viser at utslippene av CO2-ekvivalenter er betydelig 

større for BART, MUNI og Green Line pr passasjer-km  med elektrisitet fra California og 

Massachusetts enn om den samme elektrisiteten hadde blitt produsert fra norsk vannkraft. 

Utslippsfaktoren i gram pr MJ er beregnet ved å dividere sum utslipp pr passasjer-km i Well-to-Tank 

kjeden med energibruken i Tank-to-Wheel kjeden. Utslippsfaktorene rimer godt med 2,86 g/MJ som 

er brukt for norsk vannkraft når vi tar hensyn til ulik elektrisitetsmiks i Norge, California og 
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Massachusetts. Utslippsfaktoren er høyest for Massachusetts siden denne delstaten har høyest 

innslag av fossile energikilder (naturgass og olje) i sin elektrisitetsmiks. 

Oppsummering 

Energibruk 
Med utgangspunkt i estimatene presentert ovenfor gir Tabell 36 en  oppsummering av energibruk i 

ulike livsløpsfaser i MJ pr passasjer-km. 

I tabellene kan  estimat for direkte energikjede oversettes til Tank-to-Wheel estimat. Det er 
framdriftsenergien og utslippene knyttet til denne kjeden. Den brutto direkte energikjede er 
energiens energikjede. Vi estimerer tillegget i denne kjeden som er den energibruk og de tillegg som 
er nødvendig for å produsere drivstoffet som blir brukt i den direkte energikjede. Dette estimatet kan 
oversettes med Well-to-Tank energikjede. Ulempen ved å bruke begrep som Tank-to-Wheel og Well-
to-Tank for trikk og T-bane  er at det er uklart hvor punktet Tank begynner. Begreper om 
energikjeder er derfor mer presise begrep. 
 
Tabell 36 Energibruk MJ pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser 

MJ pr pass-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0,782 0,177 0,194 0,023 1,176 

MUNI 0,764 0,173 0,686 0,029 1,653 

Green Line 0,546 0,124 0,397 0,016 1,083 

T-Bane Oslo 2008 0,631 0,143 0,499 0,079 1,352 

BART 0,706 0,160 0,437 0,046 1,349 
 

Energiforbruket er fordelt på Tank-to-Wheel, Well-to-Tank, infrastruktur og transportmiddel. 

Estimatet for infrastruktur omfatter konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastrukturen. Estimatet 

for transportmiddel omfatter produksjon og vedlikehold av transportmiddelet. Her er T-bane Norge 

ett unntak siden Siemens ikke spesifiserer energibruk for vedlikehold. 

Tank-to-Wheel tilsvarer framdriftsenergi mens Well-to-Tank tilsvarer energibruk for produksjon av 

elektrisk strøm.  Infrastruktur for BART inkluderer estimat for konstruksjon og drift av tunnel. 

Infrastruktur for T-bane i Oslo er beregnet eksklusive tunneler.  

Tabell 37 Energibruk MJ pr vogn-km for trikk og pr tog-km for T-bane i ulike livsløpfaser 

MJ pr vogn-km 

Direkte 
energikje

de 

Brutto 
direkte 
energi
kjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 24,8 5,6 8,5 0,8 39,8 

MUNI 16,8 3,8 15,0 0,6 36,2 

Green Line 30,0 6,8 21,3 0,9 59,0 



T-Bane Oslo 2008 46,7 10,6 44,6 1,6 103,5 

BART 102,5 23,2 63,9 6,8 196,5 

 

Tabell 37 viser estimat for energibruk pr vogn-km for trikk og pr tog-km for T-bane for de ulike 

livsløpsfaser mens Tabell 38 viser estimat pr sete-km. For å beregne energibruken pr sete-km er det 

tatt utgangpunkt i passasjer-belegget for trikk og T-bane Oslo 2008. MUNI og Green Line blir gitt 

samme passasjer-belegg som trikk Oslo 2008 som var på 20,4% mens BART får samme passasjer-

belegg som T-banen i Oslo 2008 som var 15,3% 62. Det er brukt samme belegg for alle energikjeder, 

dvs Tank-to-Wheel, Well-to-Tank, infrastruktur og transportmiddel.  

Energibruken pr sete-km framkommer ved å multiplisere energibruken pr passasjer-km med 

passasjer-belegget. Vi gjør oppmerksom på at beregning av energibruk pr passasjer-km for MUNI, 

Green Line og BART er foretatt med andre verdier for passasjer-belegg siden disse estimatene er 

gjort av Chester & Horvath (2008). 

Tabell 38 Energibruk MJ pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser 

MJ pr sete-km 
Direkte 

energikjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Belegg-
prosent 

Trikk Oslo 2008 0,170 0,038 0,042 0,005 0,255 21,7 

MUNI 0,166 0,038 0,149 0,006 0,359 21,7 

Green Line 0,119 0,027 0,086 0,004 0,235 21,7 

T-Bane Oslo 2008 0,100 0,023 0,079 0,012 0,214 15,8 

BART 0,112 0,025 0,069 0,007 0,213 15,8 
 

Tabellene viser at målt pr passasjer-km og pr sete-km har BART  en Tank-to-Wheel energibruk som er 

omlag på linje med T-banen i Oslo. Målt pr tog-km har BART en energibruk som er omlag dobbelt så 

høy som T-banen i Oslo.  

For trikkene viser det seg at MUNI har høyest Tank-to-Wheel energibruk pr passasjer-km og pr sete-

km. Om vi ser på energibruken pr vogn-km kommer derimot MUNI lavest ut. For Green Line er 

situasjonen omvendt, systemet har lavest energibruk av trikke-systemene pr passasjer-km og pr sete-

km men høyest pr vogn-km.  

Ser vi alle energikjedene under ett er det Green Line som har den laveste energibruken pr passasjer-

km. T-bane systemene kommer høyere ut, det skyldes at det er mer energikrevende å konstruere, 

drifte og vedlikehold infrastruktur for T-bane enn for trikk, med unntak av MUNI.  

Når det gjelder produksjon og vedlikehold av transportmiddel er estimatet for energibruk for trikk i 

Oslo et gjennomsnitt av systemene MUNI og Green Line. 

Energibruken for  infrastruktur for T-bane i Oslo utgjør omlag 37% av samlet energibruk pr passasjer-

km. Infrastrukturen er beregnet uten tunnel. Energibruken til infrastruktur utgjør 32 % av samlet 
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energibruk i  BART-systemet, inklusive estimat for konstruksjon og drift av tunneler. Grunnen til at vi 

kommer høyere for T-bane i Oslo  er at vi har brukt et energiestimat for drift av infrastruktur som er 

hentet fra Ruters miljørapport og som alene utgjør omlag en fjerdedel av framdriftsenergien 63. Tallet 

for drift av infrastruktur for BART er hentet fra Chester & Horvath. Pr tog-km er infrastrukturen mer 

energikrevende for BART enn for T-bane Oslo slik at det er grunn til å anta at flere passasjerer pr km 

gir lavere energibruk pr passasjer-km, men ikke pr tog-km.  

Utslipp CO2-ekvivalenter 
Tabell 39 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for de samme livsløpfaser. 

Forutsetningene i tabellen er de samme som i Tabell 38. For framdrift av T-bane og trikk er det antatt 

null utslipp av CO2-ekvivalenter siden kjøretøyene har elektrisk motor som ikke forbrenner fossilt 

drivstoff.   

Tabell 39 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser  

gram CO2-ekv pr 
pass-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0 2,24 10,58 1,16 13,98 

MUNI 0 2,19 57,55 1,47 61,21 

Green Line 0 1,56 44,16 0,85 46,57 

T-Bane Oslo 2008 0 1,81 31,80 5,56 39,17 

BART 0 2,02 39,94 2,68 44,64 
 

Tabell 40 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter  pr vogn-km for trikke-system og pr tog-km for T-

bane system med de samme livsløpsfaser. Tabell 41 viser samme energibruk beregnet pr sete-km.  

Tabell 40 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser  

gram CO2-ekv pr 
vogn-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 

energikjed
e tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0,0 71,1 548,9 39,7 659,7 

MUNI 0,0 48,0 1252,4 32,5 1332,9 

Green Line 0,0 85,9 2466,2 46,9 2599,0 

T-Bane Oslo 2008 0,0 133,8 3084,3 112,9 3331,0 

BART 0,0 293,5 5503,9 385,3 6182,7 
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Tabell 41 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpfaser 

gram CO2-ekv pr 
sete-km 

Direkte 
energi-
kjede 

Brutto 
direkte 

energikjede 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Transport- 
middel Sum 

Trikk Oslo 2008 0,0 0,5 2,3 0,3 3,0 

MUNI 0,0 0,5 12,5 0,3 13,3 

Green Line 0,0 0,3 9,6 0,2 10,1 

T-Bane Oslo 2008 0,0 0,3 5,0 0,9 6,2 

BART 0,0 0,3 6,3 0,4 7,1 
 

Valgte estimat 
Vi velger estimatene for Trikk Oslo 2008 og T-bane Oslo 2008 som representative for passasjer-

transport med disse transportsystem i Norge 2010.   

Tabell 42 viser energibruk for trikk og T-bane i MJ pr vogn-km i alle livsløpsfaser Norge 2010. Tabell 

43 viser energibruk pr passasjer-km mens Tabell 44 viser energibruk pr sete-km. 

Tabell 42 Energibruk i MJ pr vogn-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  24,8 8,5 0,8 5,6 39,8 

T-Bane  46,7 44,6 1,6 10,6 103,5 
 

Tabell 43 Energibruk i MJ pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,782 0,194 0,023 0,177 1,176 

T-Bane  0,631 0,499 0,079 0,143 1,352 
 

Tabell 44 Energibruk i MJ pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto 
direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,170 0,042 0,005 0,038 0,255 

T-Bane  0,100 0,079 0,012 0,023 0,214 

 



Tabell 45 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km  for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser 

Norge 2010. Tabell 46 viser utslippene pr passasjer-km mens Tabell 47 viser utslippene pr sete-km. 

Tabell 45 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-
kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,0 548,9 39,7 71,1 659,7 

T-Bane  0,0 3084,3 112,9 133,8 3331,0 

 

Tabell 46 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-
kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,0 10,6 1,2 2,2 14,0 

T-Bane  0,0 31,8 5,6 1,8 39,2 

 

Tabell 47 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for trikk og T-bane i ulike livsløpsfaser Norge 2010. 

 

Direkte 
energi-
kjede 

Infra-
struktur 

Transport-
middel 

Brutto direkte 
energikjede 
tillegg Sum 

Trikk  0,0 2,3 0,3 0,5 3,0 

T-Bane  0,0 5,0 0,9 0,3 6,2 

 

Til slutt skal vi se på utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter ved persontransport med trikk 

og T-bane i Norge 2010.  

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 64. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 65 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 
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flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. ProBas gir verdier for to energikjeder, den direkte energikjede og 

tillegget i den brutto direkte energikjede.  Verdiene er hentet fra ProBas. Verdiene fra ProBas er 

regnet om til gram pr MJ for den direkte energikjede og for tillegget i brutto direkte energikjede. 

Deretter er utslippsfaktorene multiplisert med energibruk i den direkte energikjeden for å gi utslipp  

pr passasjer-km, pr vogn-km eller pr tonn-km.   

ProBas gir ingen estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. 

Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk i den 

direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

For trikk og T-bane  tog er det ingen utslipp av SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter ved framdrift 

siden begge bruker en elektrisk motor uten forbrenning av fossilt drivstoff. I brutto direkte 

energikjede er det beregnet utslipp av begge ekvivalentene for norsk vannkraft. Estimatet er hentet 

fra ProBas som anslår 5130 gram SO2-ekvivalenter pr produsert TJ og 7970 gram TOPP-ekvivalenter 

pr samme mengde produsert energi fra et stort norsk vannkraftanlegg. 

Tabell 48 viser utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km i brutto direkte energikjede for ulike 
trikk og T-bane Norge 2010. Tabell 49 viser de samme utslipp i gram pr passasjer-km mens Tabell 50 

 

 

 

Tabell 50 viser utslippene pr sete-km. 

Tabell 48 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for trikk og T-bane Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

 
SO2-ekv TOPP-ekv 

Trikk Norge 2008 0,1274 0,1980 

T-Bane Norge 2008 0,2398 0,3725 
 

Tabell 49 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for trikk og T-bane Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

 
SO2-ekv TOPP-ekv 

Trikk Norge 2008 0,0040 0,0062 

T-Bane Norge 2008 0,0032 0,0050 

 

 



 

 

 

Tabell 50 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr sete-km for trikk og T-bane Norge 2010 

 
Well-to-Tank 

 
SO2-ekv TOPP-ekv 

Trikk Norge 2008 0,0009 0,0014 

T-Bane Norge 2008 0,0005 0,0008 

 


