
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Åtgärder för minskad klimatbelastning i 
anläggningsprojekt 

Trafikverkets ökade krav på klimatgasreducering genom Klimatkalkyl 

Measures for reducing the climate impact of infrastructure projects 

 
Johannes Axelsson & Johan Olsson 
 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Byggingenjörsprogrammet 

Examensarbete för byggingenjörsprogrammet 22,5 hp 

Handledare: Malin Olin 

Examinator: Asaad Al-Mssad 

Datum: VT 17 



 
 

Sammanfattning 
Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton CO2e per år i Sverige. 
Det innebär en betydande andel, ca 10 %, av de klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. 
Klimatpåverkan i anläggningsbranschen härrör huvudsakligen från förbrukningen av fossilt bränsle i 
arbetsmaskiner och transportfordon samt stål-, asfalt- och betongtillverkning (IVA 2014). 
 
Trafikverket som ansvarar och förvaltar infrastrukturen i Sverige beställer årligen anläggningsarbeten 
för i storleksordningen 60 miljarder kr i investering och underhåll. Trafikverket har fått i uppdrag av 
regeringen att bidra till det transportpolitiska hänsynsmålet för miljö och hälsa. Det innebär en 
klimatneutral infrastruktur senast år 2050 och bl.a. minskad klimatpåverkan till 2020 med 15 % i 
jämförelse med 2015. För att uppnå detta har Trafikverket utvecklat ett verktyg benämnt Klimatkalkyl 
för att kunna beräkna och definiera ett utgångsläge för de klimatpåverkande emissionerna i projekten. 
Genom Klimatkalkyl ställer Trafikverket krav på projektörer och entreprenörer att reducera 
klimatbelastningen i projekten i relation till utgångsläget. 
 
Uppdragsgivare för examensarbetet är NCC Infra Service Mitt. Trafikverket är en av NCC:s viktigaste 
kunder vilket gör att de ökade kraven berör dem i allra högsta grad. Idén bakom examensarbetet är att 
studera ett lämpligt projekt där potentiella klimatbesparande åtgärder beräknas. Det projekt som valts 
för studien är ett 11 km långt vägprojekt på riksväg 63 mellan Karlstad och Vallargärdet som NCC 
Infra Service påbörjade under slutet av 2016. Projektet är intressant att studera eftersom att det skulle 
potentiellt kunna komma att omfattas av de nya kraven. Syftet är att ge NCC Infra Services ökade 
kunskaper och bättre förutsättningar för att möta morgondagens tuffare krav. En Klimatkalkyl har 
upprättats för projektet för att identifiera klimatpåverkande moment och material samt beräkna ett 
utgångsläge för projektets klimatbelastning. Undersökningar i syfte att kartlägga alternativ har 
genomförts. Slutligen har det beräknats vilket sätt klimatbelastningen påverkas om de framtagna 
åtgärderna vidtas. 
 
Sammantaget genererar projektet utsläpp på 1 433 ton CO2e. Bitumenbundna lager, asfalt, har störst 
påverkan, ca 40 %. Dieselförbrukningen i arbetsmaskiner och transportfordon ger upphov till ca 27 % 
av de totala utsläppen. Stål i form av räcken och viltstängsel står för ca 19 %. Resterande är fördelat på 
betong, sprängmedel och bergkrossning. Om samtliga föreslagna åtgärder genomfördes skulle en 
reduktion på 47 % uppnås. Störst betydelse har en övergång från diesel till HVO (Hydrogenated 
vegetable oil). Reduktionen av koldioxidutsläppen om HVO används istället för konventionell diesel 
uppgår till 23 % i relation till utgångsläget om detta är den enda åtgärden som genomförs. Om alla 
åtgärder som undersökts implementeras först, leder detta till en minskad användning av diesel. Om den 
dieseln sedan byts ut mot HVO görs en 15 % besparing jämfört med utgångsläget då dieselposten blir 
mindre. Att använda sig av Green Asphalt-tillverkad asfalt istället för konventionellt tillverkad 
minskar klimatbelastningen i projektet med ca 13 %. Att krossa bergmaterial på plats ger en reduktion 
på ca 10 %. Att använda sig av enbart vajerräcken istället för balkräcken skulle ge en reduktion på ca 5 
%.   
 
Många av åtgärderna skulle även leda till en ekonomisk besparing på ca 1,4 MSEK. Om Trafikverkets 
bonus på 3% av kontraktssumman också skulle delas ut skulle den vara drygt 2 MSEK för detta 
projekt. Jämfört med det ekonomiska utgångsläget skulle det ekonomiska utfallet bli en vinst på ca 3,4 
MSEK. 
 
Slutsatsen är att Trafikverkets krav är fullt möjliga att nå. Det finns stor potential att minska utsläppen 
från anläggningsbranschen. NCC:s fokus bör vara att byta drivmedel till HVO, alltid använda Green 
Asphalt och överlag använda sig av material med så bra miljöprestanda som möjligt. Att försöka 
krossa bergmaterial på plats samt naturligtvis minimera materialanvändandet, framförallt asfalt, stål 
och betong. 



 
 

Abstract 
Construction processes in the construction industry account for emissions of approximately 6 million 
tonnes CO2e per year in Sweden. This means a significant proportion of about 10% of the climate-
related emissions in Sweden. Climate impact in the construction industry is mainly due to the 
consumption of fossil fuel in work machinery and transport vehicles, as well as steel, asphalt and 
concrete production (IVA 2014). 
 
The Swedish Transport Administration, which manages the infrastructure in Sweden, orders annual 
construction work for the amount of SEK 60 billion in investment and maintenance. The Swedish 
Transport Administration has been assigned by the government to contribute to the transport policy 
consideration for environment and health. This means a climate-neutral infrastructure by 2050 and 
reduced climate impact by 2020 by 15% compared with 2015. To achieve this, the Swedish Transport 
Administration has developed a tool called Climate calculus to calculate and define a starting point for 
climate-related emissions in the projects. By means of Climate calculations, the Swedish Transport 
Administration requires projectors and contractors to reduce the climate impact of the projects in 
relation to the initial situation. 
 
The assignment for the degree project is NCC Infra Service Middle. The Swedish Transport 
Administration is one of NCC's most important customers, which means that the increased demands 
concern them to the highest extent. The idea behind the thesis is to study a suitable project where 
potential climate-saving measures are calculated. The project chosen for the study is an 11 km long 
road project on the highway 63 outside Karlstad, which NCC Infra Service began at the end of 2016. 
The project is interesting to study because it could potentially be covered by the new requirements. 
The aim is to provide NCC Infra Services with increased knowledge and better prerequisites for 
meeting tomorrow's tougher requirements. A Climate calculation has been prepared for the project to 
identify climate impacts and materials and calculate a starting point for the project's climate impact. 
Investigations for the purpose of mapping options have been implemented. Finally, it has been 
calculated how climate impact is affected if the proposed measures are taken. 
 
In total, the project generates emissions of 1 433 tones CO2e. Bituminous layers, asphalt, have the 
greatest impact, about 40%. Diesel consumption in work machines and transport vehicles generates 
about 27% of total emissions. Steel in the form of rails and felt fence accounts for about 19%. 
Remaining is distributed on concrete, explosives and rock crushing. If all proposed measures were 
implemented, a 47% reduction would be achieved. Most importantly, there is a shift from diesel to 
Hydrogenated vegetable oil. The reduction is 23% in relation to the initial situation, or 15% if the other 
measures are implemented simultaneously. Using Green Asphalt-made asphalt instead of 
conventionally manufactured would reduce the climate impact of the project by about 13%. Crushing 
rock materials on-site would reduce the overall climate load by about 10%. Using only wire rods 
instead of beam rods would give a reduction of about 5%.  
 
Several of the changes should also lead to an economic saving of about 1.4 MSEK. If the Swedish 
Transport Administration bonus of 3% of the contract sum, in this case about 2 MSEK, also would be 
distributed the financial outcome would be a profit of approximately 3.4 MSEK compared to the 
economic outturn. 
 
The conclusion is that the Swedish Transport Administration's demands are fully achievable. There is a 
great potential to reduce emissions from the construction industry. NCC's focus should be to switch to 
HVO fuel, always use Green Asphalt, try to crush rock material on-site and minimize material use, 
especially asphalt, steel and concrete. 
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Beteckningar och förklaringar 
CO2e  Koldioxidekvivalent, mängden av olika växthusgaser uttryckt som 

den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. 

Klimatkalkyl  Trafikverkets verktyg för att beräkna klimatpåverkan i 

anläggningsprojekt. 

LCA   Livscykelanalys 

EPD   Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration 
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1. Inledning 
Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e) per år. Arbeten som räknas in anläggningsbranschen är i stort 
sett alla typer av byggprojekt förutom bostäder och lokaler. Fördelningen av utsläppen är 
ungefär hälften från anläggningsprojekt av väg och järnväg och ungefär hälften från övriga 
anläggningsprojekt såsom värmeverk, hamnar eller flygplatser (Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien [IVA] 2014). 
 
6 miljoner ton CO2e är ungefär 60 % av byggbranschen totala årliga utsläpp av 
klimatpåverkande gaser. Byggbranschen i sig står för ca 17 % av hela Sveriges utsläpp. Det 
betyder att anläggningsbranschen står för en betydande andel, ca 10 %, av de 
klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. Klimatpåverkan i anläggningsbranschen 
härrör huvudsakligen från förbrukningen av fossilt bränsle i arbetsmaskiner och 
transportfordon samt stål-, asfalt- och betongtillverkning (IVA 2014). 
 
Med klimatpåverkan menas hur de mänskliga aktiviteterna, i detta fall produktion av en 
byggnad eller en anläggning, bidrar till utsläppet av växthusgaser till atmosfären som i sin tur 
bidrar till global uppvärmning. Ökningen av växthusgaser i atmosfären och den globala 
uppvärmningen orsakas till stor del av mänskliga aktiviteter. När solens ultravioletta strålning 
strålar mot jorden absorberas en del av strålningen av jorden och en del av strålningen 
reflekteras tillbaka ut utanför atmosfären. När det nu finns mer växthusgaser i atmosfären 
absorberar dessa värme från den reflekterande strålningen och ökar på så vis temperaturen på 
jorden. Koldioxid står för cirka hälften av det ökade utsläppet av växthusgaser vilket i första 
hand kommer från användningen av fossila bränslen (Gröndahl & Svanström 2012). Även 
metangas och lustgas (dikväveoxid) är gaser som bidrar till en ökad växthuseffekt så för att 
räkna med deras globala uppvärmningspotential omvandlas växthuseffekten av dessa gaser till 
koldioxidekvivalenter CO2e (Block & Bokalders 2014).  
 
Den överlägset största beställaren inom anläggningsbranschen gällande väg och järnväg är 
myndigheter. Trafikverket ansvarar för och förvaltar infrastrukturen för 14 200 spårkilometer 
järnväg (Trafikverket 2016) och 98 500 km statliga vägar (Trafikverket 2015a). Trafikverket 
beställer anläggningsarbeten för i storleksordningen 60 miljarder kr årligen i investering och 
underhåll (TRV 2014/19593). Det betyder att en sådan viktig beställare har stor möjlighet att 
påverka dels hur snabbt miljöarbetet sker samt i vilken omfattning.  
 
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bidra till det transportpolitiska hänsynsmålet 
för miljö och hälsa. Det innebär en klimatneutral infrastruktur senast 2050, minskad 
klimatpåverkan med 15 % till 2020 och 30 % till 2025 i jämförelse med 2015 (Trafikverket 
2017a). Eftersom byggande och underhåll av infrastruktur står för ca 10 % av de totala 
utsläppen i Sverige krävs att anläggningsprojekt effektiviseras och åtgärder för minskad 
klimatbelastning premieras. För att uppnå målen har Trafikverket bl.a. utvecklat ett verktyg, 
Klimatkalkyl, för att kunna beräkna och redovisa energianvändningen samt vilka 
klimatpåverkande utsläpp som sker totalt sett i projekten. Med energianvändningen avses 
använd primärenergi och för klimatpåverkande utsläpp avses mängden emissioner av 
koldioxidekvivalenter (TRV 2017/32199). 
 
Med hjälp av klimatkalkylen definierar Trafikverket i samband med upphandlingen ett 
utgångsläge. Utgångsläget belyser vilka poster som är betydande i projektet och ger således 
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förutsättningen för projektörer och entreprenörer att hitta alternativa material och 
tillvägagångsätt för att reducera klimatpåverkan i relation till utgångsläget.  
 
Klimatkalkylen upprättas och implementeras i alla projekt, med anbudssumma över 50 mkr, 
sedan 2015. Dock utan kravställande utan snarare som en introduktion. Från och med 15 
februari 2016 ställs nya krav i samband med upphandlingen. Ett krav i upphandlingen är att 
klimatpåverkan ska reduceras med ett visst antal procent i relation till det framtagna, 
projektspecifika utgångsläget. På sikt ämnar Trafikverket att kraven även ska gälla underhåll 
samt mindre projekt under 50 mkr-gränsen. Idag, i början på 2017, pågår ett flertal 
pilotprojekt där s.k. ska-krav på en 15 % reduktion i relation till utgångsläget ska påvisas av 
entreprenören innan kontraktsskrivning. Trafikverket har infört ett incitament för att motivera 
entreprenörer att göra ännu mer än att nå ska-kravet. De som genomför åtgärder som ger ännu 
större klimatbesparingar ska kunna få utbetalt upp till 3 % av kontraktssumman som bonus 
beroende på grad av besparing. I pilotprojekten har det värdet legat på ytterligare 11 % 
reduktion utöver ska-kravet på 15 % (TDOK 2015:0480). 
Det är dock fortfarande oklart exakt hur klimatkalkylen, kraven och incitamenten ska fungera 
och dess omfattning i framtiden. Men med de ökande kraven från huvudsakligen Trafikverket 
kan entreprenörer med framförhållning i sitt hållbarhetsarbete få ett gynnsamt försprång 
gentemot sina konkurrenter. 
 
Uppdragsgivare för examensarbetet är NCC Infra Service Mitt med avdelningskontor i 
Karlstad. NCC är ett av de största byggföretagen i norden med en andel på 4 % av marknaden, 
som i fallande storleksordning är Sverige (55 %), Finland (17 %), Norge (14 %), Danmark 
(14 %) samt två asfaltsanläggningar i S:t Petersburg. NCC är uppdelad i fyra 
verksamhetsområden; Industry, Building, Infrastructure, och Property Development. Industry 
arbetar med asfaltsproduktion och -utläggning, tillverkning av pålar och pålning samt 
produktion av stenmaterial, Building arbetar med uppbyggnad och renovering av 
kommersiella byggnader, kontor och bostäder. Infrastructure arbetar med anläggningsprojekt 
som väg, järnväg, tunnel-, brobyggen, etc. och Property Development arbetar med att sälja 
och utveckla kontor, bostäder och handelslokaler (NCC 2017a). Avdelningen NCC 
Infrastructure, där Infra Service ingår, hade 2016 en nettoomsättning på 17 007 MSEK varav 
69 % av omsättningen skedde på den svenska marknaden. Enligt NCC:s årsrapport 2016 
beställer staten 37 % av nettoomsättningen i norden och är NCC Infrastructures enskilt 
viktigaste kund (NCC 2017a). 
 
NCC:s uttalade hållbarhetsstrategi är bland annat att minska klimatpåverkan från sin 
verksamhet. Ett internt mål för NCC är att fram till 2020 halvera företagets koldioxidutsläpp 
jämfört med 2015 och på längre sikt bli klimatneutrala (NCC 2017a). För att fortsätta vara en 
marknadsmässigt ledande aktör inom branschen måste de ökande kraven mötas och arbetet 
med klimatbesparande åtgärder måste konkretiseras i projekten (NCC 2017b). 
 
Idén bakom examensarbetet är att studera ett lämpligt projekt där potentiella 
klimatbesparande åtgärder beräknas avseende ekonomi och miljöeffekt, d.v.s. mängden 
klimatgasreduktion. Det projekt som valts för studien är ett vägprojekt som NCC Infra 
Service påbörjade under slutet av 2016. Det är ett omfattande vägprojekt på en 11 km lång 
sträcka på riksväg 63 mellan Karlstad och Vallargärdet som ska byggas om från traditionell 
landsväg till mötesfri 2+1-väg. Dessutom ska en cirkulationsplats byggas samt en hel del 
kringarbeten med nya på- och avfarter samt olika trafiksäkerhetsåtgärder. Projektet är en 
totalentreprenad och uppdelat i två etapper. Den första etappen beräknas vara färdig under 
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hösten 2017. Trafikverket bedömer att kostnaden för projektet, etapp 1, uppgår till drygt 74 
miljoner kr (Trafikverket 2015b).  
 
Projektet är intressant att studera eftersom att det skulle komma att omfattas av de nya kraven 
från Trafikverket om det hade varit förskjutet med något eller några år beroende på vilken 
etapp som avses. Dessutom är det vad författarna, med bakgrund av de typer av vägprojekt 
som Trafikverket genomför i dagsläget, och Infra Service Mitt bedömer ett någorlunda 
genomsnittligt vägprojekt i Sverige som väl representerar de typer av arbeten som är vanligt 
förekommande i anläggningsbranschen.  
 
Rapportens upplägg är enligt följande: I kapitlet "Bakgrund" redogörs de ökade kraven från 
myndigheter samt på vilket sätt kraven genomförs. I "Metod" beskrivs studiens 
tillvägagångsätt. I "Bakgrund fallstudie" redovisas och presenteras nuvarande metoder och 
material i det aktuella projektet. Kapitlet "Resultat" presenterar de alternativa åtgärder som 
potentiellt kan reducera klimatpåverkan. Kapitlet är uppdelat i två delar, där första delen 
innehåller viss teori och bakgrund om alternativen medan andra delen enbart innehåller 
konkreta resultat i form av t.ex. minskade ton CO2e. "Diskussion" innehåller bl.a. åtgärdernas 
inbördes betydelse för att reducera klimatbelastningen. 
 
Examensarbetet genomförs som avslutande kurs i högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 
vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstad universitet. Handledare från 
Karlstads universitet var Malin Olin och examinator var Asaad Al-Mssad. Uppdragsgivare var 
Anna Arnfeldt vid NCC Infra Service Mitt. Handledare från NCC Infrastructure Teknik var 
Petra Brinkhoff och Kristine Ek. 
 
1.1 Mål 

Att genom en analys av läget idag hos NCC Infra Service, för ett visst projekt, belysa de mest 
klimatpåverkande aktiviteterna och materialen. Dessutom undersöka, utvärdera och 
rekommendera klimatgasreducerande och kostnadseffektiva alternativ. 
 
1.2 Syfte 

Syftet är att ge NCC Infra Services ökade kunskaper och bättre förutsättningar för att möta 
morgondagens tuffare krav på klimatbesparande åtgärder i anläggningsprojekt. 
 
1.3 Genomförande 

Genom att studera väg 63-projektet upprätta en Klimatkalkyl och genom den identifiera 
klimatpåverkande moment och material samt beräkna ett utgångsläge för projektets 
klimatbelastning. Kartlägga och undersöka alternativa material eller maskiner som potentiellt 
genererar en mindre klimatpåverkan i jämförelse med utgångsläget. Beräkna på vilket sätt 
klimatbelastningen påverkas om åtgärder vidtas samt analysera och konkretisera 
rekommendationer om vilka åtgärder som får störst betydelse för att reducera klimatpåverkan. 
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Figur 1 Arbetets genomförande 

 
1.4 Frågeställning 

Vad skulle krävas för att väg 63-projektet skulle kunna nå ett ska-krav på t.ex. 15 % reduktion 
av klimatpåverkande utsläpp och finns det även möjlighet för bonus om ytterligare 11 % 
reduceras? 
Vilka åtgärder är lämpliga att genomföra i kommande projekt? 
Hur blir det ekonomiska utfallet av åtgärderna? Samt vilken betydelse får en eventuell bonus 
från Trafikverket? 
 
1.5 Avgränsningar 

Det har inte gjorts några studier på plats för att t.ex. mäta schaktmängder eller förbrukning av 
dieselbränsle, utan enbart använt den information som ges av entreprenörens mängdkalkyl 
samt viss tilläggsinformation från platschefen för projektet. Det har ej varit av intresse att 
kartlägga de verkliga mängderna i detalj utan tyngdpunkten för studien har varit att 
principiellt belysa klimatpåverkan i ett anläggningsprojekt. Studiens värdering av åtgärderna 
och dess resultat utgår huvudsakligen ifrån Klimatkalkylens värden för bl.a. emissions- och 
förbrukningsfaktorer.  
 
Ingen hänsyn har heller tagits till Klimatkalkylens post drift och underhåll som påvisar 
klimatbelastningen längre fram i livscykeln utan endast klimatpåverkan fram till och med 
produktionen har använts. 
 
I studien har det inte tagits hänsyn till Trafikverkets krav om att emissionsfaktorn för egna 
eller ersatta material och varor ska vara dokumenterad i en EPD utan även tillgängliga värden 
från byggvarudeklarationer, produktblad och information från tillverkare har använts. 
Anledningen till detta är att det i dagsläget bara finns EPD för ett fåtal produkter inom de 
efterfrågade områdena. 
 
Det har heller inte studerats eller tagits någon hänsyn till åtgärder som skulle kunna leda till 
t.ex. minskad materialanvändning vilket i sig är ett bra alternativ för att minska 
klimatpåverkan i anläggningsprojekt. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet förklaras varför Trafikverket skärper sina klimatkrav, hur de går till väga och 
hur det är tänkt att entreprenörerna ska förhålla sig till de ökade kraven. Därefter presenteras 
Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl och vilken betydelse detta verktyg har från framtagande 
av nya åtgärdsförslag genom hela arbetsprocessen till det att projekten är genomförda samt 
vilka krav trafikverket ställer på andra produkter än de som är inlagda i Klimatkalkyl. 
 
2.1 Trafikverkets krav 

Sveriges regering har en vision om att Sverige år 2050 inte längre ska bidra till 
växthuseffekten utan Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska då vara noll (TDOK 
2015:0480 2016). Utifrån denna vision har Trafikverket arbetat fram sina klimatkrav och 
fastställt det i flertalet styrande dokument och riktlinjer om hur framställandet av 
infrastrukturen ska utformas för att succesivt minska utsläppen. Som delmål har Trafikverket 
att utifrån utgångsläget 2015 minska utsläppen med 15 % till år 2020 och 30 % till år 2025. 
Trafikverket ställer inga krav på hur klimatbesparingarna ska göras utan enbart att de ska 
göras och på så vis inspirera entreprenörerna att ta egna initiativ till hur besparingarna ska 
göras. (Trafikverket 2017a).  
 
2.2 Klimatkalkyl 

Trafikverkets klimatkalkyl är ett arbetsverktyg skapat för att synliggöra klimatbelastningen ur 
ett livscykelperspektiv från byggnation och underhåll av infrastrukturen redan i tidiga skeden. 
Tidigt i projekteringen av möjliga åtgärder kan klimatkalkylen användas för att jämföra olika 
alternativ för att se vilken åtgärd som har minst klimatpåverkan. När Trafikverket beslutat om 
vilken åtgärd som ska utföras upprättas en klimatkalkyl utifrån utgångsläget (TRV 
2017/32199).  
 
Klimatkalkylen är indelad i olika nivåer beroende på hur detaljerad information som finns till 
hands, se figur 1. Den mest övergripande nivån, minst detaljerad, är typåtgärder som 
definierats från studier av tidigare projekt. En typåtgärd kan t.ex. vara 2+1-väg eller en 
cirkulationsplats som vid ett standardutförande i klimatkalkylen har ett givet värde för 
energianvändning och koldioxidutsläpp. Typåtgärderna är uppbyggda av olika byggdelar som 
är nästa nivå för klimatkalkyl. En byggdel kan t.ex. vara fyllnadsmaterial, terrassering eller 
vägöverbyggnad. Byggdelarna i sin tur är uppbyggda av olika material och arbetsmoment som 
kan vara grus (material) eller grävmaskin (arbetsmoment). Den mest detaljerade nivån är 
emissionsfaktorer för enskilda material/energislag, exempelvis diesel eller bitumen (TRV 
2017/32199).  
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Figur 2 Detaljnivåer i klimatkalkyl 

Klimatkalkylen byggs upp av antingen typåtgärder eller byggdelar. Det går till exempel inte 
att bygga hela klimatkalkylen på material och arbetsmetoder men det går att ändra på värdet 
på exempelvis ett material om ett miljömässigt bättre alternativ använts men för att det 
alternativa värdet ska vara godkänt måste det vara deklarerat enligt typ III 
miljövarudeklarationer (EPD), se nedan.  
 
Utgångsläget baseras på typåtgärder eftersom det i tidiga skeden kan vara knapphändigt med 
information om hur projektet ska utformas. Klimatkalkylen ska fungera som ett levande 
dokument genom hela projektet och uppdateras regelbundet vid ändrade förutsättningar. 
Kalkylen möjliggör ett konsekvent och systematiskt sätt att arbete för att minska 
klimatpåverkan. Redan i anbudsskedet finns ett genomförandekrav på att entreprenören, för 
att vinna anbudet, ska räknat på en klimatpåverkansreduktion som minst motsvarar kravet 
(TRV 2017/32199).    
 
Ett indikativt reduktionskrav tas fram utifrån typåtgärderna i det upprättade utgångsläget i 
klimatkalkyl. Där räknas det ut på följande vis, se formel nedan  
 

𝑅 =
𝑒$×𝑟$'

$()

𝑒$'
$()

 

 
där n är antal typåtgärder, e är emissionen för typåtgärden från klimatkalkyl räknat i ton och r 
är ett genomsnittligt reduktionsvärde i procent för typåtgärden som Trafikverket anser som 
rimliga reduktionsvärden jämfört med 2015 års emissioner från de olika typåtgärderna. När 
det indikativa reduktionskravet är framtaget för en totalentreprenad viktas det tillsammans 
med projektets svårighet, andra krav och väsentliga förhållanden för att på så vis få fram ett 
rimligt reduktionskrav som således blir ett genomförandekrav för totalentreprenaden. 
Entreprenören ska, vid entreprenadens slutskede, påvisa den reella klimatpåverkan för de 
åtgärder som genomförts och bevisa att Trafikverkets genomförandekrav uppfyllts med en så 
kallad klimatdeklaration som ska tas fram med Trafikverkets klimatkalkyl. Resultatet från 

Typåtgärder •Minst	detaljerad

Byggdelar

Material	och	
arbetsmoment

•Mest	detaljeradEmissionsfaktorer
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klimatdeklarationen jämförs med klimatkalkylen för att kontrollera om entreprenören fullföljt 
sina åtaganden (TDOK 2015:0480). 
 
Som incitament till entreprenörerna att genomföra klimatbesparingarna har Trafikverket infört 
ett bonussystem. Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0480 har Trafikverket ett 
utvärderingsprogram som heter "UppLev" där olika bedömningspunkter tas hänsyn till för att 
ge en samlad bedömning hur entreprenörens arbete fungerat. Om Trafikverkets bedömning är 
övervägande positiv kommer entreprenören belönas med bonus, men klimatkravet måste vara 
uppfyllt för att bonusen ska utbetalas och blir således ett styrande krav över samtliga bonusar. 
Trafikverkets ska ha bestämt storleken på bonusen innan entreprenören upphandlats (TDOK 
2015:0480).  
 
2.3 Livscykelanalys LCA 

En livscykelanalys är ett sätt att bedöma hur mycket resurser och energi som förbrukas och 
hur stor miljöbelastningen blir av ett material, en produkt eller användandet av en specifik 
arbetsmetod under hela livscykeln, från vagga till grav (Block & Bokalders 2014). I ett 
normalt förfarande, se figur 2, börjar livscykeln vid råvaruutvinningen och avslutas vid 
avfallshanteringen. Ett inflöde av resurser och energi måste till för att driva processen framåt 
och genererar då också ett utflöde av avfall och utsläpp av miljöbelastande ämnen (Gröndahl 
& Svanström 2012). Det är ett mycket tidskrävande jobb att framställa livscykelanalyser och 
tidigare har svårigheten med livscykelanalyser varit att det inte funnits någon gemensam 
överenskommelse vart systemgränserna ska gå vilket ibland har lett till att tillverkare har 
anpassat systemgränserna för att produkten ska framstå som ett miljömässigt bättre alternativ 
än vad det i själva verket är. Nu arbetas det i EU:s byggproduktionsdirektiv med att få en 
bättre samsyn och mer entydiga livscykelanalyser (Block & Bokalders 2014). 
 

 
Figur 3 Flödesschema över normal omfattning vid framtagande av en LCA. 
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2.4 Miljövarudeklaration EPD 

EPD, Environmental Product Declaration, är ett dokument som tas fram för att beskriva en 
produkt eller en metods miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Deklarationen kan bl.a. 
tjäna för att produkter och metoder transparent ska kunna jämföras med liknande produkter 
och metoder. En EPD initieras och utvecklas av tillverkaren men måste certifieras av en 
oberoende tredjepartsgranskare. Tillverkaren äger deklarationen och certifieringen gäller i 
fem år vartefter den kan revideras eller förnyas. Att en produkt är EPD-registrerad betyder 
inte att den är bättre ur ett miljömässigt perspektiv utan att den enbart tillhandahåller en 
transparent och pålitlig information om dess miljöpåverkan. Deklarationen behöver heller inte 
betyda att resultatet är representativt för t.ex. andra tillverkares liknande produkter 
(Environdec 2017a). 
 
 Modul D är steget efter användning, hur väl ett material kan återvinnas och användas på nytt 
i en nästa livscykel. Ett stadie som ska redovisas separat eftersom återvunnen råvara räknas ha 
ett nettoutsläpp lika med noll. Om ett material har 100 % återvinningsbarhet räknas det inte 
med som både "gratis" råvara och full återvinningsbarhet eftersom det skulle leda till en 
dubbelräkning. I standarden SS EN 15804 kan inte modul D medräknas i en EPD men det får 
presenteras separat (Jernkontoret 2017a). 
 
Trafikverket kräver att vid användande av andra metoder eller material än det som är inlagt i 
klimatkalkyl ska de vara miljövarudeklarerade enligt europeisk standard eller liknande 
(TDOK 2015:0007). I standarden ISO 14025 kallas denna typ av deklaration för 
”miljövarudeklaration typ III”. EN LCA och en PCR (Product Category Rules) ska ligga till 
grund för en EPD. En PCR, Product Category Rules eller Produktspecifika regler skapar en 
jämförbarhet mellan produkters EPD:er om de utgått från samma PCR (Environdec 2017b). 
För produkter inom byggsektorn tas PCR:er fram i samråd med olika aktörer och har 
standardiserats i standarden SS EN 15804 (Block & Bokalders 2014). När en 
miljövarudeklaration typ III gjorts enligt produktens specifika regler kan de registreras i ett 
EPD-register.  
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3. Metod 
En klimatkalkyl har upprättats i Trafikverkets program Klimatkalkyl 5.0, som ett utgångsläge. 
Som underlag för klimatkalkylen ligger förfrågningsunderlag, mängdförteckning och kalkyler 
från ett av NCC:s nuvarande projekt Väg 63 Karlstad – Edsgatan. Information om projektet 
har tillhandahållits från NCC, Trafikverkets hemsida, studiebesök på arbetsplatsen, samtal 
med platschef och kalkylansvarig.   
 
Utifrån detta utgångsläge har sedan klimatbetydande poster identifierats genom att posterna 
har undersökts för att se vilket moment i posten som ger upphov till klimatbelastning. En post 
kan exempelvis vara ”jordschakt fall b” där de betydande momenten i den posten är 
grävmaskin och lastbil. Beroende på upplägg i Klimatkalkylen har posterna brutits isär för att 
få fram specifika klimatbelastande värden för material och arbetsmoment vilket legat till 
grund för kompletterande beräkningar. De kompletterande beräkningar, innehållandes bl.a. 
sådana arbetsmoment eller material som inte finns medräknade i Klimatkalkylen, har sedan 
sammanställts i en upprättad Excel-kalkyl. Dessutom har kostnader för maskiner och material, 
hämtade från uppgifter från entreprenören, sammanställts i denna kalkyl i syfte att verka som 
underlag för jämförelser med åtgärdernas kostnad. 
 
Därefter har information sökts om alternativa åtgärder som exempelvis arbetsmetoder, 
material, maskiner och fordon. Informationsinhämtningen om alternativa åtgärder har till stor 
del bestått i litteratursökning samt kontakt med tillverkare, producenter, myndigheter och 
branschorganisationer för att skapa en så heltäckande bild som möjligt inom ramen för 
arbetet. Litteratursökningen har främst bestått i att söka artiklar, produktdokument, 
produktdeklarationer eller andra dokument som kan belägga t.ex. en passande produkts 
klimatgasreducerande effekter eller kostnader för att vidta dessa åtgärder. 
 
Åtgärder som kartlagts i litteratursökningen och som har ansetts ha tillförlitliga data har valts 
ut som alternativ. För att även kunna jämföra den ekonomiska aspekten samt för att beräkna 
klimatgasreduktion användes samma Excel-kalkyl som för sammanställningen av nu-läget. 
Med de ekonomiska aspekterna avses vilken eventuell merkostnad eller besparing en 
eventuell åtgärd kan resultera i, i den mån det gått att utreda, för entreprenören. Det 
ekonomiska utfallet beräknades sedan med hjälp av uppgifter som inhämtats gällande de 
åtgärder som valts ut. De enskilda alternativa åtgärdernas potentiella klimatbesparing har 
beräknats, med hjälp av de inhämtade uppgifterna, i Excel-kalkylen och jämförts med 
utgångsläget för att se hur stor klimatreduktion varje alternativ åtgärd potentiellt bidrar med. 
 
Datorprogram som använts för arbetet är Trafikverkets klimatkalkyl som är en webbaserad 
applikation och Excel.  
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4. Bakgrund fallstudie  
I detta kapitel beskrivs inledningsvis vägprojektet som studerats. Därefter följer beskrivningar 
av material och metoder som används i projektet som står för en betydande klimatpåverkan. 
Dessa poster och dess klimatpåverkan har identifierats och beräknats med hjälp av 
Trafikverkets Klimatkalkyl. Indata till Klimatkalkylen har beräknats utifrån underlag 
bestående av mängdkostnadskalkyl från entreprenören. Mängdkostnadskalkyl upprättas i ett 
tidigt skede vilket innebär att de verkliga mängderna sannolikt avviker något från den. Det är 
dock av mindre intresse om mängderna stämmer exakt med verkligheten eftersom studien 
syftar till att principiellt belysa klimatpåverkan och åtgärder som har potential att fungera 
reducerande för ett generellt anläggningsprojekt. De ekonomiska förhållandena för nuläget 
berörs inte nämnvärt i detta kapitel eftersom det är först vid en eventuell åtgärd som de 
ekonomiska förhållande kan vara intressanta. Vissa av de ekonomiska uppgifterna är 
dessutom känsliga för uppdragsgivaren vilket tagits i beaktning. Det ekonomiska utfallet 
berörs således i resultatdelen, kapitel 5.  
 
Bedömningen är att projektet är representativt för att fungera som ett exempel utifrån vanligt 
förekommande projekt, i samma storleksordning, beställda av Trafikverket. Det baseras på en 
enklare översikt av de pågående eller planerade vägprojekt som Trafikverket projekterar eller 
beställt runt om i Sverige. T.ex. så pågår eller planeras bygget av ombyggnationer av 35 
vägsträckor av traditionell landsväg till mötesseparerade 2+1-, 1+1- och 2+2-vägar. 
Majoriteten av dem omfattar längre sträckor än det studerade, men i övrigt genomförs samma 
typer av åtgärder i dessa projekt, dock i en större skala. Sammanlagt för dessa projekt så 
uppgår investeringskostnaderna för Trafikverket på flera miljarder. Av de just nu pågående 
större vägprojekten i Värmland, beställda av Trafikverket, är samtliga utom ett av samma typ 
som det studerade projektet (Trafikverket 2017b). 
 
4.1 Väg 63 Karlstad – Molkom 

Väg 63 utgår från Karlstad via Molkom och Filipstad innan den ansluter till väg 50 i 
Kopparberg. Det är en viktig väg för näringslivets transporter mellan Karlstad och nordöstra 
Värmland, men även för arbetspendlare och viss person- och godstrafik mellan nordöstra och 
västra Sverige. Vägen ska byggas om från traditionell landsväg med varierande 
hastighetsbegränsningar till 2+1-väg med mittseparering och skyltad hastighet på 100 km/h. 
Det krävs enligt Trafikverket för att säkerställa framtida funktion eftersom trafikmängden 
väntas öka under de närmast årtiondena. Enligt Trafikverket är det övergripande målet och 
syftet att "öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt att förbättra för gods- och 
kollektivtrafiken. Möjligheterna att arbetspendla och transportera gods är en förutsättning för 
att regionen ska kunna utvecklas" (Trafikverket 2015b). 
 
Arbetet med att bygga om sträckan är uppdelad i två etapper. Varje etapp motsvarar ungefär 
halva totalsträckan. Den första etappen påbörjades under 2016 och beräknas vara färdig under 
slutet på 2017 då arbetet med etapp 2 beräknas ta vid. Kostnaden för projektet bedöms ligga 
på ca 70 miljoner kr för etapp 1, vilket är den etapp som studien fokuserar på (Trafikverket 
2015b). Dels eftersom det är den projektdel som är aktuell men framförallt p.g.a. det funnits 
tillgänglig data. Den andra etappen är inte lika omfattande gällande schaktarbeten men i 
övrigt är bedömningen att den motsvarar etapp 1. 
 
Sträckan för arbetsområdet i etapp 1 är knappt 7 km långt med varierande bredd, ungefär 30 
m men på några få ställen upp emot 80 m. Entreprenören anlitar underentreprenörer för att 
utföra själva arbetet med att bygga om och till vägen, så t.ex. maskiner och lastbilar tillhör ej 
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entreprenören. Under tidpunkten då projektet besöktes, mitten på april 2017, var arbetet i full 
gång. Sju grävmaskiner, en borrvagn, ett antal lastbilar, två hjullastare, samt ett tiotal 
yrkesarbetare observerades. Arbetena vi den tidpunkten var nästan uteslutande schaktarbeten1. 
 
4.2 Klimatbelastande aktiviteter i anläggningsprojekt 

Klimatpåverkan i anläggningsbranschen kommer huvudsakligen från utsläpp från 
arbetsmaskiner och transporter samt stål-, asfalt- och betongtillverkning (IVA 2014). 
Beskrivningen stämmer mycket väl med de utsläpp som undersökts i projektet. Utsläppen från 
arbetsmaskiner och transporter härrör från, och står i direkt proportion till, användningen av 
fossilt bränsle i form av diesel. 
 
Sammanställning av aktiviteter och beräkningar visar att arbetsmaskiner och transportfordon 
står för ca 27 % av de totala utsläppen i projektet, se tabell 1. 
 
4.2.1 Arbetsmaskiner 

I själva byggskedet sker det huvudsakliga tillskottet av klimatpåverkande utsläpp från 
förbrukningen av fossilt bränsle i arbetsmaskiner och transportfordon. Arbetsmaskiner eller 
entreprenadmaskiner, som maskiner i anläggningsprojekt även kallas, består bl.a. av 
grävmaskiner, hjullastare och vältar. Antalet samt behovet av arbetsmaskiner ökar ständigt 
både i Sverige och globalt sett vilket innebär att utvecklingen av energieffektiva maskiner är 
nödvändig. Det är just tack vare att maskinerna blivit bränsleeffektivare som utsläppen från 
arbetsmaskiner, t.ex. i Sverige, stagnerat i absoluta tal trots ökat antal maskiner 
(Naturvårdsverket 2007). 
 
Hur effektivt en maskin använder bränslet har stor betydelse för klimatpåverkan oavsett vilket 
bränsle som används. I entreprenader med Trafikverket som beställare ställs grundkrav 
gällande bl.a. att entreprenörens arbetsmaskiner ska uppfylla EU:s steg-krav. Olika 
gränsvärden, beroende på arbetsmaskinernas effekt, för utsläpp av kolmonoxid, kolväten, 
kväveoxider och partiklar i g/kWh är det som avgör i vilken stegklass arbetsmaskinerna 
hamnar (SFS 1998:1709). I detta projekt ska alla arbetsmaskiner uppfylla kraven för EU steg 
II (TDOK 2012:93). 
 
Sammantaget står arbetsplatsens maskiner för utsläpp på ca 179 ton CO2e, se tabell 4. Det är 
ungefär hälften av utsläppen som sker direkt på arbetsplatsen och ca 12 % av de totala 
utsläppen projektet genererar.  
 
Grävmaskiner 
Grävmaskin är generellt sett den viktigaste och mest använda maskinen i ett 
anläggningsprojekt. I det här vägprojektet kommer ca 130 000 kubikmeter massor att behöva 
grävas upp och flyttas eller utschaktas vilket har beräknats av entreprenören ta en bandburen 
medelstor grävmaskin ca 3 900 timmar. Tillsammans med andra arbeten såsom t.ex. rivning, 
montering av räcken och släntjustering uppgår de beräknade timmarna till ca 6 700. 
 
Förbrukningen av diesel är enligt Klimatkalkyl 0,19 l per m3 schaktvolym och 
emissionsfaktorn är 2,88 kg CO2e/ l. Det betyder att dieselbränslet som grävmaskiner i 
projektet förbrukar vid enbart schaktarbetet ger upphov till ett utsläpp av drygt 72 ton CO2e. 

                                                
1 Magnus Wiklund, Platschef NCC, samtal den 28 april 2017 
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Medräknat övriga aktiviteter uppgår utsläppen till totalt 137 ton CO2e, knappt 10 % av de 
totala utsläppen i projektet. Klimatkalkylen baserar värdena på en genomsnittlig grävmaskin 
som bedöms stämma väl överens, sett till storlek och kapacitet, med maskiner som används på 
den studerade arbetsplatsen. 
 
Eftersom användandet av grävmaskiner, drivna av dieselbränsle, har en betydande påverkan 
på klimatet är det intressant att undersöka vilka alternativa maskiner som finns på marknaden 
och om det är rimligt att de skulle kunna användas i kommande projekt. Hur ser t.ex. 
utvecklingen av energieffektivare grävmaskiner ut och vilka alternativa drivmedel skulle 
kunna vara aktuella för att ersätta fossilt bränsle? 
 
Vält 
I projektet används envalsvältar av fabrikat Dynapac. Modellen heter CA302D, viktklass 10–
13 ton och har en effekt på 93 kN. Vältrar av denna typ används för att packa jord- och 
bergmassor för att marken ska uppnå tillräcklig bärighet vilket oftast är ett omfattande arbete i 
anläggningsprojekt eftersom marken behöver packas i omgångar och med visst djup i taget. 
Enligt Erlandsson (2013) förbrukar en envalsvält dieselbränsle av den storleksordningen 12 
l/h. Entreprenören har beräknat att välten kommer att användas ca 134 byggdagar. 
Utnyttjandegraden för vältrar ligger på ca 70 % (Erlandsson 2013), men ca 50 % har bedömts 
rimligt i detta projekt utifrån uppgifter från entreprenören. Det skulle innebära att välten 
används, under de beräknade 134 byggdagarna, ca 530 h vilket innebär en förbrukning av ca 
6,4 m3 dieselbränsle. Det ger upphov till utsläpp av koldioxidekvivalenter på drygt 18 ton, ca 
1 % av de totala utsläppen i projektet. 
 
Vid asfalteringen används en annan typ av vält för att kompaktera vägbeläggningen men dess 
utsläpp är medräknade i emissioner kopplade till värdet för bitumenbundna lager i 
Klimatkalkyl.  
 
På samma sätt som med grävmaskiner är det intressant att undersöka om det finns alternativ 
och vad det skulle betyda för klimatbelastningen. 
 
Hjullastare 
Hjullastare är en av de tyngre arbetsmaskiner som står för mest totala utsläpp bland 
entreprenadmaskiner i Sverige (Naturvårdsverket 2007). Hjullastare har ett stort 
användningsområde, men huvudsakligen används de till att flytta material eller massor. En 
medelstor och en mindre hjullastare är kalkylerade att användas i projektet. Den medelstora, 
15–20 ton maskinvikt, förbrukar enligt Erlandsson (2013) 15 liter dieselbränsle per timme. 
Entreprenören har beräknat att maskinen kommer att användas ca 150 h vilket innebär utsläpp 
i storleksordningen 6,5 ton CO2e.  
 
Den mindre hjullastaren, 12–15 ton maskinvikt, används under hela projekttiden men 
bedömningen är att den delvis används sparsamt periodvis enligt uppgifteter från 
entreprenören. Förbrukningen uppskattas till ca 10 l/h utifrån de värden som finns tillgängliga 
i Miljödata för arbetsfordon (Erlandsson 2013). Om hjullastaren antas användas ca 2 timme 
per byggdag, 220 dagar beräknat, uppgår utsläppen till knappt 13 ton CO2e. 
 
Sammantaget står hjullastare för ca 19 ton utsläpp av klimatpåverkande gaser. Ca 11 % av 
arbetsmaskinernas totala utsläpp och ca 1 % för projektet i stort. 
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Borrvagn/Borrigg 
Bergschakt utförs med hjälp av sprängning. Hål, där sprängladdningen ska placeras, borras i 
berget med antingen en borrigg monterad på t.ex. en grävmaskin eller med en så kallad 
borrvagn. I projektet har båda alternativen använts och maskinerna som använts är 
dieseldrivna. För att kunna beräkna åtgången av bränsle har beräkningarna utgått från att 
endast borrvagn använts. En borrvagn är en maskin som kan både vara band- och hjulburen 
och beroende på vilket har maskinen olika rörelseförmåga i den rådande terrängen på 
arbetsplatsen. Själva borraggregatet sitter på ett stativ på borrvagnen och den manövreras med 
hjälp av radiostyrning (Atlas Copco 2017). 
 
En borrvagn med av samma typ som används i projektet har enligt Erlandsson (2013) en 
förbrukning av dieselbränsle på ca 7,5 l/h. Entreprenören uppger att borrvagnen 
uppskattningsvis används under ett 20-tal veckors tid. Utnyttjandegraden har dock inte kunnat 
klarläggas men uppskattas till 25 % beroende på att maskinen inte används regelbunden enligt 
entreprenören. Sammantaget uppskattas utsläppen från förbrukningen av dieselbränsle uppgå 
till ca 4 ton koldioxidekvivalenter. 
 
Det är intressant att undersöka om borrningsarbetet kan utföras med mindre klimatpåverkan. 
Eldriven borr skulle kunna vara ett alternativ eftersom arbetet är någorlunda stationärt samt 
under förutsättning att möjlighet till nätanslutning finns. 
 
4.2.2 Transportfordon 

En naturlig del av anläggningsprojekt är att massor, dvs. jord och krossat berg, behöver flyttas 
från en plats till en annan. Dessutom kan tillskott av massor krävas till bl.a. förstärkningslager 
eller fyllnadsmaterial. Vissa massor som schaktats bort och som inte kan användas på 
arbetsplatsen behöver t.ex. fraktas bort. Transportfordon som normalt sett används i 
anläggningsprojekt är lastbilar och dumpers. 
 
Dumper 
En dumper är en slags terränggående, oftast dieseldriven, större lastbil som används i bl.a. 
anläggningsprojekt för att transportera massor. Det finns dumprar i en mängd olika storlekar, 
allt ifrån 14 ton upp till drygt 60 tons lastkapacitet. De allra största används t.ex. i gruvdrift 
eller vid bergtäkter. Tyngden och lastkapaciteten för en dumper gör att de normalt inte kan 
köras på vanliga vägar där bl.a. axeltrycksbegränsningar finns. Dessutom klassas dumper som 
terrängmotorfordon vilket gör att de max kan framföras i 50 km/h (Swecon 2013). 
 
Någon dumper används inte i projektet eftersom arbetet huvudsakligen sker på och omkring 
en befintlig väg utan besvärlig terräng vilket gör att vanliga lastbilar kan användas. Generellt 
sett finns det ändå en poäng med att beskriva en dumpers klimatpåverkan eftersom den är ett 
vanligt förekommande fordon i anläggningsprojekt (Naturvårdsverket 2007). 
  
Enligt entreprenörens mängdkostnadskalkyl var en dumper av storleksordningen 20–25 tons 
lastkapacitet tilltänkt i ett tidigt skede. Enligt Erlandsson (2013) har en sådan dumper en 
förbrukning på 29 l/h. Enligt Klimatkalkyl förbrukar en dumper i genomsnitt 0,57 l/m3. 
Volymen massor som ska transporteras inom projektet uppgår till drygt 40 000 m3 vilket 
skulle innebära utsläpp på knappt 66 ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar knappt 5 % 
av projektet. 
 
Lastbilar 
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Lastbilar räknas till tunga fordon och enligt Trafikverkets riktlinje TDOK 2012:93 ska alla 
tunga fordon i entreprenaden uppfylla Euro 4. Euroklasserna reglerar bland annat gränsvärden 
för utsläpp av vissa miljöbelastande ämnen i syfte att uppgradera miljöprestandan hos EU:s 
fordonsflotta och för varje ny klassning ökar alltså kraven på tillverkarna. I Sverige måste 
nyregistrerade tunga fordon fr.o.m. 2014 uppfylla kraven enligt Euro 6, dvs. två klasser högre 
än vad Trafikverket kräver i entreprenader. Enligt Trafikanalys (2015:12) har Euroklasserna 
medfört rejält minskat utsläpp av partiklar och NOx, kväveoxider, medan utsläppen av 
klimatpåverkande gaser, mätt som ton CO2e per tonkilometer, inte minskat alls i lika stor 
utsträckning. I absoluta tal har utsläppen av CO2e från tunga lastbilar t.ex. ökat i Sverige, 
mellan 1990 och 2013, med nästan 25 % (Trafikanalys 2015). 
 
I projektet används dieseldrivna lastbilar som enligt underentreprenören både uppfyller euro 5 
och 6. Exakt hur fördelningen ser ut har dock inte utretts. Ett antagande som gjorts för att 
kunna genomföra beräkningar är att en tredjedel är Euro 6-klassade och två tredjedelar är 
Euro 5-klassade. Beräkningarna och värden för klimatbelastning, som är hämtade från 
Klimatkalkyl, utgår ifrån att transporterna sker med släp samt med en lastkapacitet på 32 ton. 
Bränsleförbrukningen och i förlängningen klimatpåverkan beräknas utifrån tonkilometer. Dvs. 
antal ton t.ex. berg multiplicerat med det antal kilometer det färdas.  
 
Värdet på utsläpp från Klimatkalkyl per tonkilometer utgår även ifrån att lastbilen kör "tom" 
på returvägen vilket inte är fallet för samtliga transporter i projektet. Därför har en faktor 
antagits för att korrigera värdet i dessa fall. Det som ligger till grund för korrigeringsfaktorn 
är det enkla resonemanget att vid en lastbilstransport, med fullast vid borttransport och tom på 
tillbakaväg, antas två tredjedelar av bränsleförbrukningen åtgå under den fullastade 
transportsträckan och resterande under den tomma transportsträckan. 
 
Ca 58 000 km med lastbil beräknas avverkas under projektet vilket leder till utsläpp på ca 214 
ton koldioxidekvivalenter. Det utgör ca 15 % av de totala klimatpåverkande utsläppen och 
cirka hälften av utsläppen som sker i själva byggskedet. 
 
Eftersom ingen dumper används i projektet sker alla transporter med lastbil. Transporterna 
inom projektet med lastbil genererar ett utsläpp på 39 ton CO2e, se tabell 5, vilket kan 
jämföras med om det användes en dumper istället. En dumper skulle generera ett utsläpp på 
66 ton, ca 70 % mer än en lastbil. 
 
Det är intressant att undersöka hur marknaden för energieffektiva lastbilar och transportfordon 
ser ut idag och vilka åtgärder som är möjliga för att reducera klimatpåverkan hos 
transportfordonen. Om t.ex. samtliga lastbilar i entreprenaden var Euro 6-klassade, hur stor 
reduktion innebär det. Enligt värden från Klimatkalkyl så har en Euro 6-lastbil ca 12 % 
mindre klimatpåverkande utsläpp än en Euro 5-lastbil med dieseldrift, diesel miljöklass 1. Hur 
mycket bättre Euro 6 är i jämförelse med det tillåtna Euro 4 har inte utretts. 
 
4.2.3 Drivmedel 

Arbetsmaskiner eller arbetsfordon, stora som små, inom anläggningsprojekt använder nästan 
enbart diesel som bränsle (Naturvårdsverket 2007). Enligt Trafikverket (TDOK 2012:93) är 
grundkraven vid en entreprenadupphandling att dieselbränsle och bensin ska uppfylla 
miljöklass 1 eller likvärdigt. I projektet använder samtliga arbetsmaskiner diesel. 
 
Sedan ett par år tillbaka sker viss låginblandning av förnybara bränslen i fossila bränslen. 
2015 uppgick inblandningen till ca 5 % etanol i bensin respektive 17 % biodiesel och 
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syntetisk diesel, i diesel. Det beror bl.a. på att den svenska drivmedelslagen ställer krav på 
leverantörer att minska de klimatpåverkande utsläppen från levererat drivmedel med 6 % till 
2020 jämfört med 2010, men även att beskattningen av fossila bränslen ökat. Sammantaget 
har det resulterat i att utsläpp av CO2e från t.ex. diesel MK1 minskat med ca 11 % per kWh 
mellan 2011 till 2015 (Energimyndigheten 2016). 
 
Användningen av diesel genererar enligt Klimatkalkyl ett utsläpp på 2,88 kg CO2e per liter 
diesel. Då inkluderas utsläpp från "well-to-wheel", dvs. inte enbart från förbränning utan även 
från produktion och distribution. I projektet beräknas samtliga maskiner och transportfordon 
tillsammans förbruka ca 136 m3 diesel vilket ger upphov till ett utsläpp av klimatpåverkande 
gaser på 393 ton CO2e. Det innebär att förbrukningen av fossilt dieselbränsle i själva 
byggskedet står för ca 27 % av de totala utsläppen projektet genererar, se tabell 3. 
Totalkostnaden för dieselbränsle uppskattas till ca 1,5 miljoner kr exklusive moms. 
 
Eftersom användningen av bl.a. biobaserade drivmedel ökat kraftigt under de senaste åren är 
det intressant att undersöka vilka typer av drivmedel som skulle kunna ersätta dieselbränslet 
för att åstadkomma minskad användning av fossila bränslen samt reducera klimatpåverkan i 
detta projekt. 
 
4.2.5 Masshantering 

Hur massor hanteras på arbetsplatsen har stor betydelse för klimatpåverkan. Onödiga 
transporter resulterar inte bara i ökade kostnader för entreprenören utan framförallt en större 
klimatbelastning än nödvändigt. 
 
I det studerade projektet har en stor del av det kraftiga överskottet av jordmassor kunnat 
transporteras till en närbelägen plats där ett större behov av utfyllnadsmassor funnits. Platsen 
bedöms ligga på ett genomsnittligt avstånd, från där de största mängderna jordmassor 
schaktats bort, på ca 4 km. Det uppskattas att ca 58 000 m3 jordmassor behöver schaktas bort 
och ungefär 70 % av det kan inte återanvändas som fyll utan behöver fraktas bort. 
 
Mängden berg som behöver schaktas råder det viss osäkerhet kring. Utifrån entreprenörens 
kalkyl samt uppgifter om mängd bergschakt till dags datum har mängderna prognostiserats. 
En viss del av de sprängda bergmassorna transporteras till en bergtäkt ca 20 km från 
arbetsplatsen. Där byts de mot krossat berg i lämpliga fraktioner. Tur och retur transporteras 
alltså massorna ca 40 km. Ca 10 000 m3 bergmaterial transporteras till och från bergtäkten 
och ca 23 000 m3 återanvänds för huvudsakligen terrassering i projektet.  
 
Krossning av bergschakt 
Vid vägprojekt med mycket bergschakt kan det vara ett bättre alternativ att krossa berget på 
plats, till skillnad från detta projekt, och återanvända det i entreprenaden direkt istället för att 
transportera bort det sprängda berget till en stationär krossningsanläggning och därefter 
transportera krossat berg tillbaka som fyllmaterial eller förstärkningslager. Det kan potentiellt 
bespara mycket masstransport. Av olika anledningar kan mobila krossverk ibland inte vara 
lämpliga eller möjliga. Platsbrist kan vara en anledning då krossning och materialupplag 
kräver relativt stora ytor. Det kan t.ex. även handla om projekt nära bebyggelse, som i detta 
fall, då damm och buller kan ha en störande inverkan på omgivningen (Cederholm 2011). 
 
Enligt Klimatkalkyl genererar ett mobilt dieseldrivet krossverk knappt 6 kg CO2e per krossad 
m3 bergmaterial. I beräkningarna antas att det krossverk som används i projektet har 
motsvarande emissionsfaktorer som för ett mobilt dieseldrivet krossverk. Hur väl det stämmer 
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med det använda krossningsverket har inte utretts. Med ett uppskattat behov av på 10 000 m3 
bergkross resulterar det i att utsläppen uppgår till 58 ton koldioxidekvivalenter. Det utgör ca 4 
% av projektets totala utsläpp, se tabell 2. 
 
4.3 Klimatpåverkan av använda material och ämnen i projektet 

Utifrån värden ur den uppbyggda Klimatkalkylen har nedanstående material eller ämnen 
identifierats som särskilt klimatpåverkande. Sammanställningen och beräkningarna visar att 
använda material med vissa specifika sammanhörande aktiviteter står för ca 73 % av de totala 
klimatbelastande utsläppen i projektet, se tabell 2.  
 
4.3.1 Sprängämnen 

Sprängämnen har relativt stor klimatpåverkan och det är därför intressant att undersöka 
alternativ. Det sprängämne som används i projektet överensstämmer med det sprängämne 
som är inlagt som standardalternativ i Klimatkalkyl. Enligt Klimatkalkyl genereras 1,25 kg 
koldioxidekvivalenter per m3 sprängt berg vilket i just det här projektet innebär ca 41,5 ton 
CO2e, ca 3 %av de totala utsläppen i projektet, se tabell 2.  
 
De vanligast förekommande sprängmedlen vid bergsprängning på den civila marknaden är 
baserade på kväveföreningar. Sprängämnet förgasas vid explosionen och bildar koldioxid, 
kvävgas och vatten (Lind 2011). Hur fördelningen av klimatpåverkande emissioner ser ut 
mellan bl.a. produktion och användning av sprängmedel är okänt. Dessutom i vilken grad 
borrningsteknik påverkar det sammantagna värdet för klimatpåverkan.  
 
4.3.2 Bitumenbundna lager 

Bitumenbundna lager, så kallad asfalt, används som beläggning eller slitlager på vägbanan. 
Bitumen är ett bindemedel som utvinns ur råolja. Tillsammans med huvudsakligen 
stenmaterial och eventuella tillsatsmedel bildar det asfalt.  
 
Bitumenbundna lager är klimatpåverkande huvudsakligen initialt under dess livscykel vid 
utvinning av råvara, produktion av färdig asfaltsmassa och utläggning. Utvinningen av 
bitumen i oljeraffinaderier är energikrävande samt att det främst sker i mellanöstern med 
långa transporter som följd. Vid tillverkningen av asfalt hettas bitumen och stenmaterialen 
normalt upp till ca 160 C° med hjälp av eldningsolja (NVF 2000). Under de senaste åren har 
många asfaltverk i Sverige övergått till att elda med träpellets istället för olja. T.ex. har 
majoriteten av NCC:s asfaltverk övergått från eldningsolja till pellets (NCC 2017c). 
 
Det finns en mängd olika asfalttyper med t.ex. olika fraktioner av stenmaterial och hårdhet på 
bitumen som ger materialet olika egenskaper. Generellt används olika typer av asfalt för t.ex. 
hård- och lågtrafikerade vägar eller om det gäller utläggning av helt ny beläggning eller 
endast byte av t.ex. slitlager. Tillverkare marknadsför dessutom sina egna produkter 
innehållandes olika tillsatsmedel och ballaster vilket ger produkterna särskilda egenskaper 
(NVF 2000). Som ett exempel på hur många olika typer av asfalt som används i 
anläggningsprojekt så kan det konstateras att sträckan på väg 63 kommer att beläggas med 
inte mindre än ett tiotal olika typer av asfalt. Vissa delar ska beläggas med helt ny tjock 
beläggning medan huvuddelen av sträckan endast ska byta det tunnare slitlagret. Var och en 
av asfalttyperna kan förmodas ha specifika värden för klimatbelastning, men det värde som 
anges i Klimatkalkylen får antas som ett representativt genomsnitt i beräkningarna. 
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Enligt Klimatkalkyl bidrar asfalt, med en genomsnittlig produktionsteknik, med 0,044 kg 
CO2e per kg utlagd asfalt. I projektet beräknas ca 12 000 ton asfalt läggas vilket innebär ett 
utsläpp på ca 530 ton CO2e. Dessutom sker bortfräsning av asfalt innan ny beläggning 
anläggs. Ca 88 000 m2 ska fräsas. Värdet från Klimatkalkyl förutsätter ca 20 mm fräsning. 
Det ger enligt Klimatkalkyl upphov till utsläpp på 45 ton CO2e. Sammantaget bidrar 
bitumenbundna lager till ca 575 ton CO2e, ca 40 % av projektets totala utsläpp, se tabell 2, 
vilket kan anses höggradigt klimatbelastande och det är därför mycket intressant att undersöka 
alternativ. 
 
Bitumens egenskaper, att den enkelt uttryckt är både hård vid kortvariga belastningar och 
elastisk vid t.ex. långsammare markrörelser, gör asfalten mycket slitstark och lämplig i 
svenska förhållanden (NVF 2000). Några realistiska alternativ till bitumenbundna lager för 
svenska förhållanden finns i dagsläget inte. Dock finns det genomförda, beläggningsprojekt, 
främst i USA och Frankrike, med biobaserade bindemedel i asfalten. Det finns viss potential 
men det saknas exempel och studier om hur dessa fungerar i kallare klimat och det finns skäl 
att tro att just det kan vara ett hinder (Norrlander 2012).  
 
4.3.3 Stål - Vägräcken och viltstängsel 

Ett av huvudsyftena med ombyggnation av vägen är att, av säkerhetsskäl, skilja på mötande 
trafik. Vid ombyggnation av vägar från landsväg till, i detta fall, 2+1-väg är den vanligaste 
metoden de senaste åren att montera s.k. vajerräcken. Vajerräcken är billigare än balkräcken, 
men eftersom det finns indikationer på att vajerräcken krävt mer reparationer så ska 
Trafikverket låta undersöka kostnaderna ur ett livscykelperspektiv under 2017. (Trafikverket 
2017c). Viltstängsel ska också monteras längs större delar av sträckan. 
 
I vägprojektet monteras räcken och viltstängsel tillverkade av varmförzinkat stål. Utvinning 
och förädling av stålprodukter är energikrävande och enligt Klimatkalkyl är det generella 
schablonvärdet för klimatpåverkande utsläpp för varmförzinkat stål, tillverkat i ett 
genomsnittligt stålverk inom EU med en återvinningsgrad på 59 %, 1,87 kg 
koldioxidekvivalenter per kg stål.  
 
Enligt Jernkontoret2, den svenska stålindustrins branschorganisation, kan dessa värden vara 
något missvisande. Det genomsnittliga värdet för europeiskt varmförzinkat stål ligger enligt 
den senaste inventeringen från Worldsteel utförd 2003 på 2,6 kg CO2e/kg stål och det absolut 
lägsta värdet som uppmätts är det som Trafikverket har med i klimatkalkylen. Svensk/finskt 
varmförzinkat stål däremot, som i norden enbart produceras hos SSAB, har så låga värden 
som de som finns i Klimatkalkyl beroende på att järnmalmspellets från LKAB används samt 
den nordiska el-mixen. Även återvinningen anser Jernkontoret vara missvisande och att den 
istället kunde varit större än 59 %. 
 
Anledningen till att ståltillverkningen har en så pass betydande klimatpåverkan är för att kol 
behöver användas för att reducera järnmalmen till enbart järn. I dagsläget finns ingen 
effektivare metod eller alternativt reduceringsmedel för att kunna minska koldioxidutsläpp i 
någon större utsträckning. Det initiala utsläppet från reduceringsprocessen kan utgöra upp till 
90 % av en stålprodukts totala klimatbelastande utsläpp under en livscykel (Jernkontoret 
2017b). Denna process gäller för stål tillverkat av jungfrulig malm och utgör ca 75 % av 
världens stålproduktion (Jernkontoret 2017c). Järn kan enkelt återvinnas och ståltillverkning 
                                                
2 Karin Östman, Senior Policy Advisor Jernkontoret, e-post den 2 maj 2017 



21 
  

baserat på skrot utgör resterande, ungefär 25 %. Eftersom efterfrågan på stål förväntas fortsatt 
öka är det för tillfället svårt att se att återvinningsgraden ska kunna öka drastiskt (Jernkontoret 
2017c). Att använda återvunnet stål utesluter alltså den initiala stora klimatbelastande 
processen vilket således ger en genväg för att minska klimatbelastningen rejält för en viss 
produkt. 
  
Tillverkning av stål är mycket energikrävande på grund av att temperaturerna i processerna 
behöver vara upp till 1000 °C. Runtom i världen är det vanligt förekommande att stålverken 
använder fossila bränslen, olja och kol, som energikälla alternativt på senare år utbytt till 
elenergi med ursprung från huvudsakligen kolkondenskraftverk. Stålverken i Norden har ett 
gynnsammare läge i relation till andra regioner med bl.a. tillgång till fossilfri förnybar 
elenergi. Dessutom påverkar längre transporter givetvis också klimatet negativt (Jernkontoret 
2017d). 
 
Klimatpåverkan från vägräcken i Klimatkalkyl härrör inte enbart från ståltillverkning. Det 
krävs dessutom betong för att gjuta fundament för att fästa räcken i. För balkräcken utgör 
klimatbelastning från betong ca 3 % medan för vajerräcken ca 20 %. Enligt Klimatkalkyl 
innehåller dock balkräcken ca 93 % mer stål per meter i jämförelse med vajerräcken. Det 
innebär att balkräcken totalt sett har ca 60 % större klimatbelastning än vajerräcken. 
 
Tyvärr har det inte gått att utreda var stålet från leverantören av vägräcken har sitt ursprung. 
Leverantören har inte uppgett var stålet kommer ifrån, men värdet från Klimatkalkyl har 
använts oavsett uppgifterna från Jernkontoret. Det innebär ett totalt utsläpp av ca 276 ton 
CO2e för enbart stålet i vägräcken och viltstängsel. Utsläpp från användningen av stål utgör ca 
19 % av projektets totala utsläpp, se tabell 2. Betongen som används för vägräckena och dess 
klimatpåverkan redogörs i nästkommande avsnitt. 
 
Sammantaget är det således intressant att undersöka vilka stålverk som potentiellt kan 
leverera produkter med bättre klimatprestanda och som möjligtvis även har ett gynnsammare 
geografiskt läge. Det kan dessutom vara intressant att undersöka alternativa produkter eller 
andra åtgärder för att minska klimatbelastning i detta projekt men även framtida. Hur stor är 
t.ex. skillnaden i klimatprestanda för balk- och vajerräcken? Om enbart vajerräcken valdes i 
projektet, hur stor reduktion av klimatpåverkande gaser kan uppnås?  
 
Det kan vara intressant att även undersöka alternativa material, men eftersom säkerheten för 
trafikanterna antas vara den viktigaste faktorn är det osäkert om sådana möjligheter enkelt går 
att bedöma. Enligt Trafikverket räddas 80 människors liv varje år tack vare vägräcken 
(Trafikverket 2017c).  
 
4.3.4 Betong 

I projektet används, i relation till projektets storlek, en mindre mängd betong. Dock är 
betongtillverkning höggradigt klimatpåverkande varför det ändå är intressant att undersöka 
och beräkna betydelsen av användningen (Block & Bokalders 2014).  
Betongen används dels som färsk produkt för gjutning på plats för bl.a. stolpfundament och 
räckesfundament men även som färdiga betongprodukter såsom VA-material, kantstöd och 
markplattor. Totalt används drygt 560 ton betong i projektet vilket innebär utsläpp på knappt 
90 ton CO2e, ca 6 % av de totala utsläppen, se tabell 2.  
 
Betongen består huvudsakligen av cement, vatten och ballastmaterial och möjligen någon typ 
av tillsatsmedel beroende på önskade betongegenskaper. Huvudråvaran för cement är idag 
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kalksten som finmals och bränns i 1 450 °C i roterugnar (Burström 2007). Framställningen av 
cement är det moment i betongtillverkningen som bidrar till störst klimatgasutsläpp och står 
för ca 7 % av den globala energianvändningen (Block & Bokalders 2014) och enligt 
Klimatkalkyl släpps det ut 0,7 kg CO2e/ kg cement. Ungefär 60 % av CO2e-utsläppen som 
kommer från cementtillverkningen kommer från de kemiska reaktionerna som uppstår vid 
upphettningen av kalkstenen och resterande 40% kommer ifrån bränslen som används för att 
komma upp i de höga temperaturerna (Cementa 2017). Hela betongframställningen har enligt 
Klimatkalkyl en klimatpåverkan på 0,16 kg CO2e/ kg betong och står för mellan 3–8 % av de 
globala klimatgasutsläppen (Almssad 2015).  
 

4.5 Sammanställning av nuläget 
Nedan följer ett antal tabeller som visar vilken klimatpåverkan, i absoluta tal samt 
procentandel, aktiviteterna sammantaget har för utgångsläget. Efter varje tabell redovisas 
också klimatpåverkan i tydliga cirkeldiagram. 
 
Tabell 1 

Sammanställning	för	hela	projektet	 		

		 CO2e	[ton]	 Total	andel	CO2e-utsläpp	
Drivmedel	 393	 27	%	
Ämnen	och	material	 1	040	 73	%	
Total	 1	433	 		

 

 
Figur 4 Diagram över CO2e-utsläpp från projektet i andel av projektets totala utsläpp 
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Tabell 2 

Sammanställning	ämnen	och	material	
Ämnen	och	material	 CO2e	[ton]	 Total	andel	CO2e-utsläpp	
Sprängmedel	 41	 3	%	
Krossat	berg	 58	 4	%	
Bitumenbundna	lager	+	fräs	 574	 40	%	
Betong	 90	 6	%	
Stål	-	vägräcken	och	viltstängsel	 276	 19	%	
Total	 1	040	 73	%	

 
 

 
Figur 5 Diagram över CO2e-utsläpp från använda ämnen och material i andel av projektets totala utsläpp 

 
Tabell 3 

Sammanställning	Diesel	 		 		

Dieselförbrukning	 CO2e	[ton]	 Total	andel	CO2e-utsläpp	 Förbrukning	[l]	
Arbetsmaskiner	 179	 12	%	 62	152	
Masstransporter	 214	 15	%	 74	236	
Total	 393	 27	%	 	136	388	
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26%

CO2e-utsläpp	från	använda	ämnen	och	material

Sprängmedel Krossat	berg Bitumenbundna	lager	+	fräs Betong Stål	- vägräcken	och	viltstängsel
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Figur 6 Diagram över CO2e-utsläpp från diesel i andel av projektets totala utsläpp 

Tabell 4 

Sammanställning	Arbetsmaskiner	 		 		

Arbetsmaskiner	 CO2e	[ton]	 Total	andel	CO2e-utsläpp	 Förbrukning	[l]	
Grävmaskin	 137	 10	%	 47	570	
Vält	 19	 1	%	 6	432	
Hjullastare	 19	 1	%	 6	650	
Borrvagn	 4	 0,3	%	 1	500	
Total	 179	 12	%	 62	152	
 

 
Figur 7 Diagram över CO2e-utsläpp från arbetsmaskiner i andel av projektets totala utsläpp 

 
 
  

46%

54%

CO2e-utsläpp	från	diesel

Arbetsmaskiner Masstransporter

77%

10%

11%

2%

CO2e-utsläpp	från	arbetsmaskiner

Grävmaskin Vält Hjullastare Borrvagn



25 
  

Tabell 5 

Sammanställning	
Masstransporter	 		 		 		

Lastbil	(2/3	EURO	5	1/3	EURO	6)	 CO2e	[ton]	 Total	andel	CO2e-utsläpp	 Förbrukning	[l]	
Transport	till	bergtäkt	 111	 8	%	 38	680	
Transport	inom	arb.	område,	jord		 15	 1	%	 5	252	
Transport	inom	arb.	område,	berg		 24	 2	%	 8	407	
Transport	jordtipp	 63	 4	%	 21	897	
Total	 214	 15	%	 74	236	
 

 
Figur 8 Diagram över CO2e-utsläpp från masstransporter i andel av projektets totala utsläpp 
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5. Resultat 
Resultatet presenteras i två delar. Första delen innehåller en presentation av de alternativa 
material, maskiner eller övriga åtgärder som funnits lämpliga. Andra delen innehåller 
konkreta resultat i form av t.ex. mängd reducerat klimatbelastande utsläpp. 
 
De potentiella åtgärder som presenteras baseras på undersökningar om bästa möjliga teknik 
eller metod som finns idag för att kunna reducera klimatpåverkan. De förslag eller alternativ 
som presenteras nedan är långt ifrån någon komplett bild av vad som finns tillgängligt på 
marknaden idag. De baseras på tillgänglig information som kunnat inhämtas, där t.ex. 
tillverkare i olika utsträckning, har haft eller varit villiga att delge data kring bl.a. maskiner 
eller material. Antalet förslag och åtgärder speglar också den snäva tidsramen och de små 
resurserna i förhållande till det stora undersökningsområdet. 
 
Andra delen visar alltså enbart konkreta resultat. Dvs. reducering av klimatpåverkan per 
åtgärd samt eventuella ekonomiska utfall av val av dessa åtgärder för fallstudien. Där 
presenteras också en form av prioriteringslista för vilka åtgärder som är mest lämpliga att 
genomföra i relation till betydelse för projektet i stort samt eventuell kostnad. 
 
5.1 Potentiella åtgärder 

I detta kapitel beskrivs potentiella åtgärder som kan vara rimliga att genomföra och där 
material och metoder kan bytas ut. Det beskrivs även i några fall hur de ekonomiska 
förhållandena eventuellt förändras. För de identifierade poster som beskrivits i det förra 
kapitlet har lämpliga ersättare för att reducera klimatpåverkan hittats för majoriteten av dem, 
men tyvärr inte för samtliga. 
 

5.1.1 Arbetsmaskiner 

Grävmaskiner 
Flera tillverkare av grävmaskiner erbjuder sedan något eller några år tillbaka hybriddrivna 
grävmaskiner. Bland dem finns Caterpillar, Hitachi och Komatsu. Principen för hybriddriften 
är att energi tas tillvara, genom en generator samt lagring i en kondensator, när bommen 
svänger. Energin används sedan till att driva en elmotor som stöttar dieselmotorn med 
hydrauldriften. För att uppnå besparing krävs alltså en viss grad av svängtid vilket beror på 
vilken typ av moment som grävmaskinen utför. Att t.ex. lasta massor på en dumper eller 
lastbil innebär oftast att grävmaskinen roterar kontinuerligt och ger på så vis ett gynnsamt 
läge för en effektiv hybriddrift. Enligt Hitachis generalagent i Sverige bör en svängandel på 
40 % uppnås för att hybridsystemet ska fungera optimalt (Entreprenadaktuellt 2015). 
 
Den japanska tillverkaren Komatsu marknadsför två hybriddrivna grävmaskiner. En utav 
maskinerna, HB 215LC-2, är av liknande storlek och kapacitet som några av grävmaskinerna 
som används i projektet. Komatsu har gjort egna studier och jämfört med motsvarande 
grävmaskin med enbart dieseldrift. I studien har maskinerna arbetat under drygt 20 dagar 
under normala arbetscykler. Resultatet visar att en hybridmaskin kan i genomsnitt spara ca 28 
% av dieseln i relation till den konventionella maskinen. Enligt den svenske återförsäljaren3 
har maskinen funnits på den svenska marknaden sedan ca 5 år och uppvisat goda resultat. 
                                                
3 Lucas Berghult Manager Sales/Key Accounts Söderberg & Haak Maskin AB, e-post den 26 
april 2017. 



27 
  

Priset för maskinen bedöms vara mellan 7–8 % dyrare än för den enbart dieseldrivna 
maskinen vilket enligt företaget ger en återbetalningstid på ca 2 år. 
Hitachi har en liknande hybridmodell i den medelstora klassen, ZH210LC-5, som Komatsu. 
Enligt Hitachi4 förbrukar den potentiellt 31 % mindre diesel än motsvarande enbart 
dieseldrivna variant. 
 
Eftersom det inte finns några oberoende studier att tillgå får uppgifter om besparingspotential 
förlitas på tillverkarnas egna beräkningar. När en tillverkare t.ex. påstår att en viss maskin har 
en besparingspotential på ca 30 % så bör det tas med försiktighet eftersom det förmodligen är 
mätt och beräknat under optimala förhållanden. Ett antagande som bedömts rimligt är att 
halva den uppgivna reduktionen får tjäna som underlag för beräkningarna. 
 
Det bör även nämnas att det finns nätanslutna grävmaskiner som dock huvudsakligen används 
i och i anslutning till gruvor. Istället för hydraulik används vajrar för att styra skopor och 
bommar (Heavy Equipment 2017) Att grävmaskiner som mer eller mindre är stationära under 
stora delar av projekt skulle kunna vara nätanslutna torde vara en möjlighet även i 
anläggningsbranschen inför framtiden. Det finns redan idag så kallade mini-grävare med 
eldrift. Det är den tyska entreprenadmaskintillverkaren Wacker Neuson som lanserat en 
minigrävare med möjlighet att dels köra med enbart dieselmotor men att även ha möjlighet att 
ansluta maskinen till ett eldrivet aggregat för en avgasfri drift. Enligt Wacker Neuson medför 
eldriften inga begränsningar avseende prestanda eller roterbarhet. Givetvis finns nackdelar 
med den minskade rörligheten i övrigt men med någorlunda stationär drift kan det anses vara 
ett gott alternativ (Wacker Neuson 2017). 
 
Vält 
Dynapac, vars maskiner alltså används i projektet, marknadsför en ny sorts vält med ett så 
kallat ”Eco”-läge. Det är ett driftläge som kan väljas av föraren för att styrningen av motorn 
ska prioritera minimerad bränsleförbrukning. Den nya modellen som Dynapac marknadsför, 
CA 3500 D/Eco, är jämförbar med den vält som används i projektet eftersom de har lika stor 
kompakteringskapacitet och storlek. Enligt Dynapacs egna studier och beräkningar förbrukar 
eco-modellen potentiellt 26 % mindre diesel än den konventionella. Vid mätningarna 
användes en körcykel som ska motsvara ett ”normalt” jobb. Tillverkaren menar att åtminstone 
15–20 % reduktion bör vara ett riktvärde för reduktion ett genomsnittligt packningsarbete. 
 
Enligt tillverkaren5 är det viktigt att poängtera att jämförelser mellan tillverkare avseende 
specifika maskiner inte kan anses tillförlitliga eftersom det inte finns någon standardiserad 
körcykel. Bilbranschen har t.ex. enats om en standardiserad körcykel för att få så jämlika 
mätningar mellan tillverkarna som möjligt. Det skapar ett relevant underlag för bl.a. kunder 
som är intresserade av bränsleekonomi och i förlängningen klimatpåverkan. Dynapac uppger 
att välten med eco-läget är ca 7–8 % dyrare än den motsvarande konventionella välten, men 
att den förutom eco-läget dessutom har en rad andra förbättringar.  
 
Hjullastare 
Volvo har utvecklat en hybriddriven hjullastare som än så länge enbart är en prototyp, 
benämnd LX1. Hjullastaren drivs av en mindre dieselmotor, jämfört med en motsvarande 

                                                
4 Lucas Berghult Manager Sales/Key Accounts Söderberg & Haak Maskin AB, e-post den 26 
april 2017. 
5 Kim Hansen Product Manager Soil Rollers Dynapac/Atlas Copco, e-post den 20 april 2017. 
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konventionell maskin, samt en elmotor som hämtar energi via en kondensator från maskinens 
inbromsningar och svängningar. Enligt Volvo kan maskinen reducera förbrukningen av 
bränsle med upp till 33 %. (Volvo CE 2017). Maskinen presenterades 2016 och under slutet 
av året ingick maskinen i fältstudier, bl.a. i USA, där det undersöks hur den fungerar i 
verkliga arbetscykler (Equipment World 2017). Dessutom ska Volvo i samarbete med bl.a. 
Skanska och Energimyndigheten undersöka maskinen under 2018 i ett forskningsprojekt i ett 
stenbrott i Sverige. Projektet är en satsning med elektrifierade entreprenadmaskiner för att 
bl.a. undersöka potentiell reduktion av klimatbelastning (Green Car Congress 2017). När 
maskinen kan komma ut på marknaden eller om den ens ska börja serietillverkas har Volvo 
inte uppgett. 
 
Hitachi har sedan 2010 marknadsfört hybriddrivna hjullastare. Den senaste hybridmodellen, 
från 2015, ZW220HYB-5 är en hjullastare med en maskinvikt på ca 18 ton vilket motsvarar 
storleken på de maskiner som används i projektet. Hjullastaren drivs av en dieselmotor med 
hjälp av en elmotor på ungefär samma sätt som Volvos variant. Enligt tester som Hitachi 
genomfört i ett stenbrott i Japan uppmättes en bränslereduktion på 21 % (26 % ökad 
bränsleeffektivitet) (Hitachi 2015). Inga prisuppgifter för maskinen eller procentuella 
prisskillnader mellan denna och motsvarande konventionella maskin har kunnat beläggas. 
 
Borrmaskin/Borrigg 
Sandvik Mining och Atlas Copco marknadsför både eldrivna fordon och maskiner 
huvudsakligen avsedda för gruvdrift. En eldriven borrvagn skulle kunna vara möjlig eftersom 
arbetet är relativt stationärt även om det naturligtvis förutsätter närhet till elanslutning samt att 
det även medför vissa begränsningar i rörelseförmågan för maskinen.  
 
Sandvik Mining marknadsför bl.a. borrutrustning med dieselmotor alternativt eldriven motor, 
benämnd DE130. Dieselmotorn har en effekt på 92 kW och elmotorn 55 kW. Enligt Miljödata 
för arbetsfordon (Erlandsson 2013) är den generella verkningsgraden för dieselmotorer ca 33 
% vilket gör att om de olika motorerna antas avge samma borreffekt har elmotorn en 
verkningsgrad på 55 %. Elmotorn har således ett minskat behov av tillförd energi jämfört med 
dieselmotorn. Denna borrutrustning, Sandvik DE130, är dock inte av samma typ som används 
i projektet men principiellt kan det användas som exempel på hur klimatbelastningen skulle 
förändras om borrvagnen var elektrifierad med samma proportioner för motoralternativen.  
 
Om en borrvagn driven av el, producerad enligt nordisk mix-sammansättning med 
emissionsfaktorer hämtade från Klimatkalkyl, användes istället för en dieseldriven skulle 
utsläppen potentiellt kunna reduceras med ca 80 %, vilket innebär ca 3,5 ton CO2e. Det har 
dock liten betydelse för projektet i stort, ca 0,2 % reduktion i jämförelse med utgångsläget. 
Den eventuella prisskillnaden har enbart beräknats utifrån driftkostnadsändring, dvs. 
kostnaden för diesel kontra el. Det betyder att driftskostnaden potentiellt sänks med ca 16 000 
kr.  
 

5.1.2 Transportfordon 

Lastbilar som uppfyller kraven för Euro 6 genererar, i jämförelse med föregångaren Euro 5, 
12 % mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser enligt Klimatkalkyl. Att t.ex. enbart använda 
sig av Euro 6-klassade lastbilar skulle innebära att bränsleförbrukningen minskade med ca 
4500 liter och de klimatpåverkande utsläppen med ca 7 %, ca 11 ton mindre CO2e. Dessutom 
innebär det en lägre total bränslekostnad på ca 50 000 kr. 
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Andra typer av lastbilar som kan vara aktuella och lämpliga i dessa typer av 
anläggningsprojekt har inte hittats. Det finns däremot nya typer av lastbilar för lättare 
transporter inom stadsmiljön som är hybrid- eller batteridrivna. Scania har startat med 
serietillverkning av en distributionslastbil med hybriddrift samt att dess Euro 6-motor är 
kompatibel med biobaserad diesel. Enligt Scania sänker hybriddriften bränsleförbrukningen 
med ca 18 % i en normal körcykel i stadsmiljö (Scania 2017). 
 
5.1.3 Drivmedel 

Enligt Energimyndigheten kan drivmedel delas in i följande tre kategorier: 
• Alternativa drivmedel: Mer än 50 % av innehållet i drivmedlet är biokomponenter 
• Biodrivmedel: Mer än 95 % av innehållet är av biokomponenter 
• Fossila drivmedel: Minst 50 % fossila komponenter 

 
Andelen förnybara alternativ och andel inblandning av biobränslen i fossila bränslen har ökat 
kraftigt under de senaste åren. Dessutom har några helt biobaserade bränslen introducerats. 
Ett av dem som introducerats och ökat kraftigt de senaste åren är FAME som numer är det 
tredje mest förekommande drivmedlet i Sverige. Fordonsgas har också ökat liksom HVO. 
Däremot minskar de etanolbaserade drivmedlen i användning (Energimyndigheten 2016). 
 
Utvecklingen av biobaserade bränslen sker i snabbt takt och det är i dagsläget en ganska 
spretig sammansättning av olika råvaror som fungerar som komponenter i de biobaserade 
bränslena som marknadsförs och säljs i Sverige. Dessutom bör nämnas att råvarorna 
härstammar från länder utspridda över hela jorden (Energimyndigheten 2016). 
 
Nedan presenteras några alternativ till diesel som antas potentiellt kunna ersätta dieselbränslet 
i projektet. 
 
HVO 
Hydrogenated vegetable oil (vätebehandlad vegetabilisk olja) är en syntetisk fossilfri diesel 
tillverkad av olja från biomassa med både vegetabiliskt och animaliskt ursprung.  Den 
förnybara oljan genomgår en hydreringsprocess där kolväten uppstår vilket gör att vissa 
HVO-sorter egenskapsmässigt är kemiskt närmast identisk med vanlig diesel (Trafikverket 
2013).  
 
HVO kan ersätta vanligt dieselbränsle i dieselmotorer samt inblandas i vilka förhållanden som 
helst. Bränslet lämpar sig främst till tyngre fordon och kan användas i traditionella 
dieselmotorer utan problem p.g.a. den identiska kemiska sammansättningen. Dock är inte alla 
motorer godkända av tillverkarna för att användas med andra drivmedel än diesel varför ett 
godkännande kan antas vara nödvändigt för att t.ex. garantier ska gälla (SPBI 2014). 
 
Priset för HVO är ca 2 % dyrare än vanlig diesel (OK/Q8 2017-05-16). Klimatbelastningen är 
däremot mycket gynnsammare. Hur mycket bättre beror bl.a. på råvarornas ursprung, där 
tillverkat av avfall är bäst medan odlad råvara är något sämre. Enligt Energimyndigheten 
(2016) genererar HVO-användning 86 % mindre CO2e per liter jämfört med diesel. Dock har 
det ca 3 % mindre energiinnehåll jämfört med diesel vilket gör att förbrukningen kan antas 
var något högre, ca 3 %. Det innebär en minskad klimatbelastning för hela projektet med 336 
ton CO2e i relation till drivmedelsförbrukningen i utgångsläget. 
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FAME 
Fatty acid methyl ester (fettsyrametylester) är ett samlingsnamn för olika typer av biobaserad 
diesel som kan inblandas i eller helt ersätta vanlig diesel. I vanlig diesel tillåts viss 
låginblandning av biodiesel, dock högst 7 %. En typ av biodiesel är t.ex. RME, 
rapsmetylester, som tillverkas genom förestring av rapsolja. En annan är SME, sojametylester, 
somt tillverkas på liknande sätt. På samma sätt som med HVO fungerar FAME gynnsamt i 
dieselmotorer i fordon för tyngre trafik. Dock måste fordonen certifieras för drift med andra 
drivmedel än diesel (Energimyndigheten 2016).  
 
Det har visat sig att RME varit känslig för större temperaturskiftningar samt mikrobiell 
tillväxt vid lagring under en längre tid. Dessutom kan RME lösa upp gamla avlagringar i äldre 
dieselmotorer vilket kan leda till att filter sätts igen. Dessa egenskaper och eventuella följder 
måste beaktas vid byte av drivmedel (SPBI 2017). 
 
Enligt Energimyndigheten genererar förbrukningen av FAME 56 % mindre 
koldioxidekvivalenter per liter jämfört med diesel (Energimyndigheten 2016). Det innebär en 
minskad klimatbelastning för hela projektet med 186 ton CO2e. Tyvärr har det varit svårt att 
hitta återförsäljare med aktuella prisuppgifter för t.ex. 100 % RME vilket gjort att någon 
relevant prisskillnad mellan biodiesel och vanlig diesel inte kunnat klarläggas. 
 
DME 
Dimetyleter är en slags fordonsgas som trycksatt blir flytande. Det framställs med hjälp av 
förgasning av skogsråvaror. För att dieselmotorer ska kunna fungera med DME krävs 
modifieringar av motorn. DME anses som rent och ett framtidsbränsle med möjlighet att 
kunna ersätta diesel för bl.a. tyngre fordon (Energimyndigheten 2016). Inga uppgifter om 
aktuella priser eller eventuell klimatpåverkan har tyvärr kunnat beläggas. 
 
Sammantaget har HVO bedömts som det mest lämpliga alternativet till nuvarande drivmedel. 
 
5.1.4 Sprängning 

Några rimliga alternativ till sprängämnet som används i projektet har inte kunnat klarläggas. 
Däremot har andra metoder, än sprängning, för att lösgöra berg undersökts. 
 
Det finns flera alternativ till den konventionella bergsprängningen. Vajersågning är en metod 
där flera borrhål borras och en diamantbeklädd vajer träs ner i ett av borrhålen och tillbaka 
upp i ett annat. Sedan kopplas ändarna ihop till en slinga som sedan ansluts till en motor som 
är uppställd på en räls och hela tiden drar bakåt för att hålla vajern sträckt. Resultatet blir 
mycket släta bergsytor. Vajersågning används idag framförallt i känsliga miljöer där krav på 
låga bullernivåer och låga vibrationer finns, exempelvis i tätbebyggelse. Nackdelarna med 
vajersågning är att den ofta tar längre tid och blir mer kostsam än konventionell sprängning 
(TDOK 2010:239). 
 
En annan metod, som är desto mer tidskrävande, är hydraulisk spräckning. Berg kan 
sönderdelas utan något sprängämne genom att hål borras och expanderade celler placeras i 
hålen. Med hjälp av hydraulik ökas trycket i hålen vilket gör att cellerna expander och 
spräcker berget (TDOK 2010:239). 
 
Inga siffror gällande kostnader eller klimatbelastning för dessa alternativa sätt att dela på berg 
har kunnat beläggas trots efterforskningar. Huruvida de skulle kunna vara några reella 
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alternativ i detta projekt har inte undersökts. Dock kan det antas att de förmodligen har lägre 
klimatpåverkan men att det krävs ytterligare undersökningar eller studier för att påvisa detta. 
 
5.1.5 Bitumenbundna lager 

NCC marknadsför en produkt vid namn Green Asphalt. Enligt NCC är Green Asphalt en 
vidareutveckling av den traditionella asfaltstillverkningen men som tack vare nya och 
förfinande tillverkningsmetoder har upp till 30 % lägre klimatbelastning.  
 
Vid tillverkningen krävs bl.a. lägre temperaturer, 120 °C istället för 160 °C, eftersom de 
ingående råvarorna bearbetas före mixning. Bl.a. så tillsätts vatten och fettsyror i bitumen och 
sedan skummas blandningen till ca 20 gånger större volym vilket ger en mycket lättarbetad 
asfaltmassa. Eftersom bindemedlets egenskaper förändras i denna process ges även möjlighet 
till en större inblandning, mellan 10-30 %, av återvunnen asfalt i granulatform bestående av 
viss mängd bitumen och resterande del ballast. Green Asphalt kan innehålla ända upp till 40 
% återvunnen asfalt vilket innebär att behovet av nyproducerat bitumen skulle minska med 40 
% (NCC 2016). 
 
En annan viktig aspekt för att minska klimatpåverkan är att som tidigare nämnt att NCC:s 
asfaltverk övergått från eldningsolja till pellets i sina fabriker. Kombinationen av lägre 
tillverkningstemperatur, bättre uppvärmningskälla samt större mängd återvunnet bitumen ger 
sammantaget betydligt lägre klimatpåverkande utsläpp. NCC menar dessutom att kvaliteten 
på asfalten bibehålls med Green Asphalt-metoden. Enligt NCC har tester visat att 
egenskaperna är lika bra eller till och med bättre inom vissa områden i relation till traditionell 
varmasfalt (NCC 2017c). 
 
I början av 2017 blev en rad asfalttyper, tillverkade enligt den nämnda metoden i NCC 
Industrys asfaltverk i Arlanda, deklarerade i en EPD (Environdec 2017d). EPD, 
environmental product declaration, är en miljövarudeklaration innehållandes bl.a. en 
beskrivning av den totala klimatbelastningen ur ett livscykelperspektiv (Environdec 2017a). 
Systemgränserna för den här deklarationen är "vagga till grind". Det innebär att 
klimatpåverkan som inkluderas gäller från råvaruutvinning t.o.m. färdigtillverkad produkt.  
 
Några av de asfalttyper som finns med i deklarationen används i projektet, bortsett från att de 
ej antas vara tillverkade enligt Green Asphalt-metoden. Ett antagande om att ett genomsnitt 
för klimatpåverkan för de asfalttyper som finns representerade är rimligt och får tjäna som 
värde för samtliga asfalttyper. Det beräknas till ca 0,03 kg CO2e/kg asfalt, ca 36 % mindre än 
det angivna i utgångsläget. Med ett sådant genomsnittligt värde för klimatpåverkan skulle en 
reduktion av utsläppen uppgå till 191 ton, vilket betyder för projektet som helhet en reduktion 
på 13 % i jämförelse med utgångsläget. 
 
De ekonomiska aspekterna på ett eventuellt byte från traditionellt tillverkad asfalt till asfalt 
tillverkad enligt Green Asphalt-metoden har inte kunnat klarläggas. Enligt NCC Industry6 
som tillverkar asfalten finns det dock ingen nämnvärd prisskillnad mellan alternativen utan att 
det är andra faktorer som styr valet av asfalt.  
 

                                                
6 Anders Vestgården Supervisor NCC Industry AB, e-post den 12 maj 2017 
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5.1.6 Stål - vägräcken och viltstängsel 

Om samtliga vägräcken i projektet utgjordes av enbart vajerräcken istället för både 
vajerräcken och balkräcken krävs betydligt mindre stål. Det krävs dock en större mängd 
betong i relation till utgångsläget vilket beaktats i beräkningarna. Den minskade mängden stål 
innebär att 93 ton CO2e besparas. Den ökade mängden betong genererar ca 18 ton CO2e extra. 
Summa summarum ger åtgärden 75 ton CO2e reduktion, drygt 5 % reduktion för projektet i 
jämförelse med utgångsläget. 
 
Enligt den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret7 är värdet för svensk/finskt 
varmförzinkat stål tillverkat hos SSAB 1,87 kg CO2e/kg stål, det värde som är inlagt i 
Klimatkalkyl för ett genomsnittligt europeiskt varmförzinkat stål. Enligt Jernkontoret är detta 
värdet det lägsta utsläppsvärde för CO2e som någonsin uppmätts i Europa och att det 
genomsnittliga värdet för ett europeiskt stål istället ligger på 2,6 kg CO2e/kg stål.  
 
Celsa Steel Service stålverk i Mo i Rana, Norge, har enligt sin EPD ett utav världens renaste 
stål med de hittills lägst deklarerade klimatpåverkande utsläppen på 0,37 kg CO2e/kg stål. 
Enligt deklarationen, som är framtagen för deras armeringsstål, består deras råmaterial av 100 
% återvunnet skrot. Ca 80 % av skrotet kommer ifrån Norge och resterande del från övriga 
nordiska länder. Vid produktion av Celsas stål används 2403 MJ/ton stål i form av elektricitet 
men 97,5 % av den är förnyelsebar från vattenkraft (96,1%) och vindkraft (1,4 %) 
(Environdec 2017d). Detta stål är dock inte varmförzinkat som det stål som krävs i bland 
annat vägräcken. I Klimatkalkyl finns ett värde för armeringsstål på 1,03 kg CO2e/kg stål. 
Armeringsstålet från Celsa släpper alltså ut 64 % mindre klimatbelastande gaser.  
 
5.1.7 Masstransporter och mobil bergkrossning 

Avståndet till bergtäkter eller avlastningsplatser har stor betydelse för klimatpåverkan. Om 
bergtäkten befunnits bara en kilometer närmre projektet kunde en besparing på ca 6 ton CO2e 
t.ex. gjorts. Om krossning sker på plats ges möjligheter till en ännu större reduktion av 
klimatpåverkande emissioner. 
 
Mobil krossning 
Mobila krossverk drivs på antingen diesel eller el. Metso har en modell av ett mobilt 
krossverk som är eldrivet och kopplas antingen på nätet eller till den inbyggda elgeneratorn 
som drivs på diesel (Metso 2015). Krossverket krossar först berget till en så kallad samkross 
med fragment ifrån 0-150mm och i detta projekt är 0-150mm det största fragmentet som 
används. För mindre fraktioner måste ytterligare ett steg etableras som krossar 0-32mm.  
 
Enligt Klimatkalkyl åtgår 71 MJ energi/m3 för att krossa bergmaterial. För att krossa de ca  
10 000 m3 bergmaterial som är uppskattat i projektet krävs alltså ca 710 000 MJ vilket 
omräknat till kWh är drygt 100 000. Enligt den klimatbelastande faktorn för el i Klimatkalkyl 
är mängden kg CO2e per kWh 0,0973. Om krossning av bergmaterial skedde på plats med ett 
eldrivet krossningsverk hade det resulterat i utsläpp på 11 ton CO2e. Det innebär jämfört med 
det antagna utgångsläget en reduktion på 47 ton CO2e.  
 
En självklar positiv effekt med att krossa på plats i projektet är att behovet av transporter 
minskar rejält. Avräknat det minskade behovet av transporter blir reduktionen ca 105 ton 

                                                
7 Karin Östman Senior Policy Advisor Jernkontoret, e-post den 2 maj 2017 
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CO2e. Sammantaget ger åtgärden en besparing på 152 ton CO2e vilket betyder ca 10 % 
reduktion för projektet i stort i relation till utgångsläget. 
 
5.1.8 Betong 

Cement är den beståndsdel i betong som bidrar med mest klimatgasutsläpp. Företaget 
Cementa, som ingår i koncernen HeidelbergCement Northern Europe, har antagit en vision att 
cementtillverkningen till 2030 ska vara klimatneutral. För att uppnå denna vision har Cementa 
tagit fram fem olika områden som de ska arbeta med. Det är energieffektivisering, ökad andel 
biomassa som bränsle, nya cementsorter, koldioxidupptag i betong och koldioxidavskiljning, 
lagring och återanvändning (Cementa 2017a). Ett resultat av detta är en anläggningscement 
från Cementa där cementklinkeranvändningen minskats med 80 % genom att ersätta den med 
bland annat flygaska vilket genererar en utsläppsminskning på 20 
% CO2e (Cementa 2017b).  
 
I den anläggningsbetongen som är inlagd i Klimatkalkyl är det en annan anläggningscement 
från Cementa som används som bindemedel som har emissionsvärdet 0,88 kg CO2e/kg 
cement medan Cementa FA har ett emissionsvärde på 0,68 kg CO2e/kg cement.  
 
5.2 Resultat av potentiella åtgärder 

Dessa potentiella åtgärder, som presenterats i ovanstående del, har användbar tillgänglig data 
och har därmed valts för att beräknas i kalkylen: 

• Grävmaskin, byte från en konventionell till en hybriddriven Komatsu HB 215LC-2 
• Vält, byte från en konventionell till en Dynapac 3500 D/Eco 
• Hjullastare, byte från en konventionell till en hybriddriven Hitachi ZW220HYB-5 
• Eldriven borrning istället för dieseldriven 
• Lastbil, enbart Euro 6-lastbilar istället för blandat Euro 5 och Euro 6 
• Stål, vajerräcken istället för balkräcken 
• Bitumenbundna lager, NCC Green Asphalt istället för konventionell asfalt 
• Mobilt eldrivet krossverk istället för borttransport av berg 
• Drivmedel, HVO istället för diesel MK1 

 
Två scenarier har beräknats. I scenario 1 har all diesel i utgångsläget bytts ut till HVO men 
inga andra åtgärder har gjorts. I scenario 2 har först alla potentiella åtgärder gjorts och 
därefter har all använd diesel bytts ut mot HVO, se tabell 6. I tabell 7 presenteras resultat för 
åtgärder utan drivmedelsbyte. 
 
Tabell 6 Åtgärder per scenario 

 

 

 

 

 

 
 

Åtgärder HVO Grävmaskin, 
Vält, 
Hjullastare, 
Borrvagn 

Lastbil 
Euro 6 

Bitumenbundna 
lager 

Krossning av berg 

Scenario 1 X     
Scenario 2 X X X X X 
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Tabell 7 Sammanställning av resultatet från åtgärderna. HVO ej inkluderad.  

Ämnen	och	material	
Minskning	
CO2e	[ton]	

Minskning	CO2e	för	
åtgärden	[%]	

Ekonomiskt	
utfall	

Total	
andelsminskning	
CO2e-utsläpp	

Grävmaskin	 -19	 -14	%	 	223	720	 -1	%	
Vält	 -3	 -18	%	 4664	 -0,2	%	
Hjullastare	 -2	 -11	%	 0	 -0,1	%	
Borrvagn	 -3	 -80	%	 -6000	 -0,2	%	
Lastbil	Euro	6	 -15	 -7	%	 0	 -1,0	%	
Stål	-	vägräcken	och	
viltstängsel	 -75	 -27	%	 -1	100	000	 -5	%	
Bitumenbundna	lager	+	
bortfräsning		 -191	 -33	%	 0	 -13	%	
Krossning	av	berg	 -137	 -81	%	 -	500	000	 -10	%	
Total	 -446	 		 -1	377	615	 -31	%	
 

 
Figur 9 Resultat av åtgärder 

 
Att enbart byta ut all MK1-diesel till HVO, scenario 1, skulle ge en total minskning av CO2e-
utsläppen på 23 %. Om alla potentiella åtgärder först genomfördes, där flera av åtgärderna 
bidrar till en minskad dieselförbrukning, resulterar detta i en total minskning av CO2e-utsläpp 
på 15 %, scenario 2, se figur 10. 
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Figur 10 Minskning av CO2e 

 
Om samtliga åtgärder genomfördes skulle det innebära en reduktion av klimatpåverkande 
utsläpp på ca 670 ton koldioxidekvivalenter vilket betyder en procentuell reduktion i 
förhållande till utgångsläget på 47 %. 
 

 
Figur 11 Total klimatgasbesparing efter åtgärder  

 
Det ekonomiska utfallet, i den mån det kunnat utredas samt med reservationer för vissa 
antaganden och osäkerhet gällande vissa kostnader, gör att om samtliga åtgärder genomfördes 
så skulle det innebära en besparing på nästan 1,4 miljoner kr. 
 
Eftersom det kan konstateras att reduktionen gott och väl når upp till det potentiella ska-
kravet på 15 % samt ytterligare 11 %, likt bonusnivåerna i pilotprojekten ska alltså en 
potentiell bonus utbetalas. Trafikverket har uppgett att det kan röra sig om 3 % av 
kontraktssumman vilket i detta fall potentiellt innebär drygt 2 miljoner kr. 
 
Det sammantagna ekonomiska utfallet ger således en besparing på ca 3,4 miljoner kr, ca 5 % 
av projektets totala kostnad. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först utgångsläget i relation till de potentiella åtgärderna och de olika 
åtgärdernas inbördes betydelse. Sedan diskuteras metodval samt problem och hinder som 
uppstått under arbetets gång. Dessutom diskuteras Trafikverkets Klimatkalkyl och var NCC 
ska lägga sitt fokus i framtiden för att reducera sin klimatpåverkan och på så vis vinna 
Trafikverkets framtida anbud. Sist i kapitlet diskuteras arbetets relation till hållbar utveckling 
och fortsatta studier.  
 
6.1 Åtgärder 

Som resultatet visar skulle utgångslägets CO2e-utsläpp vara möjliga att reducera till nästan 
hälften om entreprenören angrep problemen inom de olika områden som presenterats 
samtidigt som en total vinst på 3,4 miljoner med utbetald bonus.  
 
Om samtliga föreslagna åtgärder genomfördes skulle alltså en reduktion på 47 % uppnås. 
Störst betydelse har en övergång från diesel till HVO. Den reduktionen uppgår till 23 % i 
relation till utgångsläget, alternativt 15 % om samtliga övriga föreslagna åtgärder genomförs 
samtidigt. Att använda sig av Green Asphalt-tillverkad asfalt istället för konventionellt 
tillverkad skulle minska klimatbelastningen i projektet med ca 13 %. Att krossa bergmaterial 
på plats skulle reducera den totala klimatbelastningen med ca 10 %. Att använda sig av enbart 
vajerräcken istället för balkräcken skulle ge en reduktion på ca 5 %. Att byta till t.ex. 
hybriddrivna arbetsmaskiner, framförallt grävmaskin men även hjullastare, får relativt liten 
påverkan på projektets totala utsläpp, ca 1,5 % reduktion. Att använda enbart Euro 6-klassade 
lastbilar skulle enbart ge en reduktion på ca 1 %. 
 
Arbetsmaskiner och transportfordon 
Det finns några maskiner som inte är inlagda i Klimatkalkyl, bl.a. envalsvält vilket kan ses 
som en större miss från Trafikverket. Välten ska packa fyllnadsmassor så att de uppfyller en 
likvärdig bärighet som marken runt om. För att uppnå fullgod bärighet får inte lagret som ska 
packas vara för tjockt och flera överfarter med välten per lag måste göras. Alltså körs välten 
flera gånger över varje meter väg. I denna fallstudie hade inte välten alltför stor inverkan på 
de klimatbelastande utsläppen men om Trafikverkets Klimatkalkyl ska återge verkligheten 
bör den räknas med.  
 
I projektet används fler olika maskiner, dessutom flera av samma typ, i olika storlek, ålder 
och fabrikat. Att schablonvärden för en genomsnittlig maskins klimatpåverkan, hämtade från 
Klimatkalkyl och Miljödata för arbetsfordon (2013), används medför naturligtvis en stor 
osäkerhet. För att få rättvisa värden krävs att varje enskild maskin och dess förbrukning 
studeras.  
 
Det kan konstateras att om maskiner byts ut till t.ex. hybriddrivna och bränsleeffektivare 
maskiner får det en relativt liten betydelse för klimatpåverkan för projektet i sin helhet. 
Även om grävmaskinen är välanvänd i projektet så minskar inte klimatpåverkan med mer än 
drygt en procent förutsatt att samma dieselbränsle används. De lastbilar som används i 
projektet är relativt nya och uppnår Euro 5- och 6-klass vilket gör dem till de mest 
bränsleeffektiva på marknaden. Effekten av att byta ut Euro 5-klassade lastbilar till Euro-6 
klassade blir således liten och ger även det cirka en procents reduktion för projektet. 
 
Att byta till eldriven borrutrustning får stor betydelse för själva maskinens påverkan men just 
den här åtgärden får liten betydelse för projektet i stort. Ur ett större perspektiv är det ändå 
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intressant vad en övergång från dieseldrivna till eldrivna maskiner betyder. I de fall där det är 
möjligt, vilket ska betonas att det inte alltid är, bör eldrivna maskiner användas. 
 
Att byta ut maskiner och transportfordon för att nå ökade krav bör inte vara en prioritet i sig i 
relation till de övriga potentiella åtgärderna. Dock så har ju ett drivmedelsbyte till HVO 
förutsättningar att ge stora reduktioner av klimatpåverkande emissioner. Om maskinerna inte 
är godkända eller kan godkännas för brukande av HVO kan maskinbyten vara motiverade. 
Dessutom finns de ekonomiska aspekterna med som skulle kunna ge en potentiell besparing, 
men beräkningarna är baserade på vissa antaganden som är alltför vaga för att några 
rekommendationer ska kunna baseras enbart på dem. 
 
Nästan samtliga maskiner som används i projektet hyrs eller hyrs indirekt genom att 
underentreprenörer med maskiner anlitas. Huvudentreprenören kan ju naturligtvis ställa krav 
på underentreprenörer att de ska uppfylla vissa kriterier som t.ex. maskintyp eller val av 
drivmedel för att de ska få medverka i projektet.  
 
Något som uppmärksammats under studien är att det inte är givet att tillverkare av nya 
maskiner och transportfordon uppger bränsleförbrukningen, varken i marknadsföringssyfte 
eller vid efterfrågan. En anledning kan vara att det tidigare inte har varit av största intresse för 
eventuella köpare då andra parametrar troligtvis varit viktigare, såsom funktioner eller 
inköpspris osv. Det finns dessutom ett problem med att någon standardiserad körcykel för att 
mäta bränsleförbrukningen för t.ex. grävmaskiner inte finns. Det gör att tillverkare, i de fall 
där egna tester genomförts för att mäta reduktion för t.ex. hybridmaskiner, är försiktiga med 
att uppge resultatet då det möjligtvis kan användas emot dem. Det kan dessutom misstänkas 
att testerna skett under optimala förhållanden vilket är något som studien försökt ta hänsyn till 
i beräkningarna. Sammantaget vore en standardiserad körcykel för att mäta 
bränsleförbrukning att föredra för att kunna relevant jämföra arbetsmaskiner och 
transportfordon. 
 
Material 
Att byta ut balkräcken mot vajerräcken är ett enkelt sätt att minska användandet av 
varmförzinkat stål och på så vis minska utsläppen. Även fast mer betong krävs vid montering 
av vajerräcken blir det ändå en stor utsläppsreduktion jämfört med balkräcken. Om det 
varmförzinkade stålet dessutom kommer från SSAB så har det stålet egentligen ett lägre värde 
av CO2e-utsläpp än europeiskt varmförzinkat stål men den fördelen tas ingen hänsyn till i 
Klimatkalkyl. Rimligt att anta att om det rådde större efterfrågan på vägsäkerhetsprodukter 
med bättre klimatprestanda skulle det varmförzinkade stålet tillverkas i likvärdiga stålverk 
som i det stålverket Celsa Steel Service i Mo i Rana tillverkar sitt armeringsstål. Men 
eftersom utbudet av järnskrot inte täcker behovet av stål och 75 % av det årliga tillverkade 
stålet är producerat på jungfrulig malm måste malmen ändå brytas någonstans i världen. 
Skrotet blir då en dyr råvara som rika stålverk har råd att köpa för att på så vis minska sina 
egna utsläpp och på så vis kunna marknadsföra sina produkter som ett klimatmässigt bättre 
alternativ eftersom järnskrot räknas som en gratis råvara ut CO2e-utsläppssynpunkt. Studien 
har heller inte tagit hänsyn till betydelsen av indikationen angående att vajerräcken kräver mer 
underhåll än balkräcken och således får en större klimatbelastning och kostnad än balkräcken 
i driftskedet.  
 
Att använda asfalt tillverkad enligt Green Asphalt-metoden istället för konventionellt 
tillverkad asfalt är den åtgärd som ger den näst största klimatbesparingen efter HVO. Enligt 
NCC Industry håller Green Asphalt-asfalten samma kvalitet och medför heller ingen extra 
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kostnad jämfört med den konventionella vilket borde innebära att det vore ett självklart val i 
alla entreprenader. Men det kan konstateras att om så vore fallet så är det rimligt att 
ifrågasätta varför inte den används mer frekvent än vad som verkar vara fallet.  
 
Det kan dessutom nämnas att det finns en mängd olika asfalttyper med varierande bidrag till 
klimatbelastning och de värden som används i Klimatkalkyl och vid beräkningarna för 
alternativ är generella värden vilket gör beräkningarna oprecisa i relation till verkligheten. 
Dock ger resultatet en god bild av vad åtgärder likt denna kan betyda för klimatbelastningen i 
likvärdiga anläggningsprojekt. 
 
Att råvaran till bitumen utvinns ur råolja går stick i stäv med den uttalade klimatneutraliteten 
som Sverige ska uppnå till 2050. Det är ett betydande problem som måste lösas om målet med 
ett klimatneutralt Sverige skall uppnås. Att t.ex. öka återvinningen av asfalt är en viktig faktor 
för att kunna minimera klimatpåverkan. Enligt NCC är Green Asphalt 100 % återvinningsbar 
minus det material som avverkas vid slitage från vägytan. Att materialet kan återvinnas flera 
gånger har naturligtvis stor betydelse för klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Att 
använda biobaserat bindemedel kan förhoppningsvis bli lösningen i framtiden.  
 
I det studerade projektet användes som tidigare nämnt inte så mycket betong. En anledning till 
att denna studie inte tar upp några alternativa åtgärder rörande betong är av den anledningen 
att i detta projekt används betongprodukter där det inte finns några fullgoda alternativ, som 
exempelvis fundament. Det har heller inte utretts vidare om den betong som används till 
avvattningsledningar hade kunnat ersättas med plastprodukter som en klimatgasreducerande 
åtgärd. Hade entreprenaden också omfattats av en betongbro hade läget vart ett helt annat och 
betong skulle då vara en av de materialposterna i Klimatkalkyl som ger störst upphov till 
CO2e-utsläpp. Användandet av betong bör minskas och framför allt där andra material med 
bättre klimatprestanda kan användas med samma fullgoda funktion. 
 
Masshantering 
Masstransporterna står för en betydande andel av projektets totala utsläpp vilket till största del 
beror på att bergmaterial behöver hämtas från en bergtäkt samt att överblivet jordmaterial 
behöver transporteras iväg. Om det är möjligt bör dessa transporter minimeras genom att bl.a. 
kartlägga och använda sig av den mest närbelägna avlastningsplats för jord. Det kan således 
krävas viss undersökning för att hitta närbelägna platser med behov av jordfyll. Den mest 
närbelägna bergtäkten som möjligt bör användas alternativt krossa berg på plats om 
bergmaterial till krossning finns på arbetsplatsen. Just dessa siffror för krossning på plats är 
mer projektspecifika än de andra åtgärderna eller posterna i utgångsläget.  
 
Det är viktigt att belysa masstransporterna betydelse för klimatpåverkan i projektet. 
Masshanteringen och planeringen av denna är ett av entreprenörens viktigaste arbeten för att 
kunna minska klimatbelastningen i ett anläggningsprojekt.   
 
Drivmedel 
Skillnaden i klimatpåverkande utsläpp mellan konventionell diesel och HVO är betydande 
och får stor påverkan på projektets totala utsläpp. Att försöka övergå till att använda fossilfria 
alternativa bränslen är något som borde prioriteras för att kunna uppnå de kommande kraven 
från Trafikverket. 
 
Som tidigare nämnts är det upp till maskintillverkare att godkänna om maskinen kan drivas 
med andra drivmedel än diesel. I resultatet utgår studien ifrån att samtliga maskiner bl.a. kan 
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drivas med HVO vilket i dagsläget förmodligen inte är möjligt eftersom att entreprenören är 
förbunden till garantier och föreskrifter från maskintillverkare. 
 
HVO är ett mycket bra alternativ ur klimatbelastningssynpunkt, men ur ett större 
hållbarhetsperspektiv finns det dock några farhågor vad ökad efterfrågan av HVO kan leda 
till. Vid ökad produktion av vegetabiliska komponenter för HVO-produktion kan det leda till 
att det tränger undan matproduktion eftersom det kan antas bli mer lönsamt att producera 
drivmedelskomponenter istället. Det gäller framförallt i fattigare länder där vatten- och 
matförsörjning potentiellt hotas om stora delar av jordbruksareal tas i anspråk. Eftersom 
palmolja delvis används som HVO-komponent kan det även kan leda till ökad skövling av 
regnskog för att bereda plats åt fler palmoljeodlingar. Att producera HVO med animaliska 
komponenter såsom slaktavfall är även det en tveksam process ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Att minska mängden producerat kött är en viktig pusselbit för att nå en hållbar utveckling 
vilket i så fall rimmar illa med att drivmedelsförsörjningen förlitas på t.ex. tillräcklig mängd 
slaktavfall (Block & Bokalders 2014). 
 
Eftersom komponenterna i HVO härrör från, i olika utsträckning, både animaliska och 
vegetabiliska källor samt från många olika länder kan det inte dras några generella slutsatser. 
Det kan dock konstateras att det förmodligen inte är oproblematiskt vad en ökad efterfrågan 
av HVO kan leda till ur ett större perspektiv. Det är viktigt att HVO produceras på ett hållbart 
sätt för att nyttan med den klimatgasreducerande effekten ska kunna försvaras. 
 
Ekonomi 
Åtgärdernas sammanlagda ekonomiska utfall bör tas med stor försiktighet. För det första så är 
det ingen komplett bild då uppgifter saknas för många av åtgärderna och för det andra är de 
ekonomiska utfallen av de åtgärder där uppgifter finns tillgängliga omgärdade av vissa 
antaganden. Oavsett så finns det ändå tecken på att några av åtgärderna kan leda till viss 
ekonomisk besparing.  
 
Uppgifter för att beräkna kostnaderna för bl.a. uppställning av en mobil bergkross har saknats, 
men de minskade transportkostnaderna uppgår till ca 500 000 kr. Besparingen som redovisats 
i resultatet bör då möjligtvis vara något lägre, men resultatet ger ändå en fingervisning om vad 
åtgärden kan betyda. Det är dock svårt att dra några slutsatser om de ekonomiska aspekterna 
kring mobil krossning generellt sett eftersom denna del är mer projektspecifik än övriga 
åtgärders ekonomiska utfall. Utfallet är starkt kopplat till minskat behov av transporter och 
sträckan mellan projektet och bergtäkten. I ett annat projekt kanske bergtäkten ligger närmre 
och då minskar naturligtvis besparingen. 
 
Att använda vajerräcken istället för balkräcken ger även det en ekonomisk besparing på drygt 
1 miljon kr, men ur ett längre perspektiv finns det tecken på att skador på vajerräcken ger 
ökade reparationskostnader i relation till balkräcken. Detta är något Trafikverket beslutat 
undersöka under 2017. Det är således tveksamt om resultatet speglar verkligheten ur ett längre 
tidsperspektiv. 
 
Kortsiktigt blir hybriddrivna maskiner en extra kostnad men för t.ex. grävmaskiner som 
används i så pass stor utsträckning att de minskade bränslekostnaderna leder till att 
återbetalningstiden för den, i detta fall 7–8 %, ökade kostnaden är relativt kort, ca 2–3 år. Det 
kan motivera ett byte av maskiner. 
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Huruvida de procentsatser som legat till grund för bonusnivåerna i Trafikverkets pilotprojekt 
kommer gälla i framtiden i skarpt läge i de kommande projekten är i dagsläget inte bestämt, 
baserat på den information som finns tillgänglig. Så den potentiella utbetalningen av bonus i 
detta projekt är även den något osäker. Trafikverket bör dock genomföra något slags bonus-
system för att driva på och uppmuntra projektörer och entreprenörer så att utvecklingen och 
omställningen går snabbare. 
 
6.2 Klimatkalkyl 

Trafikverkets Klimatkalkyl är ett enkelt och bra verktyg som tydligt synliggör vilka poster det 
är som ger upphov till CO2e-utsläpp. Redan i planeringsskedet kan Trafikverket använda 
Klimatkalkyl för att se vilken åtgärd som ger upphov till minst utsläpp men även 
entreprenörer kan nyttja programmet tidigt för att planera sin verksamhet och minska sina 
utsläpp. Flera gånger under arbetets gång har det uppdagats att Trafikverket i sin Klimatkalkyl 
lagt in det bästa möjliga värdet, det värde med lägst CO2e-utsläpp för material, exempelvis 
varmförzinkat stål och cement. Även den lastbil som är inlagd i Klimatkalkyl är Euro 6-
klassad vilket är den klass med högst krav på lastbilar. Att ha möjligheten att välja olika 
alternativ, t.ex. välja den euroklass på lastbilarna som används i entreprenaden skulle bättre 
spegla verkligheten och de verkliga CO2e-utsläppen. Att i Klimatkalkyl ha de bästa möjliga 
alternativen inlagda kan också vara en medveten taktik från Trafikverket för att på så vis styra 
entreprenören till att minska transporter och materialanvändning istället för att enbart välja en 
annan leverantör med bättre klimatprestanda på sin produkt.  
 
Att en produkt med bättre klimatprestanda än det inlagda värdet i Klimatkalkyl kräver en EPD 
har som tidigare nämnts inte tagits någon hänsyn till i denna studie. I nuläget finns det inte allt 
för många produkter som är registrerade i ett EPD-register så av den anledningen kan det vara 
svårt att hitta godkända produkter med lägre utsläpp men att det i framtiden kommer finnas ett 
större utbud av EPD-registrerade byggprodukter. Det kan tyckas vara negativt med EPD-
kravet är att om det finns alternativa produkter med lägre CO2e-utsläpp med inte finns EPD-
registrerade kan inte dess besparing medräknas men det är också enda metoden i dagsläget där 
produkter kan värderas likvärdigt.  
 
6.3 Metod 

För att få ett mer projektspecifikt och mer verklighetskopplat resultat av examensarbetet hade 
platsstudier på arbetsplatsen kunna ha utförts, där exempelvis mätningar av maskinutnyttjande 
kunnat undersökas. Det kan dock konstateras att det hade varit ett alltför omfattande arbete 
vilket inte hade rymts inom tiden för arbetet. Istället för platsstudier har det prioriterats att ta 
fram flera alternativ inom olika områden och på så vis få en mer heltäckande bild över hur 
stora besparingar som potentiellt skulle kunna genomföras. I slutskedet av rapportskrivningen 
skulle intervjustudier med produktionspersonal kunnat ha gjorts för att undersöka hur rimligt 
det är att genomföra åtgärderna i produktionen. Det hade gett ytterligare underlag för 
rekommendationer angående lämpliga åtgärder samt vilka åtgärder som bör prioriteras 
avseende hur lätt eller komplicerat ett genomförande vore. 
 
6.4 Övriga reflektioner kring arbetet 

I och med att byggprocesser i anläggningsbranschen står för en så betydande del av Sveriges 
totala CO2e-utsläpp är det viktigt att något konkret händer för att minska dessa utsläpp. 
Trafikverkets har en stor makt att påverka och ställa krav på entreprenörernas arbete mot 
minskade klimatgasutsläpp. En nödvändig åtgärd för Trafikverket för att minska 
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entreprenaders utsläpp är att införa ett bonussystem vars syfte är att motivera entreprenörer till 
att aktivt arbeta mot att minska sin klimatpåverkan och verktyget Klimatkalkyl fyller där en 
viktig funktion 
 
6.5 Relation till hållbar utveckling 

Arbetet har en tydlig koppling till hållbar utveckling. Att minska klimatpåverkan och på det 
sättet bromsa den globala uppvärmningen är en av de viktigaste delarna inom hållbar 
utveckling. De föreslagna åtgärderna bidrar även till att minska användandet av icke 
förnybara naturresurser vilket är avgörande för en hållbar utveckling.  
 
6.6 Fortsatta studier 

Att göra liknande studier på andra typer av projekt som t.ex. broar, tunnlar eller en 
järnvägssträcka vore mycket intressant för att undersöka om andra typer av åtgärder är mer 
lämpliga för dessa. Att dessutom studera åtgärdernas betydelse för drift- och underhållsfasen 
vore intressant för att ge en mer komplett bild. 
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7. Slutsatser 
Trafikverkets kommande krav är fullt möjliga att nå. Det finns stor potential att minska 
utsläppen från anläggningsbranschen. Det är samtidigt viktigt att Trafikverket ställer krav så 
att en snabbare omställning kan ske. 
 
15 % reduktion kan uppnås på flera sätt genom att bl.a. kombinera olika åtgärder. Den enda 
enskilda åtgärd som potentiellt skulle krävas är att byta drivmedel från diesel till HVO. Att nå 
bonus-nivå på ytterligare 11 % krävs att t.ex. åtgärder för HVO och Green Asphalt alternativt 
mobil krossning kombineras.  
 
NCC:s fokus för att, i relation till kraven från Trafikverket genom Klimatkalkyl, reducera sin 
klimatpåverkan bör vara att minimera sitt materialanvändande samt använda material och 
drivmedel med bästa möjliga klimatprestanda.  
Det som bör prioriteras, i tur och ordning, är: 

• Att i alla lägen sträva efter att minimera materialanvändningen. 
• Att försöka, i så stor utsträckning som möjligt och som maskinparken tillåter, övergå 

till enbart biobaserad diesel. 
• Att alltid använda asfalt tillverkad enligt Green Asphalt-metoden. 
• Att i den mån inga andra hinder föreligger använda mobila krossverk samt använda de 

bergtäkter eller avlastningsplatser som ligger geografisk närmast för att minimera 
transporterna. 

• Att överlag välja material med den för tillfället bästa möjliga miljöprestandan, 
framförallt asfalt, betong och stål. 
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8. Tackord 
Tack till Petra Brinkhoff och Kristine Ek på NCC Infrastructure Teknik för värdefull 
handledning under arbetet som med sin expertis inom området hjälpt oss att hålla en rak kurs 
under arbetets gång. 
 
Stort tack till vår handledare på Karlstads universitet Malin Olin för en god handledning och 
uppmuntrande ord längs vägen. 
 
Tack till Anna Arnfeldt på NCC Infra Service mitt för möjligheten att genomföra arbetet på 
NCC. Tack till Johan Matton på NCC Infra Service mitt för hjälp med det material och 
underlag som krävdes för att genomföra arbetet. 
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Bilagor: 

Bilaga	1	

Emissionsfaktorer	
	   Emissionsfaktorerna	är	hämtade	från	Trafikverkets	Klimatkalkyl	(Kk)	om	inget	annat	anges.	

	    Post	 Enhet	 Värde	 Källa	
Diesel	 kg	CO2e/l	 2,88	 Kk	
HVO	(100%)	 kg	CO2e/l	 0,406	 Energimyndigheten	2016	
El	 kg	CO2e/kWh	 0,0973	 Kk	
Sprängmedel	 kg	CO2e/m3	 1,25	 Kk	
Bitumenbundna	lager	 kg	CO2e/kg	 0,044	 Kk	
Betong	 kg	CO2e/kg	 0,16	 Kk	
Varmförzinkat	stål	 kg	CO2e/kg	 1,87	 Kk	

	     


