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SAMMENDRAG 

I forbindelse med prosjektering av ny gang- og sykkelbru på fv. 120 ved Rødsund er 
det utført alternativsvurderinger av ulike brutyper. Vurderingene innebærer 
livsløpsanalyse (LCA) og vurderinger av livsløpskostnader (LCC) for å belyse 
miljømessige og kostnadsmessige forskjeller ved alternativene. Brualternativene som 
er vurdert er stålbru med ett spenn, stålbru med to spenn, limtrebru med to spenn og 
kompositt. Det er også vurdert ulike typer overflatebehandling av limtre-alternativet. 
 
Analysene viser at komposittbrua har de laveste totale miljøpåvirkningene, mens 
stålbrualternativene har de høyeste. Stålbrualternativene ender omtrent likt på 
miljøpåvirkning. LCC-analysene, på den andre siden, viser at komposittalternativet har 
de desidert høyeste kostnadene og vil dermed ikke være å anbefale i en samlet miljø- 
og kostnadsmessig vurdering. 
 
Limtrebruen anses som det beste alternativet når man ser på kostnader og 
miljøpåvirkning samlet. Dette alternativer presterer nest best på både kostnader og 
miljøpåvirkning og har et relativt likt resultat med kompositt når det kommer til 
klimagassutslipp. Det bør for øvrig vurderes andre impregneringsmetoder enn kreosot 
med forbehold om at disse er kostnads- og miljømessig forsvarlige. 
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1 BRUALTERNATIVER 

1.1 Stålbru, ett spenn 

 
Figur 1 - Illustrasjon av stålbru med ett spenn 
 
Dersom det ikke er ønskelig å fundamentere en søyle midt i elva, kan stålfagverk ta 
hele bruspennet på 75 meter. Dette brualternativet er allerede utarbeidet i tidligere 
rapport under fagverk i stål med buet overgurt, der fagverket har form som en flyvinge. 
Konstruksjonsdelene har alle rektangelformede tverrsnitt. Det benyttes profilert 
ståldekke som hviler på tverrbærere hver 6.25 meter. Ståldekket er en del av 
undergurten. Sidekrefter tas opp av dette systemet og av vindfagverket, som er 4,5 
meter over ok asfalt. Bruas høyden er 7 meter. Rekkverket monteres i fagverket. 
 
Brua fundamenteres på eksisterende landkar, forsterket med stålkjernepeler. 

1.2 Stålbru, to spenn 

 
Figur 2 - Illustrasjon av stålbru med to spenn 
 
Det vurderes å sette en søyle midt i elva slik at brua er delt i 2 like spenn på 37,5m. 
Benytter overslagsberegninger og grunnlaget fra tidligere rapport/skisse, som er 
utarbeidet for trasé-alternativ 2 med flere spenn på 40 meter, omtalt som regulært 
fagverk i stål. Fagverket har høyde på 4 meter kontinuerlig gjennom hele brulengden. 
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Alle tverrsnitt er rektangulære. Det er sannsynligvis muligheter for noe ytterligere 
optimalisering mht. at spennvidden er 37,5 meter og ikke 40 meter som tidligere 
beregnet alternativ.  
 
Brua er tenkt fundamentert på eksisterende landkarfundamenter som skal være i god 
forfatning, men forsterkes med stålkjernepeler for lastøkningen som den nye brua 
medfører. For midtpilar som er antatt fundamentert på peler, må det etableres fylling 
slik at pelerigg kommer frem eller flytende rigg, hvorfra montasjen av fagverkene 
kunne utføres med kraner. Det er ikke utført grunnundersøkelse for søylefundament 
midt i elva, men lengden på pelene er antatt ca. 25m ut ifra tegninger til eksisterende 
bru i Fv. 120 og at grunnforholdene er relativt like. 

1.3 Limtrebru, to spenn 

 
Figur 3 - Illustrasjon av limtrebru med to spenn 
 
Total brulengde er samme som før, dvs. 75m mellom landkarakser, men erfaring viser 
at det ikke er optimalt med g/s-bru av limtre i ett bruspenn på 75m. Derfor har vi valgt 
å dele brua i to like spenn på 37,5m, med et fundament midt i elva.  
Brukonstruksjonen består av et kontinuerlig fagverk i limtre over 2 spenn. 
Fagverkskonstruksjonen er formet med buet undergurt med varierende høyde fra 
4,0m ved opplegg til 2,5m på midten. Undergurten og overgurten er vist med 
dimensjon 400x300 og diagonalene 300x300. Videre har vi valgt å legge veibanen 
midt i fagverkkonstruksjonen. Føringsbredde er 3,5m. Rekkverk monteres på fagverk. 
Opphengt i fagverket er det tverrbærere i stål, som igjen bærer brudekke i tre. 
Tverrbærerne i stål er montert mellom fagverkene med momentstiv forbindelse til 
vertikalstavene som også er i stål. Brudekket opptar horisontale laster og overfører 
disse til landkarene. 
 
Brudekket foreslås utført som tverrspent limtredekke, bestående av limtrelameller 
48x223 spent sammen med høyfaste stålstag og beskyttet av membran under slitelag 
av asfalt. 
 
Brua er tenkt fundamentert på de gamle landkarfundamentene som skal være i god 
forfatning, men forsterkes med stålkjernepeler for lastøkningen som den nye brua 
medfører. For midtpilar som er antatt fundamentert på peler, må det etableres fylling 
slik at pelerigg kommer frem eller flytende rigg, hvorfra montasjen av fagverkene 
kunne utføres med kraner. Det er ikke utført grunnundersøkelse for søylefundament 
midt i elva, men lengden på pelene er antatt ca. 25m ut ifra tegninger til eksisterende 
bru i Fv. 120 og at grunnforholdene er relativt like. 
Det er valgt at landkar og pilar i elva utføres i betong. 



  

 
Alternativsvurdering.docx 

7 av 31 

1.4 Komposittbru 

Vi har fått hjelp fra FiReCo med overslagsberegning av denne brutypen. Samme 
geometri for limtrebru er lagt til grunn for modellering mht. bruspenn, bredde, 
konstruksjonshøyde, etc. 
Videre kommer utdrag fra beskrivelse til brukonstruksjon som vi har fått fra FiReCo: 
 
Modellen, slik den er presentert her, er kun utarbeidet for å gi et estimat på nødvendig 
konstruksjonsmateriale. Geometriske mål som er benyttet er noe overforenklet, 
sammenlignet med en ferdig designet brukonstruksjon. 
Brukonstruksjonen er dimensjonert med panelfelt bestående av en sandwich-
oppbygging med fiberarmert polymerhud på begge sider av en skumkjerne. Som 
fiberarmering er det benyttet en karbon-glass-hybrid og det er tatt utgangspunkt i 
egenskapene til en gummimodifisert vinylester.  
Modellen er presentert i figur 4 til figur 6. Modellen består av dekke (rødt i figur 4), 
sider (blått i figur 4 til figur 6) og bunn (grønn i figur 6). Det åpne tverrsnittet er avstivet 
av langsgående skott (rosa i figur 5) og tverrskott (lyseblått i figur 4 til figur 6). 
 

 
Figur 4 - Elementmodell av komposittbru 
 

 
Figur 5 - Elementmodell av komposittbru uten dekke 
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Figur 6 - Elementmodell av komposittbru sett underifra 
 
Broens tverrsnitt endres kontinuerlig med størst areal ved landkarene og 
midtspennopplagringen og minst areal halvveis i de to bruspennene. Ved landkarene 
har brukassen en høyde på 2.73 m og en bredde på 5 m. Ved midtspennopplagringen 
har brukassen en høyde på 2.73 m og en bredde på 4 m. Midt i de to bruspennene 
har kassen en høyde på 1.1 m og en bredde på 4 m. Bruens dekket er gitt en svak 
krumning med en overhøyde på 0.5 m ved midtspennopplagringen. 
Dekket inkluderer et slitedekke på 25 kg/m2 og en gjennomtykkelseskonstruksjon som 
skal tåle punktlaster i.h.t. CRU. 
I modellen er alle paneler kledd ytterst med et lag CSM (chopped-strand-mat). Som 
lastbærende konstruksjonsmateriale er det benyttet strikkede multi-aksiale 
armeringsmatter av både glass- og karbon-fiber. Disse mattene kalles gjerne NCF 
(non-crimp fabrics). Som kjernemateriale er det benyttet en DIAB kjerne av kvaliteten 
H100. Det er lagt på et slitedekke på 25 kg/m2 (type Safegrip® eller lignende). Det 
totale materialregnskapet er presentert i tabell 1. 
 
Tabell 1 - Materialregnskap for komposittbru 
Materiale Type Mengde Enhet 
CSM Glass 900 kg 
NCF-armeringsmatter Glass 7500 kg 
NCF-armeringsmatter Karbon 5100 kg 
Resin Vinylester 7300 kg 
Skumkjerner DIAB – H100 (30 mm) 2000  m2 
Slitasjesikt 320 m2 med SafeGrip® e.l. 8000 kg 
 
Materialregnskapet som det er presentert i Error! Reference source not found. gir 
en totalvekt på omtrentlig 35 tonn. Materialregnskapet inkluderer ikke materiale til 
sammenføyninger, overlapp, svinn, coating (UV beskyttelse i form av maling) eller 
rekkverk, samt lokale ståldetaljer i forbindelse med opplagringene. 
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2 MENGDER 

Materialmengdene for de ulike brualternativene er hentet inn av Johs Holt og er 
presentert i tabellen under. Fullstendig liste over materialmengder og priser kan finnes 
i vedlegg 2. 
 
Tabell 2 - Materialmengder vurdert i LCA-analysen for alle brualternativene 
 Enhet Stålbru, 

1 spenn 
Stålbru, 2 
spenn 

Limtrebru Komposittbru 

Landkar 1 og 2  
Armering kg 4000 7000 9000 7000 
Betongstøp m3 27 54 60 54 
Forskaling m2 98 98 193 98 
Stålpeler m 200 120 120 80 
Søyle  
Armering kg - 2250 1500 2300 
Betongstøp m3 - 15 10 15 
Stålpeler m - 100 100 100 
Bruoverbygging  
Stål kg 105000 88000 14720 - 
Limtre m3 - - 140 - 
Kompositt kg - - - 26800 
Overflatebehandling av 
stål 

m2 1080 970 70 - 

Utstyr  
Slitelag m2 300 300 335 300 
Stålrekkverk kg 8500 8500 8500 8500 
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3 LIVSLØPSANALYSE (LCA) 

En livsløpsanalyse (LCA) er en metodikk for å skape en miljømessig helhetsvurdering 
av et materiale, produkt eller prosess. I en LCA kan hele produktkjeden fra 
råvareutvinning til avhending av produktet (vugge-til-grav) inkluderes. I denne 
analysen er hele denne kjeden modellert (med unntak av konstruksjon). Analysen er 
utført i programvaren Simapro ver. 8.2.3.0. 
 
Bakgrunnsdataene og utslippsdataene for de ulike materialalternativene ikke hentet 
fra spesifikke produkter, men det er benyttet generiske data fra utslippsdatabasen 
Ecoinvent ver. 3. Utslippsdataene som er benyttet er stort sett bygget opp av 
europeiske gjennomsnittsverdier.  

3.1 Forutsetninger 

I denne analysen måles de samlede utslippene fra de ulike brualternativene i sin 
helhet. Den funksjonelle enheten vil dermed være 1 stk. bru, da hvert brualternativ 
med materialmengder er utarbeidet i sin helhet for denne spesifikke lokasjonen. Om 
det ønskes å se resultater vist ved for eksempel pr. løpemeter bru, så kan dette enkelt 
gjøres ved å dele utslippsverdiene på antall løpemeter. 
 
Selve konstruksjons- og rivearbeidet av brualternativene, med tilhørende 
energi/drivstofforbruk, er ikke inkludert i denne analysen. Råvareutvinning, materialer, 
transport, drift og avhending er inkludert. 

3.1.1 Materialer 

Betong, konstruksjonsstål, armeringsstål og limtre er basert på tilhørende 
enhetsprosesser fra Ecoinvent. Andre sammensatte materialer og kjemikalier, som 
bestanddelene i komposittmaterialet og ulike overflatebehandlinger, er konstruert i 
Simapro og er sammensatt av allerede eksisterende prosesser fra Ecoinvent. 
 
Utslippsdataene for konstruksjons- og armeringsstål er basert på at stålet inneholder 
37 % gjenvunnet metall.  
 
Til eksempel er vinylester, en komponent i komposittmaterialet, bygget opp etter ref. 
[1], tabell 5. 

3.1.2 Vedlikehold 

Overflatebehandling av stål: Overflatebehandlingen av stålkonstruksjonene er 
modellert i Simapro etter beleggsystemet beskrevet i ref. [2] kap. 85.3, System 1. 
Denne overflatebehandlingen er beregnet å gjøres hvert 25. år. 
 
Overflatebehandling av tre: Limtre som er trykkimpregnert med kreosot trenger ikke 
ytterligere overflatebehandling av trevirket i bruens livsløp. De modellerte 
alternativene til kreosotimpregnert limtre er antatt å trenge noe 
overflatebehandling/maling hvert 15. år. 
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3.1.3 Avfallsbehandling 

Avfallsbehandling av armert betong: Det er forutsatt at den armerte betongen blir 
sendt til sortering der armeringsjernet videre vil bli sendt til gjenvinning og betongen vil 
gjenvinnes eller deponeres, avhengig av renhet. 
 
Avfallsbehandling av stål: Stålkonstruksjonene er beregnet å bli levert til gjenvinning. 
 
Avfallsbehandling av impregnert treverk: Kreosotbehandlet treverk er tenkt sendt til 
forbrenning ved riving av brua. Treverk behandlet med kreosot kan kun forbrennes 
ved godkjente anlegg. De analyserte alternativene til kreosot er antatt å også ville bli 
forbrent i samme type anlegg. 
 
Avfallsbehandling av komposittmateriale: Da det ennå ikke er utarbeidet noen ordning 
for avfallsbehandling av komposittmaterialer, er det i denne analysen antatt at det 
deponeres. Det skal være mulig å separere og ev. gjenvinne de ulike komponentene, 
men dette er ikke utredet i denne analysen. 

4 LCA-RESULTATER 

LCA-resultatene vil i delkapitlene under vises som relative verdier for å fremheve 
forskjellene mellom de ulike brualternativene og konstruksjonsdelene. Spesifikke 
tallresultater vises i tabeller i vedlegg 1. 
 
Metoden som er benyttet for denne analysen er «ReCiPe Midpoint (H)» [3]. 
Miljøpåvirkningskategoriene, fra denne metoden, som er valgt å vise frem i denne 
analysen er følgende: 
  
GWP Klimagassutslipp. Måles i kg CO2-ekvivalenter. 
ODP Ozonnedbrytning. Måles i kg KFK-11-ekvivalenter. 
TAP Forsuring. Måles i kg SO2-ekvivalenter. 
FEP Eutrofiering av ferskvann. Måles i kg P-ekvivalenter. 
MEP Eutrofiering av saltvann. Måles i kg N-ekvivalenter 
HTP Helseskade for mennesker. Måles i kg 1,4DCB1-ekvivalenter. 
POFP Dannelse av fotokjemisk smog. Måles i kg NMVOC2-ekvivalenter. 
PMFP Partikkelutslipp. Måles i kg PM10-ekvivalenter. 
TETP Økotoksisitet på land. Måles i kg 1,4DCB-ekvivalenter. 
FETP Økotoksisitet i ferskvann. Måles i kg 1,4DCB-ekvivalenter. 
METP Økotoksisitet i saltvann. Måles i kg 1,4DCB-ekvivalenter. 
IRP Ioniserende stråling. Måles i kg U235-ekvivalenter. 
 

4.1 Totalt 

Under vises relative verdier (0,0 – 1,0) for alle miljøpåvirkningskategoriene for de fire 
brualternativene. Resultatene her er kun relativt vektet i forhold til de høyeste verdiene 
                                                
1 1,4-Diklorbenzen. Klassifisert som kreftfremkallende.  
2 Flyktige organiske forbindelser unntatt metan. 
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i hver kategori og ikke politisk (eks. «global oppvarming er viktigere enn eutrofiering 
av ferskvann»). 

 
Figur 7 - Relative resultater for alle brualternativene 
 
Figuren viser at det er de to stålbru-alternativene som scorer høyest på de fleste av 
miljøpåvirkningskategoriene. Komposittbrua har de desidert høyeste utslippene med 
tanke på eutrofiering av saltvann (MEP), men dette kommer hovedsakelig av 
antakelsen om at komposittmaterialene deponeres og er derfor usikkert. På alle de 
øvrige kategoriene har komposittbrua de laveste utslippene. De neste delkapitlene vil 
vise hvilke konstruksjonsdeler som står for hvilken andel av utslippene for de ulike 
miljøpåvirkningskategoriene. I tillegg er det vist resultater for bruoverbyggingen for 
hvert alternativ alene, da det er overbyggingen som er hovedforskjellen på de ulike 
alternativene. 
 
Nedenfor vises en figur dedikert til klimagassutslipp, da dette i dag er kategorien som 
de fleste har et forhold til. Her vises også hvilke konstruksjonsdeler som står for 
hvilken andel av klimagassutslippene. 
 

 
Figur 8 - Klimagassutslipp fra brualternativene, fordelt på konstruksjonsdeler 
 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

GWP ODP TAP FEP MEP HTP POFP PMFP TETP FETP METP IRP

Relative resultater

Stålbro - 1 spenn Stålbro - 2 spenn Trebro - 2 spenn Komposittbro - 2 spenn

0,00E+00

5,00E+04

1,00E+05

1,50E+05

2,00E+05

2,50E+05

3,00E+05

3,50E+05

4,00E+05

4,50E+05

5,00E+05

Stålbro - 1
spenn

Stålbro - 2
spenn

Limtrebro - 2
spenn

Komposittbro
- 2 spenn

kg
 C

O
2-

eq
.

Klimagassutslipp

Avfallshåndtering

Utstyr

Bruoverbygging (kompositt)

Bruoverbygging (tre)

Bruoverbygging (stål)

Søyle

Landkar 1 og 2



  

 
Alternativsvurdering.docx 

13 av 31 

Figur 8 viser at betongkonstruksjonene, landkar 1 og 2 (inkl. peler), står for en høy 
andel av klimagassutslippene for alle brualternativene. Betong og stål er materialer 
med høye klimagassutslipp knyttet til produksjonen og konstruksjoner med store 
mengder stål og betong vil naturlig nok ha høye klimagassutslipp. Limtrebruen er 
brualternativet med lavest klimagassutslipp, der de høyeste andelene av 
klimagassutslipp stammer fra stål- og betongkonstruksjonene (søyle og landkar). 

4.1.1 Vekting 

For å kunne ta en beslutning på produkt/materialvalg basert på resultater som vist i 
figur 1, må de ulike miljøpåvirkningskategoriene vektes og settes sammen til et mindre 
antall kategorier. Det er utviklet en rekke ulike metoder for vekting av 
miljøpåvirkninger og vekting er et omstridt tema da det krever verdivalg som går ut 
over naturvitenskapelige metoder. I enkelte land og områder kan for eksempel 
eutrofiering være en langt viktigere indikator enn forsuring i både politiske, 
økonomiske og miljømessige betraktninger.  
 
I denne analysen er «ReCiPe Endpoint» benyttet for å snevre inn 
beslutningsgrunnlagene laget ved hjelp av ReCiPe Midpoint vist i figur 1. Dette er en 
videre beregning av de samme resultatene som fordeler miljøpåvirkningskategoriene 
inn i tre kategorier: Skade på menneskehelse, Skade på økosystemdiversitet og 
skade på ressurstilgjengelighet. Denne sammenslåingen av kategoriene fører til 
høyere usikkerhet i beregningene. 
 
Figuren under viser en vekting og sammenslåing av kategoriene vist i figur 1 til de tre 
kategoriene nevnt over. Her er for eksempel klimagassutslipp vektet og fordelt utover 
dets påvirkning på menneskehelse, økosystemer og ressurstilgang. Benevnelsen er 
en sammenslått totalscore. 
 

 
Figur 9 - Total miljøpåvirkning for brualternativene 
 
Figur 9 viser at komposittbruen har de laveste totale miljøpåvirkningene vurdert etter 
gitte vektingsmetode. Stålbrualternativene ender på en nesten lik total miljøpåvirkning 
og har de høyeste påvirkningene. 
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4.2 Stålbru, ett spenn 

Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler og avfallshåndtering for stålbru med ett spenn. 

 
Figur 10 - Fordeling av utslipp mellom konstruksjonsdelene for stålbru med ett spenn 
 
Figuren viser at det er utslipp knyttet til materialene i landkar og bruoverbygging (stål) 
som står for mesteparten av utslippene i alle miljøpåvirkningskategoriene. 
 
Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler i bruoverbyggingen for stålbru med ett spenn. 
 

 
Figur 11 - Fordeling av utslipp i bruoverbyggingen for stålbru med ett spenn. 
 
Figur 11 viser at utslippene knyttet til selve stålet i bruoverbyggingen har den desidert 
største påvirkningen på alle miljøpåvirkningskategoriene. Utslipp fra transport av 
stålmaterialene har forsvinnende liten effekt sammenliknet med stålet og 
overflatebehandlingen. 
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4.3 Stålbru, to spenn 

Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler og avfallshåndtering for stålbru med to spenn. 
 

 
Figur 12 - Fordeling av utslipp mellom konstruksjonsdelene for stålbru med to spenn 
 
Figuren viser at det er utslipp knyttet til materialene i landkar, bruoverbygging (stål) og 
betongsøylen som står for mesteparten av utslippene i alle 
miljøpåvirkningskategoriene.  
 
Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler i bruoverbyggingen for stålbru med to spenn. 
 

 
Figur 13 - Fordeling av utslipp i bruoverbyggingen for stålbru med to spenn. 
 
Figur 13 viser at utslippene knyttet til selve stålet i bruoverbyggingen har den desidert 
største påvirkningen på alle miljøpåvirkningskategoriene. Utslipp fra transport av 
stålmaterialene har forsvinnende liten effekt sammenliknet med stålet og 
overflatebehandlingen. 
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4.4 Limtrebru, to spenn 

Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler og avfallshåndtering for limtrebru. 
 

 
Figur 14 - Fordeling av utslipp mellom konstruksjonsdelene for limtrebru 
 
Figur 14 viser at det er utslipp knyttet til avfallshåndteringen av treverk med kreosot 
har en større innvirkning, spesielt på økotoksisitet-kategoriene, enn for 
stålbrualternativene. 
 
Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler i bruoverbyggingen for limtrebrua. 
 

 
Figur 15 - Fordeling av utslipp i bruoverbyggingen for limtrebru. 
 
Figur 15 viser at utslippene knyttet til stålet og treverket i bruoverbyggingen har den 
desidert største påvirkningen på alle miljøpåvirkningskategoriene. Utslipp fra transport 
av materialene har forsvinnende liten effekt sammenliknet med materialene og 
overflatebehandlingen. 
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4.4.1 Alternativer til kreosot 

Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og stoffer som er irriterende for huden. 
Ved varme soldager «svetter» kreosotbehandlet trevirke ut kreosot og man kan da 
risikere å komme i kontakt med stoffet. Derfor vil det i dette delkapitlet foreslås 
alternative impregneringsmetoder av limtre. 
 
Det pågår et forskningsprosjekt kalt CreoSub hvor det arbeides med å finne 
alternative impregneringsmetoder til kreosot. I samtale med Lars Tellnes fra 
Treteknisk er det foreslått tre alternativer til kreosotimpregnering i brukonstruksjoner 
av tre: Tallolje-basert impregnering, Royalimpregnering og Accoya.  
 
Tallolje-basert impregnering: Tallolje er et sideprodukt fra treforedlingsindustrien. 
 
Royalimpregnering: Royalimpregnert trevirke lages ved at kobberimpregnert trevirke 
blir kokt i linolje. 
 
Accoya: Trevirket behandles ved hjelp av acetylering som hindrer vannopptak i 
celleveggene i trevirket. 
 
Det er ikke hentet inn kostnader eller konkrete utslippsdata for alternativene, men det 
finnes EPDer for Accoya og Royalimpregnering til bruk som kledning og terrassebord. 

4.5 Komposittbru 

Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler og avfallshåndtering for komposittbru. 
 

 
Figur 16 - Fordeling av utslipp mellom konstruksjonsdelene for komposittbru 
 
Figuren viser at det er utslipp knyttet til avfallshåndteringen har en større innvirkning, 
spesielt på eutrofiering av saltvann, enn for de øvrige alternativene. Men merk at det 
er store usikkerheter knyttet til avfallshåndteringen av kompositt. 
 
Figuren under viser utslippsfordelingen for de ulike miljøpåvirkningskategoriene fordelt 
på konstruksjonsdeler i bruoverbyggingen for komposittbrua. 
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Figur 17 - Fordeling av utslipp i bruoverbyggingen for komposittbru. 
 
Figur 17 viser at transport av kompositt har den minste påvirkningen på alle 
miljøpåvirkningskategoriene. NCF-armeringsmatte til eksempel har jevnt over en høy 
påvirkning på miljøpåvirkningskategoriene.  
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5 LIVSLØPSKOSTNADER (LCC) 

Livsløpskostnadene er beregnet etter NS3454 [4]. I en LCC-analyse er kostnader 
oppført med positive verdier. 
 
Enhetsprisene for konstruksjonsdelene av de ulike brutypene er hentet inn av Johs 
Holt. Tabellen under viser totalkostnadene inkl. mva. for de ulike konstruksjonsdelene 
og prosessene. Alle kostnadene i tabellen med unntak av overflatebehandling og 
avhending vil oppstå i år 0 som investeringskostnader. For mer detaljerte beskrivelser 
av komponentene og prisene, se vedlegg 2. 
 
Tabell 3 - Kostnader for hver konstruksjonsdel i de ulike brualternativene. 
 Stålbru, ett 

spenn 
Stålbru, to 
spenn 

Limtrebru Komposittbru 

Landkar 1 og 2 kr  2 408 500 kr  1 866 000 kr  2 032 875 kr  1 516 000 
Søyle - kr  1 198 438 kr  1 165 625  kr  1 198 438 
Bruoverbygging stål kr  4 593 750 kr  3 850 000 kr     643 575 - 
Bruoverbygging tre - - kr  5 465 625 - 
Bruoverbygging kompositt - - - kr 13 495 500 
Utstyr kr  1 431 250 kr  1 381 250 kr  1 435 938 kr  1 212 500 
Prosjektering/adm kr  1 225 860 kr  1 187 543 kr  1 303 097 kr  1 334 9453 
Overflatebehandling, stål4 kr  1 425 600 kr  1 280 400 kr       92 400 - 
Avhending5 kr  2 937 813 kr  2 851 750 kr  2 986 794 kr  1 653 675 
 
Det er benyttet en kalkulasjonsrente på 4 % og bruenes levetid er 100 år. Det er antatt 
et behov for overflatebehandling av stålkonstruksjonene hvert 25. år ref Nina Utne i 
Statens Vegvesen. Det er antatt at avhendingskostnadene (riving og transport til 
avfallsbehandling) er de samme som kostnadene for transport og montering av peler, 
stålkonstruksjoner, komposittkonstruksjoner og trekonstruksjoner, redusert med 15 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Uten prosjektering og planlegging av bruoverbygging. Denne er innbakt i bruoverbygging-
kostnaden. 
4 Oppstår hvert 25. år. (År 0, 25, 50 og 75) 
5 Oppstår i år 100. 
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5.1 Resultater 

Figuren under viser nåverdiene for alle fire brualternativene. Dvs. alle påløpte 
kostnader gjennom livsløpet tilbakeregnet til en verdi i dagens kroner. 
 

 
Figur 18 - Total nåverdi for kostnadene for brualternativene med en kalkulasjonsrente på 4 %. 
 
Figur 18 viser først og fremst at komposittbrua har de høyeste kostnadene beregnet i 
dagens verdi. Dette på tross av at alternativet ikke har noen vedlikeholdskostnader. 
Figuren viser også at stålbrualternativene har langt høyere vedlikeholdskostnader en 
de øvrige brualternativene, mens limtre- og komposittalternativene har de høyeste 
investeringskostnadene regnet i dagens kroner. De totale nåverdiene av kostnadene 
er 12,31, 11,87, 12,27 og 18,8 MNOK for henholdsvis stålbru – ett spenn, stålbru – to 
spenn, limtrebru og komposittbru.  
 
Tallverdiene for nåverdiene finnes i vedlegg 2. 

5.2 Sensitivitet - kalkulasjonsrente 

For å presentere LCC-analysens følsomhet for endringer i kalkulasjonsrenten er det i 
figuren under presentert totale nåverdier for alle brualternativene med en 
kalkulasjonsrente som varierer fra 0 – 10 %. 
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Figur 19 - Sensitivitetsanalyse av endret kalkulasjonsrente 
 
Figur 19 viser at komposittbrualternativet har de høyeste kostnadene uansett 
kalkulasjonsrente. Det faktum at de andre brualternativene har noe 
vedlikeholdskostnader veier ikke opp for komposittbruens høye investeringskostnad. 
Figur 19 viser også at med en kalkulasjonsrente på 5 % ville limtrealternativet, som 
ligger like under stålbrualternativet med ett spenn, hatt høyere kostnad enn 
stålbrualternativene målt i dagens verdier. 
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6 VURDERINGER 

Ut ifra LCA-beregningene er komposittbruen vurdert som brualternativet med de 
laveste totale miljøpåvirkningene. Dette alternativet scorer lavest på alle 
miljøpåvirkningskategoriene med unntak av eutrofieringspotensiale i saltvann.  
 
Ved en LCC-beregning er det komposittbruen som har de desidert høyeste 
kostnadene. De periodiske vedlikeholdskostnadene for de andre tre alternativene vil 
ikke veie opp for komposittbruens høye investeringskostnad. Stål- og 
limtrealternativene ligger relativt nærme i pris hvor stålbru med to spenn kommer 
billigst ut.  
 
Kompositt bruen er det dyreste alternativet, men har de laveste miljøpåvirkningene. 
Stålbru med to spenn har de laveste beregnede kostnadene, men er også alternativet 
med nest høyest miljøpåvirkning (omtrent likt med stålbru - 1 spenn).  
 
Limtrebru-alternativet har de nest laveste miljøpåvirkningene og presterer relativt likt 
som komposittbrua når det kommer til klimagassutslipp. Kostnadsmessig ender 
limtrealternativet som nest billigst med en differanse på ca. 400 000 kr fra stålbru med 
to spenn som er det billigste alternativet.  
På dette grunnlaget anses limtrebruen som det beste alternativet når man ser på 
kostnader og miljøpåvirkning samlet. Det bør for øvrig vurderes andre 
impregneringsmetoder enn kreosot med forbehold om at disse er kostnads- og 
miljømessig forsvarlige. 
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VEDLEGG 1 – TALLVERDIER, LCA- OG LCC-
RESULTATER 

 
Unit 

Stålbro - 1 
spenn 

Stålbro - 2 
spenn 

Trebro - 2 
spenn Komposittbro  

GWP kg CO2 eq 4,60E+05 4,73E+05 3,87E+05 3,80E+05 

ODP kg CFC-11 eq 2,02E-02 2,09E-02 1,93E-02 1,73E-02 

TAP kg SO2 eq 1,68E+03 1,70E+03 1,42E+03 1,32E+03 

FEP kg P eq 2,63E+02 2,59E+02 2,02E+02 1,59E+02 

MEP kg N eq 9,96E+01 1,00E+02 9,02E+01 2,18E+02 

HTP kg 1,4-DB eq 3,58E+05 3,60E+05 2,58E+05 2,17E+05 

POFP kg NMVOC 1,61E+03 1,65E+03 1,70E+03 1,27E+03 

PMFP kg PM10 eq 1,52E+03 1,53E+03 1,17E+03 9,54E+02 

TETP kg 1,4-DB eq 5,43E+01 5,31E+01 3,63E+01 2,81E+01 

FETP kg 1,4-DB eq 1,26E+04 1,25E+04 1,29E+04 8,05E+03 

METP kg 1,4-DB eq 1,30E+04 1,29E+04 1,24E+04 7,94E+03 

IRP kBq U235 eq 7,22E+04 7,35E+04 7,01E+04 6,66E+04 

ALOP m2a* 9,39E+04 9,39E+04 6,16E+05 8,95E+04 

ULOP m2a 6,09E+03 6,33E+03 1,17E+04 4,50E+03 

NLTP m2 4,99E+01 4,83E+01 9,41E+01 3,15E+01 

WDP m3 3,10E+06 3,05E+06 2,14E+06 1,63E+06 

MDP kg Fe eq 6,78E+05 6,61E+05 4,33E+05 3,22E+05 

FDP kg oil eq 1,35E+05 1,36E+05 1,16E+05 1,15E+05 

 
*De røde feltene er kategorier som ikke er omtalt i denne rapporten, men er medregnet i 
vektingen i kap. 4.1.1. For mer info om disse kategoriene, se [3]. 
 
 
 
LCC: Nåverdier ved 4 % kalkulasjonsrente 
Nåverdier Stål - 1 spenn Stål - 2 spenn Limtre Kompositt 

Investeringskostnader  kr 11 441 360   kr  11 083 730   kr  12 162 234   kr  18 757 382 

Drift og vedlikehold  kr      810 615   kr        728 052   kr          52 540   kr                         -    

Avhending  kr        58 169   kr           56 465   kr          59 139   kr          32 743 
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VEDLEGG 2 – MENGDER OG KOSTNADER 

 
Stålbru - 1 spenn             

Beskrivelse Enhet Mengde 
Volum              
(m3) 

Vekt                
(kg) Enhetspris Sum 

Landkar 1 og 2             
Gravearbeider over vann, inkl. 
transport m3 10,0 

 
19 000 100 1 000 

Tilbakefylling med telesikre 
masser m3 20,0 

 
38 000 150 3 000 

Fiberduk* m2 50,0     130 6 500 
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 2,0     80 000 160 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 2,0     60 000 120 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 200,0     7 000 1 400 000 
Forskaling fundamenter m2 13,0     600 7 800 
Forskaling søyler m2 85,0     900 76 500 
Armering tonn 4,0     15 000 60 000 
Betongstøp m3 27,0 

 
67 500 3 000 81 000 

Betongavretting på løsmasser m2 40,0     200 8 000 
Behandling av fersk og 
herdnende betong m2 30,0     100 3 000 
              
Bruoverbygning              

Levering av stålmaterialer tonn 105,0 13,462   18 000 1 890 000 
Bearbeiding og 
sammenføyning av ståldeler tonn 105,0 13,462   4 000 420 000 
Overflatebehandling av 
stålkonstruksjoner m2 1080,0     1 320 1 425 600 
Transport av 
stålkonstruksjoner tonn 105,0 13,462   3 000 315 000 
Montering av 
stålkonstruksjoner tonn 105,0 13,462   10 000 1 050 000 

              
Utstyr             

Full fuktisolering A3-4 m2 300,0     350 105 000 

Slitelag, Safegrip m2 300,0     900 270 000 

Rekkverk i stål m 170,0   8 500 3 000 510 000 

Brulagre* stk 4,0     40 000 160 000 
Belysning* stk 4     25 000 100 000 
              
Sum bygningsdeler           8 172 400 
              
PLANLEGGING, 
ADMINISTRASJON, 
DIVERSE             
Prosjektering og planlegging % 7,0 0 0 8 172 400 572 068 
Byggeledelse, administrasjon % 8,0 0 0 8 172 400 653 792 
Merverdiavgift % 25,0 0 0 8 172 400 2 043 100 
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SUM BYGGEKOSTNAD       0   11 441 360 

 
            

Kostnad pr. lm bru:       0   152 551 
Kostnad pr. m2 bru:       0   38 138 

 
 
Stålbru - 2 spenn             

Beskrivelse Enhet Mengde 
Volum              
(m3) 

vekt             
(kg) Enhetspris Sum 

Landkar 1 og 2             
Gravearbeider over vann, inkl. 
transport m3 10,0 

 
19 000 100 1 000 

Tilbakefylling med telesikre 
masser m3 20,0 

 
38 000 150 3 000 

Fiberduk* m2 50,0     130 6 500 
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 2,0     80 000 160 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 2,0     60 000 120 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 120,0     7 000 840 000 
Forskaling fundamenter m2 13,0     600 7 800 
Forskaling landkarvegger m2 85,0     900 76 500 
Armering tonn 7,0     15 000 105 000 
Betongstøp m3 54,0 

 
135 000 3 000 162 000 

Betongavretting på løsmasser m2 40,0     200 8 000 
Behandling av fersk og 
herdnende betong m2 30,0     100 3 000 
              
Søyle              
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 1,0     100 000 100 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 1,0     80 000 80 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 100,0     7 000 700 000 
Betong m3 15,0 

 
37 500 3 000 45 000 

Armering tonn 2,3     15 000 33 750 
              
Bruoverbygning (stål)             

Levering av stålmaterialer tonn 88,0 11,282   18 000 1 584 000 
Bearbeiding og 
sammenføyning av ståldeler tonn 88,0 11,282   4 000 352 000 
Overflatebehandling av 
stålkonstruksjoner m2 970,0     1 320 1 280 400 
Transport av 
stålkonstruksjoner tonn 88,0 11,282   3 000 264 000 
Montering av 
stålkonstruksjoner tonn 88,0 11,282   10 000 880 000 

              
Utstyr             

Full fuktisolering A3-4 m2 300,0     350 105 000 

Slitelag, Safegrip m2 300,0     900 270 000 

Rekkverk i stål m 170,0   8 500 3 000 510 000 
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Brulagre* stk 6,0     20 000 120 000 
Belysning* stk 4     25 000 100 000 
              
Sum bygningsdeler           7 916 950 
              
PLANLEGGING, 
ADMINISTRASJON, 
DIVERSE             
Prosjektering og planlegging % 7,0 0 0 7 916 950 554 187 
Byggeledelse, administrasjon % 8,0 0 0 7 916 950 633 356 
Merverdiavgift % 25,0 0 0 7 916 950 1 979 238 
              
SUM BYGGEKOSTNAD       0   11 083 730 

 
            

Kostnad pr. lm bru:       0   147 783 
Kostnad pr. m2 bru:       0   36 946 

 
 
Limtrebru             

Beskrivelse Enhet Mengde 
Volum              
(m3) 

vekt             
(kg) Enehetspris Sum 

Landkar 1 og 2             
Gravearbeider over vann, 
inkl. transport m3 10,0 

 
19 000 100 1 000 

Tilbakefylling med telesikre 
masser m3 20,0 

 
38 000 150 3 000 

Fiberduk* m2 50,0     130 6 500 
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 2,0     80 000 160 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 2,0     60 000 120 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 120,0     7 000 840 000 
Forskaling fundamenter m2 13,0     600 7 800 
Forskaling landkarvegger m2 180,0     900 162 000 
Armering tonn 9,0     15 000 135 000 
Betongstøp m3 60,0 

 
150 000 3 000 180 000 

Betongavretting på 
løsmasser m2 40,0     200 8 000 
Behandling av fersk og 
herdnende betong m2 30,0     100 3 000 
              
Søyle              
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 1,0     100 000 100 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 1,0     80 000 80 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 100,0     7 000 700 000 
Betongstøp m3 10,0 

 
25 000 3 000 30 000 

Armering tonn 1,5     15 000 22 500 
              
Bruoverbygning (stål)             

Levering av stålmaterialer tonn 14,7 1,887   18 000 264 960 
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Bearbeiding og 
sammenføyning av ståldeler tonn 14,7 1,887   4 000 58 800 
Overflatebehandling av 
stålkonstruksjoner m2 70,0     1 320 92 400 
Transport av 
stålkonstruksjoner tonn 14,7 1,887   3 000 44 100 
Montering av 
stålkonstruksjoner tonn 14,7 1,887   10 000 147 000 
              
Bruoverbygning (tre)             
Levering av limtre til fagverk m3 65,0 65 24 700 13 000 845 000 
Levering av limtrelameller til 
brudekke m3 70,0 75 28 500 9 000 630 000 
Bearbeiding og 
sammenføyning av treldeler m3 135,0 140 53 200 5 000 675 000 
Overflatebehandling av 
trekonstruksjoner 
(trykkimpregnering) m3 135,0 140 53 200 3 500 472 500 
Transport av 
trekonstruksjoner m3 135,0 140 53 200 3 000 405 000 
Montering av 
trekonstruksjoner m3 135,0 140 53 200 5 000 675 000 
Spennarebeider av 
tverrspent dekke m2 335,0     2 000 670 000 

              
Utstyr             

Full fuktisolering A3-4 m2 335,0     350 117 250 

Slitelag, Safegrip m2 335,0     900 301 500 

Rekkverk i stål m 170,0   8 500 3 000 510 000 

Brulagre* stk 6,0     20 000 120 000 
Belysning* stk 4     25 000 100 000 
              
Sum bygningsdeler           8 687 310 
              
PLANLEGGING, 
ADMINISTRASJON, 
DIVERSE             
Prosjektering og planlegging % 7,0 0 0 8 687 310 608 112 
Byggeledelse, 
administrasjon % 8,0 0 0 8 687 310 694 985 
Merverdiavgift % 25,0 0 0 8 687 310 2 171 828 
              
SUM BYGGEKOSTNAD       0   12 162 234 

 
            

Kostnad pr. lm bru:       0   162 163 
Kostnad pr. m2 bru:       0   40 541 
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Komposittbru             

Beskrivelse Enhet Mengde 
Volum              
(m3) 

vekt             
(kg) Enhetspris Sum 

Landkar 1 og 2             
Gravearbeider over vann, 
inkl. transport m3 10,0 

 
19 000 100 1 000 

Tilbakefylling med telesikre 
masser m3 20,0 

 
38 000 150 3 000 

Fiberduk* m2 50,0     130 6 500 
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 2,0     80 000 160 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 2,0     60 000 120 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 80,0     7 000 560 000 
Forskaling fundamenter m2 13,0     600 7 800 
Forskaling landkarvegger m2 85,0     900 76 500 
Armering tonn 7,0     15 000 105 000 

Betongstøp m3 54,0 
 

135 
000 3 000 162 000 

Betongavretting på 
løsmasser m2 40,0     200 8 000 
Behandling av fersk og 
herdnende betong m2 30,0     100 3 000 
              
Søyle              
Oppstilling for pelegruppe, 
boring for stålkjernepeler RS 1,0     100 000 100 000 
Oppstilling for pelegruppe, 
montering av stålkjernepeler RS 1,0     80 000 80 000 
Levering og montering av 
stålkjernepeler m 100,0     7 000 700 000 
Betong m3 15,0 

 
37 500 3 000 45 000 

Armering tonn 2,25     15 000 33 750 
              
Bruoverbygning 
(kompositt)             

CSM (glass) Kg     900   

10 500 000 

NCF-armeringsmatter (glass) Kg     7 500   
NCF-armeringsmatter 
(carbon) Kg     5 100   

Resin (vinylester) Kg     7 300   
Skumkjerner (DIAB-
H100(30mm) m2     2 000   
Transport av 
stålkonstruksjoner tonn 22,8     3 000 68 400 
Montering av 
stålkonstruksjoner tonn 22,8     10 000 228 000 

              
Utstyr             

Slitelag, Safegrip m2 300,0     900 270 000 

Rekkverk i stål m 170,0   8 500 3 000 510 000 

Brulagre* stk 6,0     15 000 90 000 
Belysning* stk 4     25 000 100 000 
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Sum bygningsdeler           13 937 950 
              
PLANLEGGING, 
ADMINISTRASJON, 
DIVERSE             
Prosjektering og planlegging % 7,0 0 0 3 141 550 219 909 
Byggeledelse, 
administrasjon % 8,0 0 0 13 937 950 1 115 036 
Merverdiavgift % 25,0 0 0 13 937 950 3 484 488 
              
SUM BYGGEKOSTNAD       0   18 757 382 

 
            

Kostnad pr. lm bru:       0   250 098 
Kostnad pr. m2 bru:       0   62 525 

 
*Fiberduk, brulagre og belysning er ikke medtatt i LCA-analysen. 
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