
Miljøregnskap ved bruk 

av Eco-X metoden



• Eco-X er markedets mest bærekraftige byggemetode for vei

• CO² utslipp reduseres med 86%

• Transportkostnader og steinmasser reduseres med 90%

• Totalkostnader reduseres med 41%



Fordeler ved bruk av Eco-X-metoden kontra 

konvensjonell byggemåte med spesiell vekt på 

frakt av stein, medgått drivstoff, pris og CO² 

forbruk

• Eksempel er hentet fra 2 veier, hvor en er bygget på vanlig konvensjonell 

metode, og 1 er bygget med Eco-X metoden. I eksemplet er det benyttet en

vei som er 1 km lang, og 4 meter bred. Veiklasse 3. 



Frakt av masse for forsterkningslag og slitelag. 

Hvor mange billass det utgjør samt pris for 

masse og transport

Konvensjonell metode
Det trengs 2700 tonn stein til 
forsterkning

Det tilsvarer 90 lass med bil og henger

Det trengs 400 tonn med slitelag

Det tilsvarer 14 bil-lass

Pris for all steinmasse med frakt med 
avstand 27 km = 277 800 NOK 

Eco-X metoden
• Ingen frakt nødvendig

• Ingen lass

Det trengs 160 tonns med slitelag

• Det tilsvarer 5 bil-lass

• Pris for slitelag med frakt med avstand 
27 km =  23 840 NOK



Behov for drivstoff  ved frakt av steinmasser

En lastebil med henger bruker ca 1,5 liter 

diesel for hver Km med tur/retur frakt. 

Konvensjonell metode
• Avstand til steinbrudd er 27 Km

• Hver tur forbruker 40,5 liter

• 90 turer med steinmasser a 40,5 liter =   3645 
liter diesel

• 14 turer med slitelag a 40,5 liter =   567 liter

• Totalt forbruk av diesel:3645 + 567   =  4212 
liter diesel

Eco-X metoden
• Avstand til steinbrudd er 27 km

• Hver tur forbruker 40,5 liter

• Steinmasser: Ingen tur

• 5 turer med slitelag a 40,5 liter   =  202,5 liter 
diesel

• Totalt forbruk av diesel for all masse = 202,5 
liter diesel



CO² frigjøring for knusing og frakt av stein.                   

(1 liter diesel lager 2,66 kg CO²)

Konvensjonell metode
• Et diesel-knuseverk forbruker ca170 liter pr time a 

2,66 kg CO² og produserer 500 tonn pukk. En 
gravemaskin for opplasting bruker 30 liter pr time. 
I tillegg må fjellmasse fraktes, renses, siktes og 
deles i forskjellig kategori

• 1 tonn pukk lager 2 kg CO²

• Knusing av slitelag=60 % mer diesel

• 1 tonn slitelag lager 3,2 kg CO²

• I km frakt gir 4 kg CO² 

Eco-X metoden
• Det samme, men det benyttes lite stein (kun som 

slitelag)



CO²forbruk for knusing av stein og frakt med 

lastebil og henger

Konvensjonell metode
• 2700 tonn stein til forsterkning 7182 kg CO²

• 400 tonn slitelag gir 1280 kg CO²

• 4212 liter diesel gir 11 203 kg CO²

• Knusing av stein og transport gir totalt 19 
665kg CO²

• 20 000 kg tilsvarer års-utslipp for 8 
personbiler som hver kjører 15000 km

Eco-X metoden
• 0

• 160 tonn slitelag gir 512 kg CO²

• 202,5 liter diesel gir 538 ,6 kg CO²

• Knusing av slitelag og transport gir totalt  
1050,6 kg CO²



Totale kostnader og tall for CO²
(priser og kostnader varierer fra område til område, og mellom entreprenører. Disse tallene er fra den spesifikke veien som er brukt i eksemplet)

Konvensjonell metode
• Kostnad for ferdig vei inklusive grøfter og slitelag

• 1 Km alle utgifter: 659 000 NOK

• Total mengde CO² i med alle operasjoner er 36 
276 Kg CO²

Eco-X metoden
• Kostnad for ferdig vei inklusive grøfter og slitelag

• 1 Km alle utgifter: 298 000 NOK

• Besparelse er 361 000 NOK pr Km vei

• Total mengde CO2 med alle operasjoner er 4 980 
Kg CO²

• Besparelse er: 31 296 Kg CO² pr Km


