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Förord 
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forskningsrådet Formas, Trafikverket och byggbranschen. Optimass syftar till att utveckla 

verktyg och lösningar för att bidra till en effektivare hantering av jord- och bergmaterial. Det 

här examensarbetet har utvecklat ett beräkningsverktyg för samhällsekonomisk värdering av 

temporära upplag av bergmassor. 
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Sammanfattning 

Vid byggnation i storstadsmiljöer används ofta material som förvarats eller utvinns långt ifrån 

byggnadsplatsen. Materialet transporteras långa sträckor och transporten antas utgöra en stor 

kostnad, både ekonomiskt och miljömässigt. Överblivna jord- och bergmassor i samband med 

byggnation och rivning används oftast inte optimalt och återvinns sällan på bästa sätt. Genom 

en förbättrad hantering och återvinning av dessa jord- och bergmassor skulle involverade 

aktörer potentiellt kunna minska sina kostnader, samtidigt som samhället skulle kunna dra 

nytta av en mindre miljöpåverkan. De frågeställningar som valdes att undersöka är:  

1. Leder ett införande av mer lokala upplag för jord- och bergmassor vid byggnation i 

städer till en samhällsekonomisk besparing? 

2. Hur stor påverkan har miljömässiga kostnader på totalkostnaden och finns det sociala 

aspekter som bör beaktas? 

3. Vad finns det för möjligheter och svårigheter med att kombinera analysverktygen CBA 

och LCA för att värdera den samhällsekonomiska nyttan av ett lokalt upplag?   

För att undersöka om ett temporärt upplag minskar kostnaderna och miljöpåverkan, har ett 

beräkningsverktyg utvecklats. Teorier om livscykelanalys (LCA) samt kostnad-nytta-analys 

(CBA) har studerats och varit grund för beräkningsverktyget. Verktyget har testats i en 

fallstudie i Göteborgs stad och blivit avgränsat till att endast hantera entreprenadberg.  

I fallstudien blev totalkostnaderna för det lokala upplaget jämfört med normalfallet relativt 

lika, medan de totala miljöutsläppen för det lokala upplaget blev högre. Detta beror 

framförallt på att en mobil kross användes i det lokala upplaget. Om istället en stationär kross 

kan användas i det lokala upplaget, skulle det resultatet blivit mer samhällsekonomiskt 

fördelaktigt. Avståndsdifferensen mellan normalfallet och fallet med ett lokalt upplag var 

relativt liten och detta var även en bidragande orsak till de marginella kostnadsskillnaderna.  

Resultatet blev att denna studie inte kan svara på om ett införande av mer lokala upplag alltid 

leder till en samhällsekonomisk förbättring. Beräkningsverktyget som utvecklats kan 

användas för att testa olika scenarion mot varandra och det kan därmed i ett tidigt stadie, ge 

en indikation på om implementeringen av ett lokalt upplag är samhällsekonomiskt fördelaktig. 

Indata till beräkningsverktyget kan enkelt ändras för att passa olika scenarion och 

förhållanden. Verktyget kan därför även utvecklas för mer precisa beräkningar. 

Beräkningsverktyget tar hänsyn till skillnader i anläggningskostnad, kostnad för krossning, 

transportkostnader samt miljöpåverkan. De miljömässiga och sociala kostnaderna som 

undersökts verkar ha liten påverkan på totalkostnaden. Undantag är dock bullerkostnaden från 

krossning som blir hög utan bullerskydd. Det är fördelaktigt att studera både LCA samt CBA 

för att få fler infallsvinklar vid bedömning och värdering av den gällande situationen jämfört 

med framtida förändringar. 

  



Abstract 

When constructing in urban areas, it is common to use material that is stored or extracted far 

away from the construction site. The material is then transported long distances and the 

transportations lead to large costs, both economically and environmentally. Excavated soil 

and rock masses from construction and demolition is seldom used optimally and is rarely 

recycled in an optimal way. An improved handling and recycling of the masses could 

potentially reduce costs for involved actors, while society could benefit from less 

environmental impact. The research questions addressed in this report are: 

1. Does the introduction of more local storage for excavated soil and rock masses for 

construction in cities lead to socioeconomic savings? 

2. What impact has environmental costs on the total cost, and are there social aspects 

that should be considered? 

3. What are the opportunities and difficulties of combining LCA and CBA to evaluate the 

socioeconomic benefits of a local storage? 

A calculation tool was developed to investigate whether a temporary storage reduces the costs 

and environmental impacts. Theories about Life Cycle Assessment (LCA) and Cost-benefit 

analysis (CBA) has been studied and been the basis for the calculation tool. The calculation 

tool was then tested on a realistic scenario in the city of Gothenburg and was limited to only 

handle excavated rock. 

The result was that the study could not show that an introduction of a more local storage 

always leads to economic improvements. A mobile crusher was used in the local storage in 

the tested scenario. If a stationary crusher would be used instead, the outcome would be much 

more beneficial with a local storage. The developed calculation tool can be adapted for testing 

different scenario studies and can in an early stage, give an indication for if implementing a 

local storage is socioeconomic beneficial. The input data can easily be changed to suit 

different circumstances and to make accurate calculations for different scenarios. The 

calculation tool takes into account differences in the cost of construction of the storage, cost 

of crushing rock, transport costs and environmental impact. The environmental and social 

costs examined seem to have little impact on the total cost. It is advantageous to study both 

LCA and CBA to get more perspectives in the assessment and evaluation of the current 

situation compared to future changes. 
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1 Introduktion 
Kapitlet inleds med en bakgrund till varför studien genomförts och presenterar sedan dess 

syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Vid byggnation i stora städer används ofta bergmassor som förvarats eller utvunnits långt 

ifrån byggnadsplatsen. Massorna transporteras långa sträckor och transporten utgör en stor 

kostnad, både ekonomiskt och miljömässigt. Överblivna jord- och bergmassor i samband med 

byggnation och rivning används oftast inte optimalt och återvinns sällan på bästa sätt. Genom 

en förbättrad hantering och återvinning av dessa jord- och bergmassor skulle involverade 

aktörer potentiellt kunna minska sina kostnader, samtidigt som samhället skulle kunna dra 

nytta av en mindre miljöpåverkan (Lundberg, K.
1
).  

En studie från Boverket angående byggsektorns miljöpåverkan (Toller et al. 2009 och 2011), 

visar att fastighetsbranschen i stor utsträckning bidrar till miljöpåverkan nationellt och att 

transport och produktion av byggmaterial är nyckelparametrar för att kunna minska 

miljöpåverkan. Behovet av förbättrade system för strategisk materialhantering ökar (Toller, 

2011). Idag görs flera omlastningar innan ballastmaterial når sin slutdestination och 

miljöpåverkan från dessa transporter är ofta högre än nödvändigt, bland annat på grund av 

konkurrens om mark. 

Gröndahl säger i artikeln “Deponi är slöseri - Billigare bygga med återvunnet” (Lundberg, 

J.A. 2014) att en kommun har miljontals kronor att spara genom att använda återvunnet 

material. Idag finns det även miljömål på minskad användning av vissa jordarter vid 

anläggningsarbeten och myndigheterna beviljar i stort sett inga tillstånd för nya grustäkter, 

vilket driver på en process mot ökad användning av återvunnet material. Vidare påpekas att 

materialet som används vid anläggningsbyggnation ofta är dyrare än vad funktionen kräver 

och därigenom bidrar till en högre kostnad. I dagsläget används ofta krossat berg från bergtäkt 

eller tunnelsprängning vid anläggningsbyggnation. En anledning till detta är förmodligen att 

materialet är billigare än det återvunna materialet om man bara ser det ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv och inte tar hänsyn till miljö- och sociala kostnader. Det finns 

behov att undersöka vilka ekonomiska, klimatmässiga och övriga vinster som kan göras med 

en förbättrad materialförsörjning (Lundberg, J.A. 2014). I dagsläget finns få studier gjorda för 

hantering av bergmassor i storstäder (Lundberg, K.
1
). 

Idag finns det flera olika tillvägagångssätt för hur transporter, ägande och hantering av 

bergmassor från byggarbetsplatser går till. Figur 1 visar hur normalfallet för masshantering 

ser ut i en stadsdel med ett flertal byggplatser. Enligt K. Lundberg
1
 ägs materialet i 

normalfallet av olika aktörer under olika skeden i byggprocessen. Materialet ägs av 

markägaren så länge det finns i marken men övergår, om inget annat framgår i 

upphandlingen, till byggherrens ägo när materialet schaktats bort. Ofta överlåter byggherren 

                                                 
1
 Kristina Lundberg Ecoloop, intervju den 20 november 2014 
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ansvaret för schaktmassorna på entreprenören, som i sin tur överlåter det på en 

underentreprenör. Avslutningsvis är det ofta ett åkeriföretag som hanterar och forslar bort 

materialet, för att sedan sälja det vidare till en ny kund. Problemet med många aktörer är att få 

har en helhetssyn på materialhanteringen, man ser oftast bara till sin egen del och att denna 

skall bli lönsam. Systemet för hanteringen av jord- och bergmassor i dagsläget saknar 

samordning på lokal, regional och nationell nivå. Det gör att det är svårt att optimera 

användningen och transporterna av massorna (Frostell et al. 2012). Tidigare studier som tittat 

på materialförsörjning har visat att försörjningssystemet har stor utvecklingspotential och att 

branschen i dagsläget inte har någon helhetssyn (Frostell et al. 2012) (Lagergren 2014). 

 
Figur 1: Nollalternativet för masshantering med externt upplag, där massorna transporteras bort från stadens 

centrala delar. (Lundberg K.2) 

Till skillnad från normalfallet i figur 1, har det i Tyresö kommun införts ett system där det i 

upphandlingen med byggföretaget bestäms att överblivet material köps upp av kommunen och 

transporteras till ett lokalt upplag. När material sedan behövs för andra byggen, ska det i 

första hand tas från det lokala upplaget. Det gör att transporterna av material minskar, vilket i 

sin tur leder till minskade transportkostnader och mindre miljöpåverkan (Lundberg, K. 

2014
2
). Modellen kan ses nedan i figur 2. I figur 2 är inte deponering utritad, trots att denna 

process är en del av bergmassornas livscykel. Detta beror på att denna process är lika för 

nollalternativet och modell 2.   

                                                 
2
 Kristina Lundberg Ecoloop, e-post den 20 november 2014 
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Figur 2: Modell 2 för masshantering med lokalt upplag, där massorna behålls i närheten av byggnadsplatserna. 

(Lundberg K.2) 

Genom en förbättrad samordning mellan alla involverade aktörer och en förbättrad hantering 

av massorna, skulle både samhället samt de enskilda aktörerna, kunna göra ekonomiska och 

miljömässiga vinster.  

I rapporten ”Industriella processer för bygg och förvaltning - En forsknings- och 

innovationsagenda” konstaterar Stehn et al. (2013) ett mer hållbart samhällsbyggande ställer 

krav på effektivare samverkan mellan aktörer och ett ökat inslag av industriella processer med 

systemlösningar och plattformar. De utmaningar man ser är bland annat att rationellt 

byggande ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Insatser bör göras för 

resurseffektivitet avseende material och minskat avfall. Med livscykeltänkande kan man 

kvantifiera och simulera miljöpåverkan, så att man kan prioritera, ange mätetal och identifiera 

de mest hållbara lösningarna. 

Det finns ett antal olika metoder för hur man kan och bör analysera de förväntade effekterna 

av ett framtida beslut. Några av de vanligaste är livscykelanalys (LCA), livskostnadsanalys 

(Life-cycle cost, LCC) och kostnad-nyttoanalys (Cost-benefit analysis, CBA) (Hoogmartens 

et al. 2014). De metoder som beskrivs i den här rapporten är kostnad-nyttoanalys och 

livscykelanalys, vilka bidrar till att ge en så fullständig bild av de uppkommande kostnaderna 

och vinsterna som möjligt. De olika livscykelanalyserna är verktyg som syftar till att ta 

hänsyn till alla uppkommande kostnader längs hela livscykeln, medan kostnad-nyttoanalysen 

är ett verktyg för att väga kostnaderna och nyttorna av ett samhällsprojekt mot varandra för att 

värdera värdet av en investering. De ovan nämna analyserna genomförs vanligen i 

datorprogram och kräver mycket indata som i många fall är svåra att erhålla eller svåra att 

mäta och värdera. I det här arbetet har ett verktyg tagits fram baserat på teorier från de olika 

analysmetoderna. En vanlig åsikt angående att kombinera LCA och CBA är att detta är svårt, 

då dessa metoder utvecklats oberoende av varandra och därmed till stor del har olika 

utgångspunkter (Carlsson Reich 2005). Genom att skapa ett verktyg som kombinerar metodik 

från både LCA och CBA skulle de fördelar och nackdelar som denna kombination medför 
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kunna lyftas. Denna kunskap kan i nästa steg underlätta framtida studier, där metodik från 

LCA och CBA är inblandat. Arbetet görs i samarbete med miljökonsultföretaget Ecoloop och 

kommer vara del av forskningsprojektet Optimass. Optimass leds av Luleå tekniska 

universitet och är finansierat via forskningsprogrammet GeoInfra som är ett samarbete mellan 

forskningsrådet Formas, Trafikverket och byggbranschen. Optimass syftar till att utveckla 

verktyg och lösningar för att bidra till en effektivare hantering av jord- och bergmaterial. 

1.2 Problemformulering 

Det finns ett behov av ett analysverktyg för att på ett enkelt sätt kunna göra en preliminär 

bedömning av vilket alternativ för masshantering som är mest samhällsekonomiskt lönsamt. 

Ett verktyg för utredare att snabbt kunna uppskatta den samhällsekonomiska nyttan av olika 

alternativ, skulle vara till hjälp för att hitta den samhällsekonomiskt optimala lösningen i det 

enskilda fallet. Detta bör kunna göras för en hel stad eller kommun. Analysverktyget kan 

användas för att få kunskap om det är lönsamt att avsätta central mark för upplag av 

bergmassor eller inte. Därigenom kan incitament skapas för upplåtande av mark till upplag i 

centrala delar av städer. Mark som annars skulle kunna användas för t.ex. nya byggnader, 

parkeringar eller parker. Hanteringen av jord- och bergmassor innebär generellt många och 

långa transporter, vilka bör kunna begränsas för att ge en samhällsekonomisk vinst. 

För att skapa det verktyg som beskrivs ovan krävs ett ramverk för hur detta analysverktyg ska 

utformas. Ett vida använt verktyg för att bedöma diverse projekt och situationer är kostnad- 

nyttoanalys, vilken syftar till att identifiera och värdera alla effekter som ett projekt medför. 

Ett annat verktyg som ofta förekommer är livscykelanalys, vilket syftar till att värdera effekter 

som en produkt ger upphov till under sin livscykel, vanligtvis beskrivet som ”från vaggan till 

graven”. Dessa två analysverktyg har utvecklats oberoende av varandra och saknar 

gemensamma utgångspunkter. Detta medför att det kan bli svårt att kombinera verktygen vid 

utformandet av ett anpassat verktyg (Carlsson Reich 2005).  I många fall har det skapats 

undergrupper inom verktygens ramar, vilket i vissa fall medfört att dessa undergrupper är mer 

kompatibla med varandra än verktygen i stort (Carlsson Reich 2005, Klöppfer & Ciroth 2011). 

Dock ligger det teoretiska ramverket för CBA och LCA relativt långt ifrån varandra, vilket 

försvårar kombinationen av dessa. Att visa på hur teorier från CBA och LCA kan kombineras, 

skulle underlätta för framtida liknande empiriska studier. Ett anpassat verktyg som bygger på 

flera olika teorier skulle, trots de problem som kan uppstå, kunna bidra till en bredare studie 

där hänsyn tas till fler parametrar. Resultatet av en studie kan variera beroende på vilken 

utgångspunkt som väljs och genom att använda flera verktyg minskas risken för att missa 

viktiga parametrar (Carlsson Reich 2005). 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utveckla ett verktyg som kan användas av utredare för att bedöma 

den samhällsekonomiska nyttan av olika modeller för masshantering. Vidare är syftet att 

undersöka om lokala upplag generellt leder till en samhällsekonomisk förbättring. 

För att utredare ska kunna göra en samhällsekonomisk bedömning, bör verktyget ta hänsyn 

till ekonomi, miljö och sociala aspekter. Verktyget kommer vara baserat på teorier från LCA 

och CBA för att visa vilka effekter en optimering kan ge. Eftersom man i dagsläget oftast inte 

gör samhällsekonomiska bedömningar av materialhantering, så gäller det att skapa ett verktyg 

som ska vara lätt att använda i praktiken. Det är också viktigt att användaren får förståelse för 

vilka parametrar som är mest betydelsefulla. Därför undersöks vilka kostnader och nyttor som 

har störst påverkan på slutresultatet. En central frågeställning som påverkar ekonomi, miljö 

och sociala aspekter är placeringen av upplag.  

Studien syftar till att besvara följande frågeställningar:  

 Leder ett införande av mer lokala upplag för jord- och bergmassor vid byggnation i 

städer till en samhällsekonomisk förbättring? 

 Hur stor påverkan har miljömässiga kostnader på totalkostnaden och finns det sociala 

aspekter som bör beaktas? 

 Vad finns det för möjligheter och svårigheter med att kombinera analysverktygen 

CBA och LCA för att värdera den samhällsekonomiska nyttan av ett lokalt upplag? 

1.4 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är att utveckla ett verktyg för beräkning av kostnader avseende 

masshantering av entreprenadberg. Verktyget skall kunna ge en värdering av om det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att placera ett upplag centralt eller inte. Det är även tänkt att 

studien ska visa vilken miljöpåverkan ett mer centralt upplag kan medföra. Förväntningen är 

att resultatet visar förbättringspotentialen av en optimerad hantering av entreprenadberg. Om 

man ser till sociala aspekter, kan lokala upplag leda till ökat lokalt buller, ökad trafik i vissa 

områden och mindre tilltalande omgivningar för de boende. Samtidigt kan de totala 

kostnaderna och den totala miljöpåverkan i staden bli lägre på grund av kortare transporter. 
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2 Teori 

Begreppet hållbarhet består i huvudsak av tre pelare; miljöpåverkan, ekonomi och sociala 

aspekter. Tre bedömningsverktyg som används i stor utsträckning är CBA, LCA, samt 

livskostnadsanalys (LCC). Inom varje bedömningsverktyg har det tillkommit ett flertal 

undergrupper av metoder, som t.ex. social LCA, finansiell LCC och miljömässig CBA, vilka 

fokuserar på olika pelare inom begreppet hållbarhet. Även metoder som kombinerar delar från 

olika bedömningsverktyg och undergrupper har skapats, där LCSA (Life Cycle Sustainability 

Assessment) är ett exempel. Figur 3 visar de ovan nämnda bedömningsverktygen och dess 

undergrupper med respektive pelare som de behandlar. Att kombinera olika 

bedömningsverktyg och undergrupper kan vara svårt, då olika tyngdpunkter kan leda till 

motstridiga och svårtydda resultat (Hoogmartens et al. 2014). 

  

Figur 3: Sammanställning över LCA, LCC och CBA, dess undergrupper och respektive pelare inom hållbarhet som 

dessa behandlar (Hoogmartens et al. 2014). 

Denna rapport behandlar CBA som ett enda bedömningsverktyg utan fokus på 

underkategorier. Eftersom CBA innehåller alla pelare i begreppet hållbarhet, valdes CBA som 

ett av bedömningsverktygen. För att få ett större fokus på miljöaspekter valdes även att ta med 

LCA i rapporten. Nedan beskrivs de teorier som används som underlag till det 

beräkningsverktyg som tagits fram i examensarbetet. 

2.1 Livscykelanalys (LCA) 

Produkter kan ses från ett livscykelperspektiv där dess start sker vid design och utveckling 

och livscykeln avslutas sedan med sluthantering i form av insamling, återanvändning, 

avfallshantering, eller liknande. Produktens livscykel består av ett antal mellanstadier, som 

vanligen består av utvinning av resurser, produktion (i form av tillverkning av material och 

produkten), samt användandet och konsumtionen av produkten (Rebitzer et al. 2004). Studier 

inom produkters livscykler började under 1970- och 1980-talet (Cabeza et al. 2014). Om ett 

företag eller en organisation misslyckas med att uppnå målet med liten miljöpåverkan riskerar 
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denna att få ett dåligt rykte, speciellt på en marknad med hög konkurrens. (Foolmaun & 

Ramjeeawon 2013). 

Livscykelanalys (LCA) definieras som ett tillvägagångssätt där man mäter en produkts totala 

miljöpåverkan genom hela dess livscykel, från vaggan till graven enligt beskrivningen av 

produktlivscykeln ovan (Cabeza et al. 2014). LCA är en standardiserad metod för att bedöma 

och jämföra de miljökonsekvenser som en produkt medför under sin livstid (Johnsen & Lökke 

2012). Den som genomför en livscykelanalys skriver i tabellform upp utsläppen, 

förbrukningen av naturresurser och andra relevanta miljöutbyten som sker under varje 

relevant stadium i produktens livscykel (Rebitzer et al. 2004). LCA används vanligen för att 

beskriva miljömässiga fördelar med alternativa produkter och tjänster, både i litteraturen och 

när det kommer till att påverka beslutsfattare (Plevin et al. 2014). LCA är ett verktyg för att 

urskilja det bästa alternativet från en miljösynvinkel, men tar inte hänsyn till de ekonomiska 

och de sociala aspekterna som kan finnas. Därför behöver inte det alternativ som LCA pekar 

på som det bästa vara det som är bäst när man väger in ytterligare alternativ i 

utvärderingsprocessen (Foolmaun & Ramjeeawon 2012). 

LCA har varit hörnstenen i beslutsfattandet om riktlinjer i Europa, för byggande och 

återvinning av avfall samt för hållbart användande av naturresurser (Foolmaun & 

Ramieeawon 2013). Trots att man i många studier genom åren försökt undersöka produkters 

miljöpåverkan under en livscykel med hjälp av LCA så finns ingen globalt accepterad metod 

som exakt beskriver hur en LCA-studie ska genomföras. Även om man följer en guide för hur 

man ska genomföra en LCA, beror resultatet på en rad olika val under processen, så som val 

av systemgränser, datakällor, aggregationsmetoder, hanteringen av biprodukter, och liknande 

(Plevin et al. 2014). Wittmaier et al. (2009) påpekar att just val av systemgränser tillsammans 

med val av funktionell enhet är de största svårigheterna i LCA. Valet av vilka processer i en 

produkts livscykel som ska tas med i studien beror på vilket djup som krävs i studien. I vissa 

fall behöver bara det operativa steget undersökas, ibland krävs det att även all för- och 

efterarbetning involveras i studien. Det krävs mycket arbete för att få fram nödvändig data för 

en djupare studie. Även om mycket data finns att tillgå är det ändå troligt att det kommer vara 

nödvändigt att göra ett flertal antaganden i studien, vilket minskar möjligheten att använda 

resultatet och även kostnaden av studien. 

Att beskriva olika processer och aktiviteter i den utsträckning att deras miljöpåverkan kan 

jämföras är inte lätt, då en produkts livscykel består av ett stort antal olika steg och processer 

som medför olika typer av miljöpåverkan. För att genomföra en livscykelanalys krävs både 

kunskap och förståelse för de grundläggande principerna i LCA och kunskap om den produkt 

eller aktivitet som LCA ämnar utvärdera (Mroueh et al. 2001). 

I vanliga fall beskrivs i en LCA, en produkts miljöpåverkan under livscykeln som summan av 

utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid, metan, dikväveoxid, där miljöpåverkan från 

varje gas beskrivs på en tidshorisont av 100 år (Plevin et al. 2014). Vanligen används Global 

Warming Potential (GWP) som en indikator på miljöpåverkan, vilket underlättar jämförelsen 

av resultat från olika studier och processer. Vidare bör påverkan av gifter på människor och 
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miljö tas med i beräkningen i form av jämförbara giftenheter, då en del metaller kan påverka 

ekosystemet (Stamp et al. 2013). 

2.1.1 Metodik LCA 

Under 1990-talet antog The International Organization for Standardization (ISO) en standard 

kallad 14040-serien, vilken syftar till att upprätta metodik för LCA (Cabeza et al. 2014). ISO 

14040 skapar standardiseringsramar för genomförandet av livscykelanalyser, men lämnar 

själva analysen av data, normaliseringen, beräkningen och liknande till utövaren 

(Pryshlakivsky & Searcy 2013). ISO 14040:2006 definierar fyra följande steg i LCA: 

definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, konsekvensanalys och tolkning 

(Foolmaun & Ramieeawon 2013, Pryshlakivsky & Searcy 2013), vilka beskrivs nedan. 

Definition av mål och omfattning 

Målet beskriver vilken den tänkta användaren av studien kommer att vara. Vidare bör 

målbeskrivningen innefatta följande sex aspekter: avsedda tillämpningar, begränsningar av 

användandet av resultatet, drivande faktorer och motiv, målgruppen, det potentiella 

utlämnandet till allmänheten och uppdragsgivare (Foolmaun & Ramieeawon 2013, Laurent et 

al. 2014). 

Definition av målet är av stor vikt för den kommande studien, speciellt när det kommer till 

definitionen av omfattningen av studien. Måldefinitionen är även viktig när systemgränserna 

för LCA ska bestämmas och vilka slutsatser som kan och inte kan dras från resultatet av 

studien. Två exempel på systemgränser är geografisk avgränsning och avgränsningar mot 

andra produktsystem (Foolmaun & Ramieeawon 2013, Laurent et al. 2014). 

Definition av omfattning består bland annat av att bestämma funktionell enhet, vilket är den 

enhet som beräkningarna grundar sig på för att analysen ska bli lätt att följa, förstå och 

jämföra med andra analyser. Vanligtvis sorteras den funktionella enheten in i följande 

kategorier: enhetlig (den vanligaste), genereringsbaserad, inmatningsbaserad och 

utmatningsbaserad. Det är lätt att den funktionella enheten blandas ihop med referensflödet då 

utövaren vill skapa ett jämnt referensflöde. Skillnaden mellan funktionell enhet och 

referensflöde är att den funktionella enheten ger en kvantitativ beskrivning av den primära 

funktionen som systemet uppfyller och ger möjlighet till jämförelser. Referensflödet beskriver 

det faktiska flödet som krävs av systemet för att uppfylla den funktionella enheten (Laurent et 

al. 2014, Foolmaun & Ramieeawon 2013). 

Inventeringsanalys 

I inventeringsanalysen ingår att samla och hantera data för att kunna kvantifiera utsläpp och 

resursförbrukning. Denna fas är oftast den mest tidskrävande processen i en livscykelanalys. 

Det finns ett flertal svårigheter när det kommer till inventeringsanalysen. Det är vanligt att 

avfallets sammansättning är dåligt beskrivet. Hur noggrann beskrivningen av 

avfallsammansättningen är ska tydligt beskrivas i omfattningen av rapporten, vilket möjliggör 

reproduktion av studien. Osäkerhet och variation i avfallssammansättning är viktigt att 
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kommentera, då studier tidigare visat att detta avsevärt påverkar trovärdigheten av 

livscykelanalysen (Foolmaun & Ramieeawon 2013, Laurent et al. 2014). 

Insamlingen av data sker generellt genom platsspecifik datainsamling, varav relativt många 

studier bygger på resultat från tidigare undersökningar. För studiens trovärdighet är det viktigt 

att dokumentera och ta hänsyn till källornas tidpunkt för publicering. I datainsamlingen är det 

även viktigt att lyfta fram egenskaper som är specifika för studien, till exempel geografi, 

tidpunkt och teknologi. Detta beror på att sådana lokala specifikationer kan ha stor påverkan 

på resultatet från LCA.   Det är viktigt att använda en relevant programvara för insamlingen 

av data. I tidigare studier har det använts många olika programvaror, men det viktiga är att 

programvaran överensstämmer med de avgränsningar som tidigare gjorts i studien. Många 

studier brister i dokumentation av källor, kritiskt granskande av data och detaljerade 

beskrivningar av antaganden och modeller som använts i studien, men detta är mycket viktigt 

för att studien ska bli trovärdig med god transparens och möjlighet att göras om (Foolmaun & 

Ramieeawon 2013, Laurent et al. 2014). 

Konsekvensanalys 

Konsekvensanalysen består vanligtvis av en miljöpåverkansbedömning, där resultatet från 

inventeringsanalysen används för att bedöma de potentiella miljöeffekter som olika processer 

medför under en produkts livscykel. Data från inventeringsanalysen kopplas samman med en 

miljökategori, exempelvis global uppvärmning i form av koldioxidekvivalenter, försurning i 

form av svaveldioxidekvivalenter och övergödning i form av fosfatekvivalenter. Dock är det 

viktigt att undvika dubbelräkning av data. Vanligtvis beräknas miljöpåverkan för en 

tidshorisont på 50 år, 100 år eller med ett evighetsperspektiv (Foolmaun & Ramieeawon 2013, 

Laurent et al. 2014). Nedan följer en beskrivning av uppkomsten av global uppvärmning, 

försurning och övergödning: 

Global uppvärmning 

Enligt Claussen (2001) har människan bidragit till en ökad nivå av växthusgaser, men en stor 

mängd av växthusgaserna bildas utan människans påverkan. Genom en ökad mängd 

växthusgaser i atmosfären har balansen mellan ingående och utgående strålning rubbats, 

vilket kallas för strålningsdrivning.  Som en reaktion på detta ökas temperaturen i den lägre 

delen av atmosfären. Medeltemperaturen har sedan slutet på 1800-talet ökat med 0,7°C, med 

en osäkerhet på ± 0,1°C. Vatten orsakar mellan 36 och 70 procent av växthuseffekten, 

koldioxid orsakar 9 till 26 procent av växthuseffekten, metan (CH4) orsakar 4 till 9 procent. 

Andelen koldioxid (CO2) har ökat från 280 ppm till 370 ppm sedan industrialismens intåg, 

vilket fastställts från prov av iskärnor. Kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx) bildar 

troposfäriskt ozon O3, vilket är en kraftfull växthusgas (Claussen 2001).  

I de övre regionerna av jordens atmosfär absorberas ultravioletta våglängder av syre och ozon, 

i de lägre regionerna absorberas sedan infraröd strålning av våglängder över 1,5-2  µm av 

vattenånga och koldioxid, varvid strålningen som når jordens yta är strålning i intervallet 0,3-

2 µm. Uppskattningsvis bidrar vattenånga till en temperaturökning för jordens 

medeltemperatur med 21 K, koldioxid 7 K och ozon 2 K (Burroughs 2001). 
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För att kunna göra en homogen sammanställning av den påverkan som utsläppen har på 

växthuseffekten används GWP 100, vilket står för Global Warming Potential och innebär att 

effekterna mäts på en tidshorisont av 100 år. Varje utsläpp sätts i relation till 

koldioxidekvivalenter med enheten kg CO2-eq/kg utsläpp (Product Ecology Consultants 

2008). 

Försurning 

När utsläpp av svaveloxider (SOx) och kväveoxider (NOx) når atmosfären reagerar dessa med 

vatten (H2O) och bildar syrorna salpetersyra (HNO3) och svavelsyra (H2SO4). När 

kväveoxider reagerar med vatten och bildar salpetersyra sker detta i fyra fotokemiska 

reaktioner som beskrivs nedan i ekvation 8-11 (De 2005).  

(8)               

(9)                

(10)               

(11)                 

Ekvation 12 beskriver den reaktion som sker när svaveldioxid bildar svavelsyra. 

(12)      
 

 
             

Försurningen kan stoppas eller minskas i områden med höga kalkhalter, då kalk är basiskt och 

reagerar neutraliserande mot försurningen. I områden med låg kalkhalt leder försurningen 

främst till påverkan på skogar och sjöar, där fler och fler arter försvinner med tiden och har 

negativ påverkan på den biologiska mångfalden.  I det klarare vattnet kan vitmossa och 

växtalger växa långt ner på bottnen av sjöar och nedbrytningen av organiskt material går 

långsammare vilket leder till att materialet samlas på bottnen. Vidare påverkar försurningen 

byggnader och föremål i främst kalksten och sandsten, vilka riskerar att vittra sönder.  

Försurningen leder även till att giftiga metaller frigörs från marken (De 2005). Utsläppens 

påverkan på miljön beskrivs som Acid Potential (AP) och beräknas i svaveldioxid 

ekvivalenter per kg utsläpp - kg SO2-eq/kg utsläpp (Product Ecology Consultants 2008). 

Övergödning 

Ett överskott på näringsämnen, vanligtvis kväve och fosfor, bidrar till att produktionen av 

organiskt material ökar. Nedbrytningen av det organiska materialet kräver syre, och med ett 

överskott på organiskt material kan det till slut bli syrebrist. Den syrefattiga miljön underlättar 

tillväxten av anaeroba bakterier. I vissa fall kan djurlivet hotas då de anaeroba bakterierna 

producerar farliga gifter. Övergödning kan alltså leda till att det lokala ekosystemet sätts ur 

spel (Smith 2009). 

Utsläppens påverkan på miljön beskrivs som Nutrification Potential (NP) och beräknas i 

fosfatekvivalenter per kg utsläpp - kg PO4-eq/kg utsläpp (Product Ecology Consultants 2008). 
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Tolkning 

Tolkningen av resultatet bör ske i relation till mål och omfattning som tidigare fastslagits i 

analysen. Tolkningen kan bestå av allt från bara beskrivning av hur höga ”poäng” en produkt 

fått ur en miljömässig synpunkt, via ranking av olika alternativ, till en analys av resultatet i 

sitt sammanhang. Tolkningen bör innehålla beskrivning av de viktigaste ämnena och 

processer som bidrar till en viss miljöpåverkan, beskrivning och kvantifiering av 

osäkerheterna, och beskrivning av förbättringspotentialen för att en optimerad miljöpåverkan. 

I tolkningen bör även känslighets- och osäkerhetsanalyser finnas med (Laurent et al. 2014). 

2.1.2 Användandet av LCA 

LCA är inte ett färdigt verktyg och utvecklingen går framåt inom olika områden; från 

fundamentalt till praktiskt, från definition av mål till tolkning, från teori till programvara. 

Utvecklingen har gått från enkla produkter till avancerade system, från beslut på mikronivå 

till politiskt ekonomiska beslut. Förändringen har även gått ifrån att bedöma miljöpåverkan 

från avfall och energi, till klimatförändringar, försurning, gifter, resurser, markanvändning, 

buller etc. (Heijungs et al. 2012).  

Förändringen till att inkludera ekonomi och sociala aspekter i livscykelperspektivet får anses 

vara naturligt, trots att ISO-standarderna håller sig till miljömässiga aspekter och påverkan 

från ett produktionssystem, och anser att andra verktyg kan kombineras med LCA för en mer 

omfattande bedömning (Heijungs et al. 2012). 

Förutom den miljömässiga aspekten, som beaktas i en LCA, så är det även i många fall viktigt 

att få en ekonomisk analys av situationen. Beslutsfattare kan inte bara förlita sig på resultatet 

från livscykelanalyser, utan måste även involvera ekonomiska konsekvenser när nya eller 

alternative produkter och processer utvärderas. Dock finns varken interna eller externa 

ekonomiska aspekter med i omfattningen av LCA och ISO 14040 serien tar ej upp 

integrationen av ekonomiska aspekter i samband med LCA (Norris 2001). 

Genom att bara genomföra LCA minskas dess inflytande och relevans vid beslutsfattande. Det 

blir svårare att visa relationer mellan miljö- och kostnadskonsekvenser, vilket därmed 

hämmar möjligheten att finna det bästa ekonomiska alternativet sett till miljöförbättringarna. 

Dessutom ökar risken att missa ekonomiskt viktiga miljörelaterade konsekvenser vid 

beslutsfattande mellan olika alternativ (Norris 2001). 

För att både den miljömässiga och den ekonomiska analysen ska kunna utnyttjas till fullo och 

kunna komplettera varandra på ett bra sätt som ett verktyg i beslutsprocessen är det en fördel 

om de båda studierna använder samma systemgränser. Det kan dock vara problematiskt att 

besluta vilka systemgränser som ska tillämpas, då miljömässiga och ekonomiska studier 

generellt tillämpar och omfattar olika systemgränser. I en ekonomisk studie involveras ofta 

externa effekter in i studien, även om dessa uppkommer utanför systemgränsen, vilket inte är 

fallet i en livscykelanalys (Carlsson Reich 2005). 
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Att använda sig av ekonomiska metoder kan ge värdefull information vid värdering av olika 

processer. I kombination med LCA saknas det dock både teorier och data som är fullständig 

och konsekvent (Carlsson Reich 2005). 

2.2 Kostnad-nytta-analys (CBA) 

Huvudsyftet med en samhällsekonomisk bedömning är att kartlägga all påverkan som ett 

beslut har på befolkningen, direkt som indirekt. De positiva effekterna kallas projektets 

samhällsekonomiska inkomstposter och de negativa för projektets samhällsekonomiska 

utgiftsposter (Bohm 1978). En kostnad-nytta-analys försöker att också ta hänsyn till effekter 

som inte är direkt monetära, och indirekta effekter som påverkar andra aktörer i samhället, så 

som hushåll, företag och enheter i den offentliga sektorn. Genom en CBA görs ofta ett försök 

att räkna fram eller uppskatta priser som på ett bättre sätt överensstämmer med dess 

samhällsekonomiska värde (Bohm 1977).  

I en CBA bör kostnader och intäkter i så stor omfattning som möjligt värderas i ett enhetligt 

mått, diskonteras med en räntesats och summeras med ett nuvärde. Värderingen kan antingen 

ske genom marknadspriser, särskilt framräknat värde för enskilda varor och endast totalvärde. 

Kriteriet för att investeringen ska vara värd att genomföra ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv enligt kostnad-nytta-kriteriet sammanfattas av följande ekvation 1. I ekvation 1 är 

Xti effekter avseende typ i i period t, V är värderingen av effekten och ri är räntesatsen (som är 

oberoende av i) avseende typ av kostnad i i period t (Bohm 1977). 

(1)   ∑
∑        
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Vid möjlighet till att variera storleken av projektet gäller att den utformning som ger det 

största nuvärdet är det projektet som bör genomföras. I vissa fall påverkas nuvärdet av 

investeringstidpunkt, och projektet bör anpassas till detta för optimalt nuvärde.  

Då det ofta inte är möjligt att skilja framtida räntor åt och möjligheten till att följa effekterna i 

all framtid är liten, används vanligen en förenklad utformning av kostnad-nytta-kriteriet, 

vilken använder sig av en enhetlig räntesats och en godtycklig tidshorisont (Bohm 1977). 

(2)  ∑
∑       

 

(   ) 
 
       

Enligt företagsekonomisk teori framgår att en investering bör genomföras om summan av alla 

kostnader och intäkter som tillfaller investeraren överstiger noll, vilket också kan beskrivas 

som att internräntan överstiger kalkylräntan. Anledningen till att inte företagsekonomisk 

lönsamhet går hand i hand med samhällsekonomisk lönsamhet är att den företagsekonomiska 

lönsamheten mäts i finansiellt överskott, bestående av inkommande betalningar och minskade 

utbetalningar. Därmed tas inte hänsyn till de externa effekter och andra 

marknadsimperfektioner som eventuellt uppkommer. Detta innebär att marknaden inte lyckas 

skapa ett jämviktsläge där den samhällsekonomiska nyttan är som störst. Vid 

företagsekonomiska beräkningar används dessutom rena marknadspriser, vilka vid 

samhällsekonomiska beräkningar ofta måste kompletteras eller korrigeras (Bohm 1977). 
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Samhällsekonomisk effektivitet handlar om effektivt utnyttjande av samhällets resurser och 

optimal resursallokering. Företagsekonomisk effektivitet, vilket symboliseras av bland annat 

vinst och lägsta möjliga produktionskostnader, sammanfaller inte alltid med 

samhällsekonomisk effektivitet. Detta har i flera fall lett till att verksamheter lagts ned på 

grund av att det inte var lönsamt för företaget, när verksamheten ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv var gynnsam. Att tro att företagsekonomisk och samhällsekonomisk effektivitet 

alltid innebär samma sak är ofta anledningen till att dessa verksamheter läggs ned, då 

organisationer inte förstår värdet av de positiva och negativa externa effekter som exempelvis 

en produktion har på samhällsekonomin. Därmed missas kostnader och nyttor som hade 

kunnat visa att organisationen var samhällsnyttig. I avsaknad av marknadsimperfektioner är 

dock företagsekonomisk och samhällsekonomisk effektivitet samma sak, då avsaknaden på 

externa effekter innebär att de enda kostnaderna och nyttorna som uppstår är de rent 

företagsekonomiska (Bohm 1977). 

Samhällsekonomisk effektivitet ämnar ta hänsyn till alla individers värdering av allt som 

följer av eller påverkas av en ekonomisk förändring, vilket inte enbart innefattar direkta 

konsekvenser. Ur en samhällsekonomisk synvinkel är det positivt om det finns många säljare 

och köpare av en vara, vilket idealt kan leda till paretooptimala situationer, där ingen 

konsument kan få det bättre utan att någon annan får det sämre. Dock förekommer det i vissa 

fall bland annat monopolism där en enda aktör har kontroll på hela marknaden, vilket gör att 

den perfekta marknadsekonomin inte existerar. Genom allokeringspolitik kan dock en stat 

jobba mot en paretooptimal situation (Bohm 1977).  

Miljöförstöringar är den mest uppmärksammade negativa externa effekten, vilken bland annat 

innefattar människors minskade möjligheter att vistas i en viss miljö eller på annat sätt 

tillgodogör sig effekten till följd av utsläpp, buller etc. I det fall då externa effekter 

uppkommer bör värdet av dessa effekter tas med vid den samhällsekonomiska beräkningen. 

Noteras bör dock att de negativa effekterna i vissa fall till en början saknar betydelse, vilket 

leder till att värdeminskningen blir 0. Ett exempel på detta är ekosystem som kan ha 

motståndskraft mot diverse miljöförstöring upp till en viss gräns, innan miljöförstöringen ger 

effekt på systemet. I andra fall kan de negativa effekterna leda till omedelbar värdeminskning. 

Det finns även möjlighet att en process har positiva externa effekter, vilket leder till 

värdeökning (Bohm 1977).  

I de fall då de externa effekterna är entydiga, betydande och approximativt lika för 

konsumenter på lokal eller regional nivå är det enklare att subventionera eller 

beskatta/avgiftsbelägga, vilket till exempel bilar är ett bra exempel på (Bohm 1977). 

2.2.1 Analytiska problem med CBA 

Det finns huvudsakligen fem olika analytiska problem med CBA (Bohm 1977), vilka beskrivs 

kortfattat här nedan: 

Identifieringsproblemet: Hur ska projektets kostnader och intäkter identifieras och mätas? Det 

som generellt avgör om en kostnad eller nytta ska tas med i beräkningen beror på om reala 

resurser antingen tas i anspråk eller skapas. 
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Värderingsproblemet: Hur ska den samhällsekonomiska värderingen bestämmas? 

Diskonteringsproblemet: Hur ska den samhällsekonomiskt relevanta diskonteringsräntan 

bestämmas? 

Restriktionsproblemet: Hur ska de restriktioner som projektet belagts med bestämmas och 

formuleras? 

Osäkerhetsproblemet: Hur ska hänsyn tas till framtida effekter, priser och dylikt, som i 

dagsläget är svårt att bestämma? 

I många projekt finns det betydande effekter som är svåra eller omöjliga att kvantifiera. Det 

finns då tre olika metoder för att behandla dessa effekter. Den första metoden innebär att man, 

i den mån det är möjligt, uppskattar det största och/eller det minsta värdet på den uppkomna 

effekten. Om den första metoden anses otillräcklig kan man istället använda sig av 

dokumentation på hur de omätbara värderats tidigare, för att sedan göra en egen värdering. 

Den tredje metoden innebär att man accepterar att de omätbara effekterna inte går att värdera 

på samma sätt som de mätbara, utan skapar en flerdimensionell bas för beslut om projektets 

genomförande, där värderingen av effekter mäts och beskrivs i olika enheter (Bohm 1977). 

För att problemet ska vara hanterligt är det viktigt att minska antalet dimensioner, vilket 

vanligtvis görs genom att slå ihop stora delar av effekterna. I den offentliga sektorn är det 

vanligare att en flerdimensionell beskrivning av effekterna används, vanligtvis beroende av 

följande tre orsaker: svårigheten att omvandla effektens värdering i kronor, effekternas 

värderingar kan skilja sig åt mellan olika konsumentgrupper och det kan finnas restriktioner 

som ålagts de potentiella åtgärderna (Bohm 1978). 

2.2.2 Metodik CBA 

Även om många har olika åsikter om hur identifikationen ska ske, så finns det olika steg som 

bör genomföras i en framgångsrik kostnad-nytta-analys. De olika stegen innebär att en 

kostnad-nytta-analys bör innehålla definition av projektet, identifikation av projektets 

ekonomiska effekter, fysisk kvantifiering av effekterna, beräkning av monetär värdering, 

diskontering, viktning och känslighetsanalys (Hanley & Spash 1993).   

Steg 1, definition av projekt, innefattar huvudsakligen två saker som bör definieras: 

omfördelningen av resurser till följd av förslaget och omfattningen av vinnare och förlorare 

till följd av förslaget. Att beskriva hur resurserna omfördelas till följd av ett förslag är 

avgörande för att veta vad det är som ska jämföras. Förslagsvis bör man även i detta stadium 

tydliggöra vilka systemgränserna är. Att beskriva hur stor populationen som påverkas av ett 

förslag är viktigt för att se vilken population som vinster och kostnader ska knytas till (Hanley 

& Spash 1993). 

Steg 2, identifiering av projektets inverkan, vilket innebär att identifiera all inverkan som en 

eventuell implementering av förslaget skulle medföra. Det finns två olika koncept som är 

intressanta i detta steg, additionalitet och förskjutning. Additionalitet syftar till den 

nettopåverkan som förslaget medför. Förskjutningen syftar till att beskriva om ett 
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genomförande av förslaget bidrar till att redan existerande liknande aktiviteter, helt eller 

delvis, kommer ersättas av det nya förslaget (Hanley & Spash 1993). 

Steg 3, vilken inverkan är ekonomiskt relevant? Detta steg grundar sig i att samhället är 

intresserat av att maximera summan av nyttan hos alla parter. De positiva effekterna (nyttor) 

består av ökad kvantitet, ökad kvalitet som genererar ökad nytta och reducerat pris. 

Kostnaderna vill å andra sidan bestå av minskad kvalitet, kvantitet och ökat pris, men även 

konsumtion av resurser som hade kunnat användas för andra ändamål (så kallad 

alternativkostnad).  Miljöpåverkan räknas så länge den påverkar en relevant person på ett 

positivt eller negativt sätt och/eller så länge den påverkar kvaliteten eller kvantiteten av 

produktionen. De viktigaste effekterna i miljömässig CBA är de som inte går att sätta ett pris 

på, externa effekter, som både kan vara positiva och negativa. Ett exempel på effekter som 

bör uteslutas från beräkningarna är transfereringar såsom minskade indirekta skatteintäkter till 

följd av projektet, då dessa inte innebär någon verklig konsumtion eller förbrukning (Hanley 

& Spash 1993).  

Steg 4, fysisk kvantifiering av relevant påverkan, handlar om att beräkna den faktiska 

mängden kostnads-och nyttoflöden som projektet innebär, och när dessa uppkommer. Detta 

steg är dock ofta väldigt svår att beräkna exakt, så osäkerheten är stor. I många fall kan man 

använda sig av sannolikheter för att beräkna ett förväntat värde (Hanley & Spash 1993). 

Steg 5, monetär värdering av relevanta effekter. Det är viktigt att använda sig av 

gemensamma enheter för att kunna jämföra olika effekter, och i en CBA är den gemensamma 

enheten pengar. Detta steg kan delas in i följande delsteg (Hanley & Spash 1993): 

·      Förutspå priset på värdeflödet som sträcker sig in i framtiden 

·      Korrigera marknadspriserna där det är nödvändigt 

·      Beräkna priser där inga existerar 

Steg 6, diskontering av kostnads- och nyttoflöden. När alla kostnader och nyttor är fastställda, 

beskrivna i monetära medel, ska dessa omvandlas till nuvärde (PV) då pengar minskar i värde 

genom tiden. Följande formler används generellt för att beräkna nuvärdet av en kostnad eller 

nytta (Xt), där ekvation 3 används för att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöde och 

ekvation 4 för att beräkna nuvärdet av tidigare års kassaflöde: 

(3)    (  )  (  ) (   )    

Eller 

(4)    (  )  (  ) (   )   

Beräkningen av nuvärdet i en CBA kan med fördel göras på två olika sätt, som båda leder till 

samma slutresultat. Det första alternativet är att beräkna nettovärdet av kostnads- och 

nyttoflödena för varje specifik tidsperiod (vanligtvis ett år), och sedan göra 

diskonteringsberäkningar för varje tidsperiod under projektets livstid. Detta innebär att Xt i 

ekvation 3 och 4 i detta fall skulle vara summan av alla kostnader och nyttor. Det andra 
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alternativet är att göra diskonteringsberäkningar för varje specifikt element inom projektet, för 

att sedan summera dessa, vilket innebär att Xt är värderingen av varje enskild kostnad eller 

nytta (Hanley & Spash 1993). 

Steg 7, tillämpning av nettonuvärdestestet. CBA tillämpas huvudsakligen för att undersöka 

vilket projekt som är bäst ur ett resursperspektiv. Genom att genomföra ett nettonuvärdestest 

undersöks om summan av diskonterade intäkter (Bt) överstiger summan av diskonterade 

förluster, och om så är fallet kan projektet anses leda till en positiv förändring i fördelningen 

av resurser. Detta beskrivs enklast med följande ekvation 5, där projekt bör genomföras om 

NPV > 0 (Hanley & Spash 1993). 

(5)      ∑    (   )       
   ∑    (   )    

    

Det finns även flera andra alternativ till nettonuvärdestestet, vanligast använt 

internräntemetoden (IRR) och kostnads-nyttoförhållande, vilka dock inte kommer beskrivas 

mer utförligt i denna rapport. 

Steg 7 kan även med fördel innehålla en undersökning av vad som händer vid en förskjutning 

av tyngdpunkten (viktning). Då betalningsviljan (WTP) och acceptansviljan (WTA) skiljer sig 

åt kan en förskjutning leda till förändrat NPV. WTP är hur mycket en individ är beredd att 

betala för att undvika något oönskat eller för att få tillgång till en viss produkt. WTA är hur 

mycket en individ behöver få för att till exempel stå ut med något negativt, till exempel 

utsläpp. 

Steg 8, känslighetsanalys. Då en CBA till stor del bygger på förutsägelser från framtida 

fysiska flöden samt många olika framtida värden är det osannolikt att en CBA kommer ge ett 

exakt facit på ett projekts faktiska utfall. Därför är det viktigt att genomföra en analys av vad 

en förändring av förutsättningarna skulle innebära för projektets utfall. I känslighetsanalysen 

bör följande parametrar undersökas genom att förändra dess värden: 

·      Diskonteringsräntan 

·      Fysiska kvaliteter och kvantiteter på indata 

·      Skuggpriser på indata 

·      Fysiska kvaliteter och kvantiteter på utdata 

·      Skuggpriser på utdata 

·      Projektets livslängd 

En känslighetsanalys ämnar i huvudsak att besvara hur stor osäkerhet som störningar har och 

genom att undersöka dessa punkter är förväntningen att hitta den eller de parametrar som är 

mest känsliga, och därigenom har störst påverkan på utfallet av nettonuvärdestestet (Saltelli & 

Annoni 2010). Fokus kan då läggas på att förbättra prognoserna för de mest känsliga 

parametrarna för att kunna bidra till en bättre gissning, och eventuellt lägga mer resurser och 

kontrollera dessa parametrar noggrant under projektets gång (Hanley & Spash 1993).   
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En typ av känslighetsanalys är OFAT (One-factor-At-a-Time), vilken innebär att man för 

varje parameter, ei, lägger till en liten förändring, Δei, för att se hur denna påverkar 

slutresultatet M(e1,…,ei + Δei,…,ep). Eftersom värdet av ei kan vara beroende av värden satta 

på andra parametrar kan resultatet bara ses som en del av systemets känslighet (partiell effekt). 

Därför bör experimentet genomföras ett flertal gånger med olika värden på parametern. Den 

slutgiltiga effekten är ett medelvärde för ett antal partiella effekter, varvid variansen visas av 

hur enhetliga effekterna är (van Griensven et al. 2006). 

2.3 Teoretisk sammanfattning 

Det finns ett flertal utvecklade bedömningsverktyg för att bedöma en produkts kostnader och 

nyttor utifrån hållbarhetsbegreppets tre pelare; miljöpåverkan, ekonomi och sociala aspekter, 

där CBA, LCA och LCC är några av de vanligast förekommande. LCA är ett 

bedömningsverktyg som i huvudsak fokuserar på miljöaspekterna och tar hänsyn till en 

produkts påverkan under hela livscykeln (Rebitzer et al. 2004). Då LCA inte tar hänsyn till 

hållbarhetens övriga pelare ger inte detta bedömningsverktyg en fullständig bedömning 

utifrån begreppet hållbarhet (Foolmaun & Ramjeeawon 2012). Däremot är CBA ett 

bedömningsverktyg som tar hänsyn till alla tre pelare inom begreppet hållbarhet och göra 

enhetliga samhällsekonomiska värderingar av kostnader och nyttor (Hoogmartens et al. 2014). 

Genom att kombinera dessa båda verktyg är avsikten att kunna behandla alla tre pelare inom 

hållbarheten, med ett stort fokus på miljöaspekter. 
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3 Metod 

Kapitlet beskriver metoden som använts för att besvara studiens frågeställningar. Arbetet för 

att svara på frågeställningen har genomförts enligt den kronologiska processen i Figur 4: 

 

Figur 4: Kronologisk arbetsprocess 

3.1 Mål och omfattning 

För att uppfylla syftet och kunna besvara studiens frågeställningar, utvecklades ett verktyg. 

Det framtagna verktyget består av en Exceldel som beräknar monetära kostnader (även 

inkluderat miljökostnader samt sociala kostnader) och en miljöpåverkansbedömning som 

beräknar utsläppsekvivalenter. 

För att besvara frågan: ”Leder ett införande av mer lokala upplag för jord- och bergmassor 

vid byggnation i städer till en samhällsekonomisk förbättring?”, har det kartlagts hur dagens 

försörjningskedja av massor generellt ser ut. Därmed undersöktes vilka aktörer som oftast 

ingår, var upplag är placerade samt hur långa avstånden mellan upplagen är. Utifrån teorier 

om CBA har kostnadsberäkningar utförts för att värdera om ett mer lokalt upplag leder till en 

samhällsekonomisk förbättring. Vidare gjordes en miljöpåverkansanalys, utifrån teorier i LCA, 

där den påverkan som nollalternativet respektive modell 2 har på miljön beräknades i form av 

global uppvärmning, försurning och övergödning. Eftersom intresset var att undersöka 

masshantering av entreprenadberg i storstäder och Stockholm tidigare undersökts (Frostell et 

al. 2012), så valdes Göteborgs kommun som fallstudie.  

För att svara på frågan: ”Hur stor påverkan har miljömässiga kostnader på totalkostnaden 

och finns det sociala aspekter som bör beaktas?”, har beräkningar för miljökostnader samt för 

mängd utsläpp utförts. En värdering har gjorts av sociala aspekter som bör beaktas. Det har 

undersökts vilka tillgängliga data det finns för möjligheten att värdera miljöpåverkan och 

sociala aspekter. Detta har sedan jämförts med den totala samhällsekonomiska kostnaden för 

att se hur stor påverkan som miljö- och sociala kostnader har på totalkostnaden. 

För att besvara frågan: ”Vad finns det för möjligheter och svårigheter med att kombinera 

analysverktygen CBA och LCA för att värdera den samhällsekonomiska nyttan av ett lokalt 

upplag?”, undersöktes teorier inom LCA och CBA samt vilka faktorer som är viktigast att 

beakta, för att sedan applicera dessa på det aktuella fallet. CBA användes främst för de 

monetära beräkningarna samt vid sammanställningen av kostnader och nyttor. LCA användes 

främst för att göra miljöpåverkansbedömningen. 

 

Litteraturstudie 
Övergripande 

intervjuer 
Val av 
metod 

Fallstudie Resultat Analys Slutsats 
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3.2 Litteraturstudie 

För att få en övergripande bild över aktuell forskning och litteratur genomfördes först en 

litteraturstudie. En litteraturstudie handlar i huvudsak om att studera och behandla tidigare 

studier och fakta inom det aktuella ämnesområdet. Genom denna typ av studie skapas 

förståelse och kunskap om vad som tidigare gjorts inom det aktuella området och om det finns 

eventuella kunskapsluckor. Dessa bör ligga till grund för den aktuella studien (Saunders et al. 

2000). Litteraturstudien skapade en förståelse för de båda analysverktygen LCA och CBA i 

form av tillvägagångssätt, svårigheter och möjligheter i analyserna samt möjligheten att 

kombinera olika analysverktyg. Litteraturstudien gav ett underlag för att analysera vilka 

faktorer som är viktiga att använda i beräkningarna för fallstudien. 

Tidigare studier som tittat på materialförsörjning har visat att försörjningssystemet har stor 

utvecklingspotential och att branschen i dagsläget inte har någon helhetssyn (Frostell et al. 

2012) (Lagergren 2014). För att skapa ett verktyg som samhällsekonomiskt värderar olika 

modeller för materialförsörjning så undersöktes olika analysverktyg. Tre populära 

bedömningsverktyg för att göra samhällsekonomiska värderingar är CBA, LCA, samt LCC. 

Studien begränsades till att undersöka teorier gällande CBA då CBA ofta används för att 

bedöma nyttan för olika projekt (Bohm 1978). Teorier inom LCA undersöktes även då LCA 

används för att bedöma miljöaspekter (Hoogmartens et al. 2014). Att kombinera olika 

bedömningsverktyg och undergrupper kan vara svårt, då olika tyngdpunkter kan leda till 

motstridiga och svårtydda resultat (Hoogmartens et al. 2014). Men att kombinera 

analysverktygen har även fördelar, då risken för att missa viktiga parametrar minskar 

(Carlsson Reich 2005). I det framtagna verktyget användes CBA och LCA som komplement 

till varandra. CBA användes som grundläggande metod för monetära värderingar av 

kostnader. Dessa kompletterades med en miljöpåverkansbedömning med ursprung i LCA, där 

utsläppens påverkan på miljön beskrivs. I bedömningen har respektive utsläpp värderats med 

en utsläppsekvivalent för global uppvärmning, försurning och övergödning (Product Ecology 

Consultants 2008). Genom att kombinera CBA med LCA förväntas en större förståelse och 

vikt läggas på miljöaspekter, som tillägg till den rent ekonomiska värderingen. Att inte fullt ut 

integrera CBA och LCA har gjort att utvärderingen av de olika alternativen för masshantering 

varit smidig. 

Exempel på nyckelord som användes i litteraturstudien är: Life Cycle Assessment, 

Attributional Life Cycle Assessment, Cost Benefit Analysis, Sustainability Assessment Tools, 

ISO 14040, Sensetivity Analysis, masshantering, entreprenadberg.  

3.3 Fallstudie 

En fallstudie är grunden för hela rapporten och den kan delas upp i olika metoder och 

delstudier (Ejvegård 1996). Ett fall kan ses som ett avgränsat system med en egen identitet, ett 

distinkt beteendemönster eller meningssystem som skiljer det från omgivningen, där syftet 

ofta är att applicera slutsatsen från det enskilda fallet på ett mer generellt problem (Alvehus 

2013).  
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3.3.1 Intervjuer 

Intervjuer brukar kategoriseras beroende på hur strukturerade de är. I den här fallstudien 

användes ostrukturerade intervjuer eftersom syftet av intervjuerna var att skapa en 

grundläggande förståelse för problematiken med masshanteringen och de effekter som ett 

eventuellt införande av modell 2 skulle medföra, då kunskapen inom området till en början 

var begränsad hos författarna (Merriam 1994).  Fakta om entreprenadberg och hanteringen av 

detta har bland annat hämtats från Optimass-projektet, samt genom en kvalitativ undersökning 

i form av möten och ostrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda personer. Intervjuer och 

möten har genomförts för att kartlägga vilka aktörer och processer som generellt ingår i 

försörjningskedjan för entreprenadberg, samt för att se hur och när olika aktörer är 

involverade i masshanteringen. I fallstudien genomfördes ett möte med representanter från 

Göteborgs Fastighetskontor för att kartlägga deras övergripande ansvar för masshanteringen i 

kommunen och vad Fastighetskontoret har för möjlighet att förändra processen. Vidare 

kartlades var befintliga externa upplag var placerade och vilka områden i staden som var 

strategiskt lämpliga för att använda som lokala upplag, vilka senare användes i de 

samhällsekonomiska beräkningarna. 

3.3.2 Scenariostudie 

För att testa verktyget valdes ett scenario till beräkningsexempel. Frihamnen valdes till 

byggplats, då platsen ligger geografiskt nära Västlänken. Frihamnen beräknas ha ett 

underskott mellan 0 till 800 000 m
3
 jord- och bergmaterial (Bengtsson 2014). Eftersom 

osäkerheten på underskottet av bergmassa var hög, bestämdes en funktionell enhet på 200 000 

ton. Västlänken kommer ha ett betydligt högre överskott av bergmassa än vad som krävs vid 

Frihamnen (Bengtsson 2014). Därför beräknas all bergmassa till Frihamnen att komma från 

Västlänken. Byggprojektet antogs pågå 5 år. 

Två alternativ sattes upp, nollalternativet och modell 2. I nollalternativet körs bergmassa från 

Kruthusgatan (nära möjlig planerad tunnelmynning för Västlänken) till Vikans kross. Vikans 

kross är ett av de stationära upplag som finns i Göteborg i dagsläget. Det valdes till 

nollalternativets upplag eftersom det har det kortaste avståndet till Frihamnen, jämfört med de 

andra upplag som finns i Göteborg. Entreprenadberget krossas på Vikans kross i en stationär 

kross. Lastbilen hämtar sedan färdigt krossat berg och kör till byggplatsen vid Frihamnen. 

Lastbilen lämnar den krossade bergmassan och kör sedan olastad tillbaka till Norra 

tunnelentrén.  

För modell 2, körs entreprenadberget från Kruthusgatan direkt till Frihamnen. Berget krossas 

på plats i en mobil kross. Lastbilen kör sedan tillbaka till Norra tunnelentrén olastad. 

Upplagets storlek vid Frihamnen antogs vara 8000 m
2
.  

Varje lastning och lossning antogs behöva 15 minuter för att genomföra. Nollalternativets 

totala tid för lastning och lossning blev därför 1 h och för modell 2 blev den 30 minuter. 
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Vägen till Vikans kross från Kruthusgatan är delvis genom stadstrafik samt motortrafikled. 

Därför antogs medelhastigheten för nollalternativet till 65 km/h. Transporter i modell 2 går 

enbart genom stadstrafik, därför uppskattades dess medelhastighet till 35 km/h.  

I analysen har det värderats om det är samhällsekonomiskt lönsamt att ersätta nollalternativet 

med modell 2, hur stor påverkan de ekonomiskt värderbara miljö- och sociala kostnaderna har 

på den samhällsekonomiska värderingen och hur analysverktyget bestående av delar från 

CBA och LCA har bidragit till en bättre samhällsekonomisk värdering. Analysen har utgått 

från frågeställningarna i rapporten, litteraturstudien och det resultat som fallstudien gett. 

3.3.3 Avgränsningar 

En produkts livscykel består oftast av ett stort antal steg och processer. För att studien skulle 

vara hanterbar har antalet steg som undersöks avgränsats till de som har störst inflytande och 

påverkan på entreprenadbergets livscykel som helhet. I figur 5 visas de processer som de olika 

alternativen har. Det rödmarkerade området är de processer som jämförs. 

 

 

Figur 5: Systemavgränsning 

I den här studien har livscykelanalysen omfattat alla olika stadier från fast berg till 

användning i nytt projekt. Brytning av råmaterial samt slutförvaring av materialet tas inte med 

i beräkningsverktyget. Dessa utelämnas för att de är lika i båda modellerna och påverkar inte 

jämförelsen mellan dessa.  

Det finns ett stort antal gifter och föroreningar som uppkommer under en produkts livscykel. I 

denna rapport har varje förorening härletts till en specifik miljöpåverkan. Trafikverket har 

gjort samhällsekonomiska beräkningar av miljöutsläpp och har bl.a. tagit med kväveoxid, 

svaveldioxid och kolväten samt nedsmutsning av avgaspartiklar (Trafikverket 2014). Dessa 

låg till grund för vilka typer av utsläpp som studerades i rapporten. Även antalet 

miljöpåverkanskategorier har begränsats till ett mindre antal. De kategorier av miljöpåverkan 

som den här studien undersöker är: global uppvärmning, försurning och övergödning. 

Scenariostudien är geografiskt avgränsad till optimering av materialförsörjning inom 

Göteborgs kommun. Vid byggarbeten transporteras många olika material till och från 

Nollalternativ Modell 2 
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arbetsplatsen, men rapporten behandlar endast hanteringen av entreprenadberg. För att kunna 

ge ett övergripande samhällsperspektiv på beräkningarna behandlar studien ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter. 

3.3.4 Funktionell enhet 

Då studien syftade till att jämföra två olika utformningar av materialflödet för 

entreprenadberg var det viktigt att samma funktionella enhet användes i bägge fallen. Då 

studien syftar till att fungera som ett verktyg som kan användas vid framtida liknande fall 

användes inget referensflöde (Laurent et al. 2014, Foolmaun & Ramieeawon 2013). I detta 

fall valdes den funktionella enheten till 40 000 ton entreprenadberg/år och ett totalt massflöde 

på 200 000 ton.  

3.3.5 Inventeringsanalys 

Fallstudien brukar delas upp i kvalitativa och kvantitativa studier. Den kvalitativa studien 

består ofta av primär data i form av exempelvis intervjuer, där informationen som inhämtas 

ofta är anpassad till den aktuella studien. Den kvantitativa studien består generellt av sekundär 

data, vilket ofta innefattar bland annat statistik och siffror. Kvantitativa studien är ett smidigt 

sätt samla in en stor mängd data (Dahmström 2011). Vid insamlandet av data användes 

sekundärdata, eftersom det fanns tillgänglig data från rapporter där data använts i annat syfte 

än denna rapports (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). Sekundärdata används för att kunna 

värdera de effekter, kostnader och nyttor som nollalternativet respektive modell 2 medför. De 

data som insamlats för att kunna genomföra CBA och LCA bestod av att söka efter tidigare 

gjorda värderingar i rapporter, publikationer och på hemsidor. Till viss del har även primär 

data i form av intervjuer använts i de fall där kostnadsvärderingar i litteraturen saknas, så som 

kostnad för implementering och avetablering av upplag. Då den aktuella studien har behandlat 

ett område där tidigare studier enligt Lundberg, K.
1
 i hög grad saknas har sekundär data till 

stor del inhämtats från studier som behandlar liknande frågor och studieområden. De 

värderingar som gjorts tidigare år och inte har ett uppdaterat värde har omräknats till 2014 års 

nuvärde via tidigare års inflation (SCB 2014a). Alla kostnader som använts i rapporten har 

varit exklusive mervärdesskatt, då denna endast ses som en typ av transferering. Eftersom 

prisindex för dieselolja ökat mer än konsumentprisindex de senaste åren, har en 

regressionsanalys genomförts där värden för de senaste tio åren har använts.  

Utöver litteraturstudien användes i huvudsak följande nyckelord för inventeringsanalysen: 

samhällsekonomisk värdering, värdering av buller, transportkostnader för lastbil, krossning, 

entreprenadberg kostnad, krossberg, miljöpåverkan, koldioxidutsläpp, luftföroreningar. 

Sociala aspekter och miljöaspekter har beskrivits i ekonomiska termer i den mån sådana data 

varit tillgängliga i litteratur. Exempel på detta är samhällsekonomiska beräkningar för 

luftföroreningar som gjorts av Trafikverket (Trafikverket 2014). I de fall sådana data saknats 

har dessa effekter presenterats vid sidan av den ekonomiska analysen. Detta har gjorts för att 

påvisa existensen av effekterna så att de inte glöms bort vid en jämförelse av de båda 

alternativen. 
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3.3.6 Miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömningen är gjord enligt teori från LCA med samma funktionella enhet 

som CBA studien. Påverkanskategorierna som använts är global uppvärmning, försurning och 

övergödning. Utsläppen som behandlats har räknats om till utsläppsekvivalenter inom 

respektive påverkans kategori, varvid en fullständig analys av utsläppen från nollalternativet 

respektive modell 2 har gjorts.  

Figur 3 visar hur de olika bedömningsverktygen LCA, LCC och CBA, samt dess 

undergrupper, interagerar och kompletterar varandra i förhållande till hållbarhetens 

grundpelare miljöpåverkan, ekonomi och sociala aspekter (Hoogmartens et al. 2014). I den 

här rapporten har CBA använts som huvudmetod för den samhällsekonomiska bedömningen. 

Vissa fragment från LCA har använts för att komplettera den samhällsekonomiska 

bedömningen, samt för att på ett tydligare sätt kunna påvisa var ifrån den ekonomiska 

effekten av miljökonsekvenser kommer. Detta har skett genom att genomföra en 

miljöpåverkansbedömning där utsläppen som uppkommer i de båda fallen beskrivits i termer 

som visar hur stor påverkan dessa har på global uppvärmning, försurning, samt övergödning. 

Det bedömningsverktyg som använts i den här rapporten kan beskrivas som en kombination 

av CBA och LCA, vilket tydliggörs i figur 6. 

 

Figur 6: Beskrivning av hur teorier inom CBA/LCA används i rapporten. 

3.4 Metodgranskning 

3.4.1 Validitet 

Validitet syftar till i vilken utsträckning en studie faktiskt återspeglar verkligheten. En åsikt är 

att validiteten påverkas av att information alltid tolkas eller översätts, att det inte går att 

observera eller mäta utan att påverka och att siffror, ekvationer och ord representerar 

verkligheten och inte är den faktiska verkligheten. Merriam (1994) menar att det finns sex 

olika strategier för att säkerställa validiteten av en studie, där den här studien har fokuserat på 

klargörande av skevheter genom att i största möjliga mån beskriva utgångspunkter, 

underliggande antaganden och teoretiska perspektiv. Klargörandet av skevheter har bland 

annat skett genom att beskriva vilka delar av masshanteringen som behandlas och vilka som 

inte behandlas i studien. Sekundärdata har bland annat hämtats från Trafikverkets rapporter 

vilket skulle kunna ses som subjektiva och därmed minska validiteten i rapporten. Det finns 

andra värderingar att tillgå, där värdet varierar något jämfört med Trafikverkets. Trafikverket 

Sociala aspekter Miljöpåverkan Ekonomi 

CBA CBA CBA 

LCA 
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har ansetts ha en relativt objektiv utgångspunkt till dessa värderingar i förhållande till de 

övriga värderingarna och därmed leda till större validitet. Vidare visar diskussionskapitlet på 

möjliga förbättringar av det verktyg som tagits fram i studien, vilka skulle kunna leda till en 

större validitet och en bättre återspegling av verkligheten. 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till i vilken utsträckning en studie går att upprepa och om en sådan studie 

skulle leda till samma resultat som den föregående (Merriam 1994). I denna studie har 

merparten av de data som använts inhämtats från tidigare rapporter och andra skriftliga källor. 

Det begränsade antalet intervjuer bör medföra att reliabiliteten är relativt hög för studien. 

Däremot återfinns data för värderingar som använts i studien ofta i andra källor, där 

värderingarna skiljer sig från de som använts i den aktuella studien. Detta innebär att 

reliabiliteten ur denna synpunkt kan anses låg. Sammantaget får det anses vara svårt att 

övergripande bedöma huruvida studien har hög alternativt låg reliabilitet. 
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4 Resultat 

4.1 Definition av projekt och effekter 

Införandet av modell 2 skulle påverka samhället, både på lokal och global nivå till följd av 

förändrade miljöutsläpp och transporter. Minskade transporter mellan centrum och det externa 

upplaget skulle upplevas som positivt från trafikanter som färdas längs denna sträcka eller 

boende längs sträckan. Byggentreprenören skulle även uppleva minskade transporter som 

positivt då det leder till minskade transportkostnader. 

Införandet av modell 2 skulle medföra negativa effekter för åkeriföretag som transporterar 

materialet, då transportsträckorna minskar men åkeriföretagen kan i gengäld hitta andra 

lösningar så att de får betalt för sina tjänster trots kortare transporter. Ägarna av stationära 

upplag får även negativa effekter, då efterfrågan på förvaringsutrymme av material minskar. 

Vidare skulle den lokala trafiken kunna påverkas negativt då transporterna blir mer 

fokuserade till det lokala området. Även den lokala befolkningen riskerar att påverkas 

negativt i form av ökat buller och visuellt intrång beroende på hur upplaget utformas och om 

man t ex anlägger bullervallar eller bullerplank runt upplaget.  

Figur 7 visar de externa upplag som finns i Göteborgs kommun i dagsläget. Tanken med 

modell 2 är att införa temporära upplag närmare byggplatser som uppkommer inuti staden. 

Inverkan som modell 2 medför är mestadels förskjutning, då de flesta effekter redan existerar 

i modell 1. Additionalitet för modell 2 kan vara ett ökat användningsområde för materialet 

t.ex. bullervallar eller markberedning.   

 

Figur 7 visar Göteborgs kommuns tre närmsta upplags-platser (stjärnmärkta) som hanterar entreprenadberg.  
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4.1.1 Nollalternativ 

Entreprenadberg körs från Kruthusgatan (nära möjlig planerad tunnelmynning för Västlänken) 

till Vikans kross. Entreprenadberget krossas där på en stationär kross. Samma lastbil hämtar 

färdigt krossat berg och kör till byggplatsen vid Frihamnen. Lastbilen lämnar den krossade 

bergmassan och kör sedan olastad tillbaka till Norra tunnelentrén. Se figur 8 för karta över 

rutten. 

 

Figur 8: Rutt för nollalternativ 

Kruthusgatan (norra tunnelentrén) – Vikans kross - Frihamnen – Norra tunnelentrén 

Mängd massa: 200 000 ton 

Antal år: 5 

Lastad sträcka: 19,5 km 

Olastad sträcka: 3,4 km 

Medelhastighet: 65 km/h 

4.1.2 Modell 2 

Entreprenadberg körs från Kruthusgatan till Frihamnen. Berget krossas på plats i en mobil 

kross. Lastbilen kör sedan tillbaka till Norra tunnelentrén olastad. Se figur 9 för karta över 

rutten. 
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Figur 9: Rutt för Modell 2. 

Kruthusgatan (norra tunnelentrén) – Frihamnen – Norra tunnelentrén 

Mängd massa: 200 000 ton 

Antal år: 5 

Lastad sträcka: 3,4 km 

Olastad sträcka: 3,4 km 

Medelhastighet: 35 km/h 

4.1.3 Nettonuvärde 

För att beräkna nettonuvärde (NPV) behövs ett framtida prisindex (PI). Detta har beräknats 

genom att titta på hur utvecklingen sett ut under de senaste tio åren och att utvecklingen sedan 

antas fortsätta i samma trend. Det genomsnittliga konsumentprisindexet togs för varje år och 

dessa gav sedan en prognos för att konsumentprisindex (KPI) kommer att stiga 1,58 % per år. 

Liknande gjordes även specifikt för diesel och gav då en ökning på 7,39 % per år. Trenderna 

för KPI samt PI för diesel kan ses i figur 10. Data för tidigare konsumentprisindex och index 

för priset på diesel hämtades från SCB (SCB 2014b) (SCB 2014c).  
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Figur 10: Konsumentprisindex samt prisindex för dieselolja från år 2004 till 2013 (SCB 2014b samt SCB 2014c). 

4.2 Identifiering av kostnader och nyttor 

Nedan följer identifiering av kostnader och nyttor som modell 2 medför jämfört med 

nollalternativet, dessa listas i Tabell 1. I följande kapitel beskrivs först hur generella kostnader 

och nyttor tas fram, sedan följer exempel på en beräkning för det specifika projektets 

kostnader och nyttor. 

Tabell 1: Lista av kostnader och nyttor för modell 2 jämfört med nollalternativet. 

Kostnader Nyttor 

Implementering av upplag Utsläppsreducering 

Ökat lokalt buller Minskat transportavstånd 

Visuellt intrång Ingen stationär kross 

Ökad lokal trafik Ökat användningsområde av material 

Mobil kross  

Avetablering av upplag  
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4.2.1 Kostnader 

Implementeringskostnad 

Införandet av ett lokalt upplag skulle medföra implementeringskostnader för iordningställande 

av marken, inhägna området, ansluta el m.m. Kostnaden beräknas vara ca 100 kr/m
2
 för 

implementeringen av ett upplag (Nilsson & Wall 2009). Implementeringskostnaden skiljer sig 

väldigt mycket mellan olika fall då storlek på område samt områdets förutsättningar kan skilja 

sig mycket. Detta kan innebära att om mer bergmaterial behöver lagras kommer det krävas 

större ytor för detta ändamål, vilket innebär ytterligare kostnader för antingen utvidgning av 

det befintliga området eller uppstartskostnader för ytterligare områden. Dessutom är det av 

stor vikt att veta omsättningen på materialet som lagrats, då en hög omsättning skulle innebära 

att området inte skulle behöva vara lika stort och därmed leda till minskade kostnader. 

Kostnaden får anses vara osäker då den skiljer mycket mellan olika upplag. 

I rapporten beräknas implementeringskostnaden på ett upplag motsvarande 8 000 m
2
, vilket 

ger en kostnad på 800 000 kr.  

Ökat lokalt buller 

Bedömning av antalet berörda individer till följd av ökade ljudvolymer utgår från ekvation 6, 

där r2 är avståndet från ljudkällan vid vilket ljudstyrkan L2 ska avgöras. Variabeln r1 är 

avståndet från ljudkällan vid vilket ljudstyrkan L1 är känd (Sengpielaudio 2014). Enligt 

Forslund et al. (2007) går gränsen för att ljud ska ha en ekonomiskt värderbar effekt på 

individer vid 50 decibel. Det är den ljudnivå som kommer användas som L2 i ekvation 6 för 

att bedöma inom vilken radie från ljudkällan som personer måste befinna sig i för att uppleva 

en negativ effekt från modell 2. Vidare används denna radie för att uppskatta antalet individer 

som påverkas. Ekvation 6 används för beräkning av ljudstyrka vid olika avstånd. 

(6)             (
  

  
) 

För att kunna beräkna inom vilken radie från ljudkällan som individer påverkas bryts den 

sökta radien, r2, utifrån ekvation 6. L2 sätts enligt tidigare beskrivning till 50 decibel. 

Mätningar vid en studie genomförd i Borlänge kommun av företaget ÅF med tre olika 

krossprocesser visade att ljudnivån, på ett medelavstånd av 305 meter från krossprocesserna 

och utan bakgrundsljud, var 62 decibel (Elofsson 2013). Dessa värden används sedan som r1 

respektive L1. Ekvation 7 är en omarbetad version av ekvation 6, där det i detta fall okända 

avståndet r2 är utbrutet från den ursprungliga ekvationen. 

(7)         (
(     )

  
)
 

Resultatet från ekvation 7 ger att r2 = 1214 meter och individer som bor inom det avståndet 

från ljudkällan anses i den här rapporten påverkas negativt av modell 2 till följd av ökade 

ljudnivåer i form av buller från krossning. Då r2 motsvarar radien av en cirkel kan en area, 

inom vilken individer upplever en negativ effekt av buller, beräknas till 4,63 km
2
. Om 

upplaget förutsätts uppta en area på 0,015 km
2
, där krossen är placerad centralt, kommer 
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individer som befinner sig inom en area på 4,61 km
2
 att påverkas av buller. Genom att 

multiplicera arean med befolkningstätheten i det aktuella området kan antalet som påverkas 

av buller bestämmas. För att kunna beräkna den totala kostnaden för buller används 

värderingen av kostnader för olika ljudnivåer genom att omvandla dessa från individuella 

kostnadsvärderingar för respektive ljudvolym till kostnadsökningen mellan respektive 

ljudvolym, se tabell 8 i bilagor. Kostnaden för buller beräknas med ett 2014 års nuvärde till 

3697 kr/år och person. Beräkningen kan ses i tabell 9 i bilagor. För att beräkna kostnaden på 

en specifik plats multipliceras kostnaden med den faktiska befolkningstätheten. 

Befolkningstätheten i Göteborgs tätort år 2010 var 2700 invånare/km
2 

(Statistiska 

Centralbyrån 2010), vilket ger att antalet påverkade individer är 12 460,5 till en totalkostnad 

på 8 561 688 kr/år. 

Bullerreducering 

Genom att strategiskt planera utformningen av placeringen av massorna inom upplaget skulle 

viss bullerreducering kunna uppnås. Detta innebär exempelvis att en vall av material placeras 

runtom de mest högljudda processerna, såsom kring bergkrossen. Genom denna utformning 

av massorna skulle alltså den ökade ljudnivån som förväntas påverka individerna i närområdet 

minska. Därigenom skulle antalet påverkade individer och den grad av påverkan som bullret 

påverkar enskilda individer minska, vilket skulle minska de samhällsekonomiska kostnaderna 

vid ett införande av modell 2. En studie som gjorts angående ljudreduktion i samband med 

motorväg och järnväg visade att jordvallar utan platta ytor skulle kunna minska ljudstyrkan 

med 22 decibel vid ett avstånd på 1-50 meter bortanför vallen (The European Union Seventh 

2013). Om man med bullervallar skulle minska ljudstyrkan med 22 decibel skulle det 

innebära att gränsen för vilken ljudvolym som har negativ effekt på invånarna, flyttas från 50 

dB till 72 dB.  

En area på 0,014 km
2
 motsvarar i Göteborgs stad, med en befolkningstäthet på 2700 

individer/km
2
, 38 individer som påverkas av höjda bullernivåer. Detta innebär en kostnad på 

4804 kr/år för buller när bullerskydd finns. 

Visuellt intrång 

Till följd av att ett lokalt upplag för jord- och bergmassor uppförs i de centrala delarna av en 

stad, kommer med största sannolikhet ett antal individer uppleva att detta stör deras visuella 

upplevelse av stadens miljö. Detta kan jämföras med ett externt upplag utanför staden, där 

färre antal individer vistas och därmed inte upplever lika stor försämrad stadsmiljö. Det 

visuella intrånget anses vara svårt att värdera i monetära medel och då ingen tidigare 

värdering finns tillgänglig presenteras denna effekt vid sidan av kostnadsnyttoanalysen 

(Bickel et al. 2006).  

Ökad lokal trafik 

Om materialtransporten från byggplatsen går till ett externt upplag, sker den oftast via större 

vägar. Transporten går ofta från byggplatsen med kortaste väg till en motorväg eller 

motortrafikled ut ur staden. Ett införande av ett lokalt upplag kan få materialtransporterna att 
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bli mer lokalt fokuserade och därför öka trafiken för vissa lokala platser. En ökad lokal trafik 

kan i sin tur leda till uppkomst av bilköer och att trafikanter tvingas välja andra vägar för sina 

transporter, vilket ses som en negativ social effekt. En ökad lokal trafik är svår att värdera och 

skiljer sig mycket mellan olika fall, varvid denna effekt lämnas utanför den huvudsakliga 

kostnad-nytto-analysen, men fortfarande kommenteras. 

Mobil kross 

Vid produktion av ballast med en mobil kross jämfört med en stationär ökar 

energiförbrukningen från ca 10 kWh/ton (vanlig stationär kross) till ca 18 kWh/ton. Detta är 

på grund av att den mobila krossen har en lägre verkningsgrad och kräver mer energi för att 

utföra samma arbete, jämfört med den stationära krossen (Grånäs et al. 2013). Då diesel har 

ett energiinnehåll på 9,8 kWh/l (Biogasportalen 2011) innebär det att det går åt 1,84 liter 

diesel för varje ton krossat berg. Med en kostnad på 10,86 kr/l för diesel (Bensinpriser.se 

2014) innebär den mobila krossen en kostnad på 19,95 kr/ton. Den mobila krossen är antagen 

att enbart drivas av diesel och beräknas ge upphov till ett utsläpp av 4,662 kg CO2/krossat ton 

(Grånäs et al. 2013). 

I denna studie är 40 000 ton berg/år den funktionella enhet som används för beräkningar. Om 

en mobil kross ska bearbeta 40 000 ton berg per år under en femårsperiod innebär det en total 

kostnad på 4 482 303 kr och ett koldioxidutsläpp på 186 480 kg/år. 

Avetablering 

En typ av kostnad som kan uppkomma är kostnad för återställande av mark för området. 

Enligt Wallman
3
 är kostnaden för avetablering av ett upplag för entreprenadberg relativt låg, 

ca 100 kr/m
2
, beroende på hur området fortsättningsvis ska användas.  

Avetableringskostnaden innebär i detta fall att kostnaden för återställande av mark skulle bli 

ca 800 000 kr för ett upplag på 8 000 m
2
. 

4.2.2 Nyttor 

Utsläppsreducering 

Studien behandlar kostnader ur ett samhällsperspektiv. Därför medräknas de kostnader för 

luftföroreningar som uppstår från förbränningen av fossila bränslen. Då transportsträckorna 

minskar medför det även minskad mängd utsläpp av miljöfarliga ämnen. Värderingen av 

kostnaden för utsläpp görs med hjälp av Trafikverkets samhällsekonomiska beräkningar 

(Trafikverket 2014). Värderingen görs av de hälsoeffekter som orsakas av utsläppen av 

kväveoxid, svaveldioxid och kolväten samt nedsmutsning av avgaspartiklar. Hälsoeffekterna 

är värderade avseende förkortad livslängd samt av ökad sjuklighet och bygger på en 

uppskattning av förväntade värdet av ett förlorat levnadsår. Trafikverkets kostnad för 

luftföroreningar består av summan av kostnaden för lokala samt regionala effekter. Det är 

                                                 
3
 Sven Wallman, NCC, e-post den 16 december 2014 
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betalningsviljan för en minskning av de effekter som utsläppet av ämnet orsakar som utgör 

kostnaden av utsläppen. De regionala effekterna kommer från de naturskadeeffekter som 

uppstår p.g.a. utsläppen. Värderingen görs inte för skadekostnaden utan för åtgärdskostnaden 

för att uppnå vissa politiskt uppsatta miljömål (Trafikverket 2014). 

Data som valts i Trafikverkets samhällsekonomiska beräkningar är från ett kortsiktigt 

perspektiv för Stockholms ytterstad då det passar det generella fallet bäst. Värdet för 

kväveoxid saknas för Stockholm ytterstad så värdet för Stockholm innerstad användes istället 

(Trafikverket 2014). 

Lastbilstransporterna bidrar bl.a. med utsläpp av koldioxid (CO2), kolväten (HC), kväveoxider 

NOx, partiklar (PMm) samt svaveldioxid (SO2). Utsläppens påverkan beskrivs kortfattat nedan. 

Samhällsekonomiska värderingar för dessa olika utsläpp blev alltså för kolväten: 0,01575 

kr/km, för kväveoxid: 0,2242 kr/km och för svaveldioxid: 0,000225 kr/km. 

Koldioxid (CO2) 

Förbränningen av fossila bränslen bildar koldioxid. Kostnaden för utsläpp av koldioxid för 

transporter är antagen att täckas av koldioxidskatten på diesel som beräknas vara 3,09 kr/liter 

enligt Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI 2014). Mängden koldioxid 

beräknas vara 2,54 kg för varje liter diesel som förbränns (Naturvårdsverket 2014). Det gör att 

varje förkortad km transportsträcka tur och retur, ger en minskad mängd koldioxid på 1,72 kg 

(beräknad med en bränsleförbrukning på 3,9 liter/mil lastad och 2,9 liter/mil olastad).    

Svaveloxider 

Svaveloxider bidrar till försurning av mark och sjöar samt bidrar till korrosion av byggnader 

och bilar. Vid förbränning av fossila bränslen bildas svaveldioxid och Trafikverket uppskattar 

att utsläppen är 0,000001 kg/km från en lastbil utan släp i stadstrafik (Trafikverket 2014). 

Kväveoxider (NOx) 

NOx är en term för kväveoxiderna NO och NO2. Kväveoxider bildas vid förbränning av 

fossila bränslen. Hur stor mängd som bildas är beroende av hur förbränningen sker. 

Trafikverket har uppskattat att utsläppen är 0,0059 kg/km NOx för en lastbil utan släp i 

stadstrafik (Trafikverket 2014). Kväveoxider bidrar till försurning av mark och sjöar, 

övergödning, förhöjda ozonhalter samt påverkar människors hälsa negativt.  

Partiklar (PMm) 

Det bildas avgaspartiklar vid förbränningen av fossila bränslen och även partiklar från slitage 

av vägbanan. Enligt Energi- och klimatrådgivningen är partiklar den luftförorening som 

orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Trafikverket har uppskattat att utsläppen av 

partiklar är 0,00014 kg/km för lastbil utan släp i stadstrafik (Trafikverket 2014).  

Minskat transportavstånd 

Vid ett införande av modell 2 med mer lokala upplag för jord- och bergmassor skulle 

transporterna av massorna minskas. För att beräkna nyttan från dessa minskade 

transportavstånd används differensen i avstånd från byggplatsen mellan lokala och externa 

upplag.  
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Kostnader som uppstår under transporter av jord- och bergmassor delas i denna studie upp i 

avståndsberoende och tidsberoende kostnader. De avståndsberoende kostnaderna består av 

kostnad för diesel vid lastad samt olastad körning, kostnad för reparation och service av 

fordon, samt däckslitage. De avståndsberoende kostnaderna utgår ifrån kronor per kilometer 

och finns redovisade nedan i tabell 2. 

Tabell 2: Lista över avståndsberoende kostnader. 

Avståndsberoende kostnad (exklusive 

sociala- och miljökostnader) 

Kostnad (kr/km) 

(nuvärde för 2014) 

Källa 

Bränslekostnad fullastad körning 4,24  (Grånäs et al. 2013, 

bensinpriser.se 2014)  

Bränslekostnad olastad körning 3,15   (Grånäs et al. 2013, 

bensinpriser.se 2014)  

Reparation och service 1,91  (Sveriges Åkeriföretag 2009) 

Däckslitage 0,56 (Sveriges Åkeriföretag 2009) 

De tidsberoende kostnaderna utgörs i denna studie av lön för förare vid körning inklusive 

lastning och lossning av material, kostnader för administration och fasta fordonskostnader. De 

fasta fordonskostnaderna består av avskrivning, räntekostnad, försäkringar samt övriga fasta 

kostnader. För att dessa kostnader på ett relevant sätt ska kunna fördelas på de olika 

körningarna har dessa kostnader omvandlats till kronor per timme. Antagandet är att det går 

1708 arbetstimmar på ett år (Sveriges Åkeriföretag 2009). Kostnaderna finns angivna i tabell 

3. 

Medelhastigheten för nollalternativet har satts till 60 km/h och medelhastigheten för modell 2 

har satts till 35 km/h. Hastigheterna påverkar den tidsåtgång som varje körning tar, vilket 

ligger till grund för hur stor kostnad varje körning ska beläggas med. 

Tabell 3: Lista över tidsberoende kostnader. 

Tidsberoende kostnad Kostnad (kr/h) källa 

Fasta fordonskostnader 166,71  (Sveriges Åkeriföretag 2009) 

Lön förare 233,34  (Sveriges Åkeriföretag 2009) 
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Stationär kross 

I modell 2 används en mobilkross istället för en stationär kross. Det innebär att kostnaden för 

den stationära krossen försvinner i modell 2. Den stationära krossen gör av med 10 kWh/ton, 

varav 50 % kommer från el och 50 % kommer från diesel. 5 kWh motsvarar 0,51 liter diesel, 

vilket kostar 5,54 kr. Elkostnaden förväntas komma från energimix med en kostnad på 0,286 

kr/kWh, vilket innebär en kostnad på 1,43 kr/ton (Nord Pool Spot 2014). Totalkostnaden från 

den stationära krossen blir 6,97 kr/ton och koldioxidutsläppet 1,748 kg/ton (Grånäs et al. 

2013). 

I det fall då den funktionella enheten är 40 000 ton/år under en femårsperiod innebär det en 

totalkostnad på 1 531 084 kr och ett koldioxidutsläpp på 69 920 kg/år. 

Massor som markberedning 

Det tryck mot marken som uppkommer till följd av bergmassorna och den beredning som 

gjorts för att implementera upplaget skulle kunna fungera som en första beredning. Därmed 

skulle det kunna minska behovet av markförstärkning vid ett framtida byggande av 

exempelvis bostäder. Detta är dock en kostnad som är svår att kvantifiera och lämnas därmed 

utanför kostnad-nytto-analysen. 

4.2.3 Sammanfattning kostnader och nyttor 

Resultatet av kostnadsberäkningarna kan ses i tabell 4. Ett utdrag från beräkningsverktyget 

kan ses i tabell 10, 11, 12, 13 och 14 i bilaga. De kostnader som inte värderats ekonomiskt är 

visuellt intrång och ökad lokal trafik. De nyttor som inte värderats är massor som 

markberedning. 

Tabell 4: Resultat av kostnadsberäkningar. 

 

Summa exklusive 
miljö- och sociala 
kostnader (kr) 

Miljö- och sociala 
kostnader (kr) 

Total summa 
samhällskostnader 
(kr) 

Koldioxidutsläpp 
(kg) 

Energiförbrukning 
(kWh) 

Nollalternativ 10 202 010 300 348 10 502 358 547 720 2 764 400 

Modell 2 Utan 
bullerskydd 10 032 507 49 995 851 60 028 359 966 944 3 733 280 

Modell 2 Med 
bullerskydd 10 032 507 117 131 10 149 639 966 944 3 733 280 
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5 Miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömningen utgår från teori om LCA och fokuserar på tre olika 

påverkanskategorier; global uppvärmning, försurning och övergödning. Den utgår ifrån 

utsläpp från transporter med en lastbil med 16 tons lastningskapacitet med diesel som 

drivmedel (Spielmann et al. 2007), samt utsläpp från mobil respektive stationär kross (Grånäs 

et al. 2013). Respektive utsläpp värderas sedan med en utsläppsekvivalent för global 

uppvärmning (kg CO2 eq/kg), försurning (kg SO2 eq/kg) och övergödning (kg PO4 eq/kg) 

(Product Ecology Consultants 2008), där varje ämne som släpps ut motsvarar en viss mängd 

av varje utsläppsekvivalent. Detta sammanfattas i tabell 5.  

Tabell 5: Resultat av miljöpåverkansbedömning 

Transporter Miljö kg/km kg CO2 eq/kg kg SO2 eq/kg kg PO4 eq/kg 

 
Koldioxid 0,788 0,788 - - 

 
Svaveldioxid 0,0000249 - 0,00002988 - 

 
Kolmonoxid 0,00164 0,0025092 0,0012546 - 

 
Kväveoxider 0,00836 - 0,00418 0,0010868 

 
Metan, fossil 0,0000767 0,0017641 - - 

 
Ammoniak 0,000005 - 0,000008 0,00000175 

 
Dikvävemonoxid 0,00003 0,00888 - - 

Mobil stenkross 
 

kg/ton 
   

Diesel Koldioxid 4,662 4,662 - - 

Stationär kross 
     

Diesel och el Koldioxid 1,748 1,748 - - 

Nollalternativ 
  

413692,264 1474,350494 293,2681765 

Modell 2 
  

1148240,124 437,7984 87,084 

 

Resultatet från påverkansbedömningen visar att införandet av Modell 2 i Göteborg skulle 

innebära att GWP100 i form av kg CO2-eq/kg utsläpp skulle öka från 413 692 till 1 148 240, 

samtidigt som försurningen i form av kg SO2-eq/kg utsläpp skulle minska från 1 474 till 438 

och övergödningen i form av kg PO4-eq/kg utsläpp skulle minska från 293 till 87. 
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6 Känslighetsanalys 

En jämförelse mellan olika kostnadsposters påverkan på totalkostnaden visas i tabell 6. Den 

visar att för nollalternativet, har transportkostnader störst påverkan (ca 83 %). För modell 2 

utan bullerskydd, har miljö- och sociala kostnader störst påverkan (ca 83 %) och för modell 2 

med bullerskydd, har kostnaden för krossning störst påverkan (ca 44 %).  

Tabell 6: Procentuell påverkan för olika kostnadsposter jämfört med totalkostnaden 

 
Anläggningskostnad Kostnad krossning Transportkostnad Miljö- och sociala kostnader 

Nollalternativ 0,00 % 14,58 % 82,56 % 2,86 % 

Modell 2 Utan bullerskydd 2,72 % 7,47 % 6,53 % 83,29 % 

Modell 2 Med bullerskydd 16,07 % 44,16 % 38,61 % 1,15 % 

 

För att se vilka enskilda faktorer som påverkar slutresultatet mest genomförs en One-Factor-

At-a-Time (OFAT) analys.  

6.1 One Factor At a Time 

I OFAT analysen har viss utvald indata förändrats och resultatet beräknats. I tabell 15 i bilaga, 

visas resultatet från känslighetsanalysen. För medelhastighet nollalternativ, medelhastighet 

modell 2, yta modell 2, diselkostnad nollalternativ och dieselkostnad modell 2, väljs 

förändringen av indata-värdet till 80 %, 90 %, 110 % samt 120 % av ursprungliga värdet, för 

att se vilken påverkan som ges på resultatet. För KPI nollalternativ och KPI modell 2, väljs 

förändringen av indata-värdet till 32 %, 63 %, 127 % samt 158 %. För diesel PI nollalternativ 

och diesel PI modell 2, väljs förändringen av indata-värdet till 68 %, 81 %, 108 % samt 122 %. 

Indata som påverkar resultatet för båda modellerna mest är dieselkostnaden. En förändring av 

dieselpriset med 20 %, ger en förändring på resultatet med 4,8 % för nollalternativet och 

9,5 % för modell 2. För övriga värden, se tabell 15 i bilaga. 

6.1.1 Transportkostnader 

Eftersom transportkostnaderna utgör en stor del av totalkostnaderna för både nollalternativet 

och modell 2 med bullerskydd, undersöktes vilka faktorer som hade stor inverkan på 

transportkostnaden. En avgörande faktor är dieselpriset, som visas i OFAT. En annan stor 

faktor är tiden för lastning och lossning. Figur 11 visar hur stor andel av den totala 

transportkostnaden som lastning och lossning innefattar vid olika sträckor och tider. 

Diagrammet visar vikten av tidsåtgången för lastning och lossning vid kortare sträckor. Det 

visar även att det är viktigt att korrekt uppskatta tiden som går åt för lastning och lossning och 

även tid för stillestånd i processen, eftersom denna tid har stor påverkan på den totala 

transportkostnaden. 
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Figur 11: Tid för lastning och lossnings procentuella påverkan på den totala transportkostnaden 

6.1.2 Miljöpåverkansbedömning 

En OFAT analys gjordes även på mängden utsläpp per kilometer av koldioxid, svaveldioxid, 

kolmonoxid, kväveoxid, metan, ammoniak och dikvävemonoxid som låg till grund för 

miljöpåverkansbedömningen. Beräkningarna kan ses i tabell 16 i bilaga. En förändring av 

transportutsläppen av CO2 per kilometer på 10 %, gav ett förändrat slutresultat i CO2-

ekvivalenter på 1,5 % för nollalternativet och 1,8 % för modell 2. Vid en förändring av CO2-

utsläpp på 10 % för både transport samt krossning, gav en förändring på slutresultatet i CO2-

ekvivalenter på knappt 10 %. Det visar att de övriga ämnena bidrar till en väldigt liten 

förändring gällande CO2-ekvivalenter. De ämnen som har störst påverkan på utsläpp av SO2-

ekvivalenter från transporter var NOx och CO. En förändring på 10 % utsläppsmängd, gav ett 

förändrat slutresultat för SO2-ekvivalenter på 7,6 % för NOx och 2,3 % för CO. En förändring 

på 10 % utsläpp av NOx gav ett förändrat slutresultat av PO4-ekvivalenter på knappt 10 %. 

Ammoniak står alltså för en väldigt liten påverkan av PO4-ekvivalenterna.    

6.2 Designförändring - stationär kross istället för mobil kross för 

modell 2 

På grund av den lägre verkningsgraden samt att den mobila krossen endast beräknas drivas 

med diesel, leder införandet av en stationär kross vid upplaget för modell 2 till en stor 

förändring av resultatet. Skillnaderna i beräkningarna blir att krossen i modell 2 antas drivas 

med 50 % el och 50 % diesel och att energiförbrukningen minskar från 18 kWh/ton till 10 

kWh/ton. Kostnaden för buller har sedan antagits vara oförändrad. I tabell 7 visas resultatet 

för detta scenario. Resultatet blir att summan samhällskostnader för modell 2 minskar med ca 

3,0 miljoner kronor när den mobila krossen ersätts med en stationär kross. Totalsumman 
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exklusive miljö- och sociala kostnader för modell 2 blir ca 3,1 miljoner kronor lägre än för 

nollalternativet. För totala samhällskostnaderna blir resultatet för modell 2 ca 3,3 miljoner 

kronor lägre än för nollalternativet. Ersättningen av den mobila krossen med en stationär 

kross i modell 2, leder till minskade koldioxidutsläpp på ca 580 ton samt en minskad 

energiförbrukning med ca 1,6 GWh. Koldioxidutsläppen för modell 2 blir ca 160 ton mindre 

än för nollalternativet. Energiförbrukningen blir ca 600 MWh lägre än för nollalternativet. 

Tabell 7: Resultat för kostnadsberäkningar med stationär kross istället för mobil kross för modell 2. 

 

 

Summa exklusive 
miljö- och sociala 
kostnader (kr) 

Miljö- och sociala 
kostnader (kr) 

Summa 
samhällskostnader 
(kr) 

Koldioxidutsläpp 
(kg) 

Energiförbrukning 
(kWh) 

Nollalternativ 10 202 010 300 348 10 502 358 547 720 2 764 400 
Modell 2 Utan 

bullerskydd 7 081 289 49 995 851 57 077 140 384 144 2 133 280 
Modell 2 Med 

bullerskydd 7 081 289 117 131 7 198 420 384 144 2 133 280 
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7 Diskussion 

Syftet med studien är att utveckla ett verktyg som kan användas av utredare för att bedöma 

den samhällsekonomiska nyttan av olika modeller för masshantering. Syftet bedöms ha 

uppfyllts och ett verktyg togs fram och testades i en fallstudie. Verktyget består av en 

Exceldel som beräknar monetära kostnader (även inkluderat miljökostnader samt sociala 

kostnader) och en miljöpåverkansbedömning som beräknar utsläppsekvivalenter. Verktyget 

upplevs enkelt att använda och resultatet verkar ge en god indikation för vad skillnaden i 

kostnader för de olika alternativen kommer att bli. Det kan i ett tidigt stadie ge utredaren en 

samhällsekonomisk jämförelse av, till exempel, om ett centralt upplag är att föredra jämfört 

med ett upplag utanför staden.  

När man bedömer samhällsekonomiska kostnader undersöks ekonomiska, miljömässiga samt 

sociala kostnader. Verktyget tar framförallt hänsyn till ekonomi och miljöpåverkan, men även 

vissa sociala aspekter beaktas. Det inkluderar bl.a. anläggningskostnad, kostnad för krossning, 

transportkostnad, bullerkostnad samt miljöpåverkan. Indata i beräkningsverktyget kan lätt 

anpassas för att passa olika scenarion och förhållanden, till exempel olika transportavstånd, 

volym, miljöpåverkan, pris och typ av krossanläggning. Verktyget kan även utvecklas för att 

ge mer precisa beräkningar. Begränsningen i verktyget ligger i de förenklingar och 

antaganden som gjorts i studien. De kategorier av miljöpåverkan som den här studien 

undersöker är: global uppvärmning, försurning och övergödning. Dessa bedöms ha störst 

påverkan på miljön och andra faktorer bedöms påverka marginellt. Brytning av råmaterial 

samt slutförvaring av materialet tas inte med i beräkningsverktyget. Dessa utelämnas för att 

de är lika i båda modellerna och påverkar inte jämförelsen mellan dessa. Visuellt intrång har 

inte kunnat värderas i rapporten och det kan finnas ytterligare faktorer som inte beaktats. 

Studien kan inte svara på om ett införande av mer lokala upplag alltid leder till en 

samhällsekonomisk förbättring. Flera fallstudier skulle kunna visa på tendenser ifall det är 

lönsamt med fler lokala upplag eller inte. De skulle dock inte kunna svara på om det alltid 

gäller. Man kan även undersöka värdet på marken där upplaget är beläget och jämföra detta 

med kostnadsminskningen från kortare transportavstånd. En undersökning av värdet på 

marken från alternativa användningsområden skulle kunna ge en förfinad version av 

verktyget. Det verktyg som tagits fram bedöms dock ge tillräckligt underlag för att kunna ge 

vägledning för placering av upplag. 

Verktyget är baserat på teorier från LCA och CBA för att visa vilka effekter en optimering 

kan ge. Som nämns i teorin är det svårt att kombinera dessa analysverktyg då de har olika 

utgångspunkter. Men att kombinera analysverktygen har även fördelar, då risken för att missa 

viktiga parametrar minskar (Carlsson Reich 2005). I det framtagna verktyget användes teorier 

från CBA och LCA separat i kompletterande syfte. CBA används som grundläggande metod 

för monetära värderingar av kostnader. Dessa kompletterades med en 

miljöpåverkansbedömning med ursprung i LCA, där utsläppens påverkan på miljön beskrivs. 

I bedömningen har respektive utsläpp värderats med en utsläppsekvivalent för global 

uppvärmning, försurning och övergödning (Product Ecology Consultants 2008). Genom att 
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kombinera CBA med LCA förväntas en större förståelse och vikt läggas på miljöaspekter, 

som tillägg till den rent ekonomiska värderingen.  

Det kan vara enklare att kombinera undergrupper till CBA och LCA med varandra och dessa 

kan vara mer kompatibla med varandra än verktygen i stort (Carlsson Reich 2005, Klöppfer & 

Ciroth 2011). I det framtagna verktyget så kompletterades CBA till stor del med LCA, men 

vissa delar har dock integrerats. Definition av mål och omfattning från LCA (Laurent et al. 

2014, Foolmaun & Ramieeawon 2013) kan på ett smidigt sätt kopplas samman med definition 

av projekt från CBA (Hanley & Spash 1993).  I studien används en funktionell enhet, vilken 

är en del av den grundläggande metodiken för LCA (Laurent et al. 2014, Foolmaun & 

Ramieeawon 2013) och har i detta fall enkelt integrerats i CBA. En gemensam funktionell 

enhet för de monetära kostnaderna samt för miljöpåverkansbedömningen underlättar 

jämförandet och analysen av resultatet. Vidare genomförs en så kallad inventeringsanalys, där 

begreppet kommer från teori inom LCA (Foolmaun & Ramieeawon 2013, Laurent et al. 2014), 

men som visar sig fungera bra även för CBA-delen av studien. Teorin för konsekvensanalys 

inom LCA (Foolmaun & Ramieeawon 2013, Laurent et al. 2014) har stark koppling till den 

del av CBA som betecknas identifikation av projektets ekonomiska effekter (Bohm 1977), 

men med tanke på att LCA och CBA har olika syften och utgångspunkt görs dessa separat. 

Vidare genomförs känslighetsanalyser genom så kallad OFAT (van Griensven et al. 2006), 

vilket kan göras enkelt för både CBA och LCA.  

7.1 Diskussion av indata 

Ett antagande är att konsumentprisindex skiljer sig mycket från prisindex för dieselolja. Det 

grundar sig i att den historiska utvecklingen under de senaste 10 åren för KPI och PI för 

dieselolja skiljt mycket från varandra (SCB 2014b) (SCB 2014c). Genom att genomföra en 

regressionsanalys fastställdes att KPI haft och förväntas i framtiden ha en positiv utveckling, 

där det ökar med 1,58 % varje år. Regressionsanalysen visar att prisindex för dieselolja 

förväntas ha en årlig positiv utveckling på 7,39 %. Anledningen till att endast prisindex för 

dieselolja behandlas individuellt är för att priset på dieseloljan har en stor påverkan på 

processerna som studien behandlar och att just fossila bränslen tenderar att ha en relativt unik 

prisutveckling. Regressionsanalysen visar på en stor skillnad mellan KPI och PI för dieselolja, 

vilket gör att om detta inte hade tagits med i studien hade resultatet blivit annorlunda. Att 

prisindex för dieselolja har en positiv utveckling på över 7 % per år under en längre tid kan 

ses som osannolik. Då syftet med studien är att ta fram ett beräkningsverktyg som kan 

användas av utredare, läggs ingen större vikt på att förutse en korrekt prognos för 

prisutvecklingen. De värden för KPI och PI för dieselolja som används i denna studie kan 

enkelt ändras för att passa mer korrekta prognoser.  

I rapporten ges en kostnad för buller där ingen bullerreducering förekommer och en kostnad 

med bullerreducering. I beräkningarna görs sedan separata beräkningar där kostnaden 

inkluderar bullerreducering och exkluderar bullerreducering. Kostnaden för buller utan 

bullerreducering är väldigt stor och utan bullerreducering krävs långa differenser i avstånd 

mellan upplaget i nollalternativet och modell 2, vilket gör att införandet av modell 2 utan 

bullerskydd endast i undantagsfall kommer vara samhällsekonomiskt lönsamt. I beräkningen 
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av bullerkostnader används befolkningstätheten i Göteborgs tätort för att beräkna kostnaderna 

(Statistiska Centralbyrån 2010). Detta förutsätter att individerna är jämnt fördelade i tätorten, 

vilket inte är fallet i verkligheten. Dessutom är troligtvis befolkningstätheten lägre närmare 

upplaget, där kostnaden för buller är högst på grund av högre ljudvolymer. Detta innebär att 

kostnaden för buller troligtvis är överskattad och bör i verkligheten bli lägre. 

I rapporten görs ingen värdering av visuellt intrång, men detta bör göras för att få en komplett 

samhällsekonomisk värdering. Ett sätt att göra en bedömning av värdet av det visuella 

intrånget kan vara att göra en undersökning av vad folk är villiga att betala för att slippa det 

visuella intrånget (Hanley & Spash 1993). Detta bör då genomföras vid varje nytt scenario, 

eftersom förutsättningarna för vad den visuella påverkan har på individen skiljer mycket. 

Många värderingar av utsläpp har utgått från Trafikverkets samhällsekonomiska värderingar. 

Dessa värderingar får anses vara små i förhållande till körd kilometer, men har påverkan på 

slutresultatet i och med att långa sträckor körs. Noggrannheten är därmed relevant, för att små 

värderingar kan nå betydande värden. 

Det är en stor skillnad i kostnad och koldioxidutsläpp mellan att krossa berg med en stationär 

kross och en mobil kross. Om det skulle vara möjligt att, i modell 2, använda en kross som 

delvis drivs med el skulle den samhällsekonomiska nyttan öka vid ett införande av modell 2 

och det skulle inte behöva vara lika stora avståndsskillnader mellan nollalternativet och 

modell 2 för att en förändring ska vara samhällsekonomiskt hållbar. 

Mobila krossar kan ha bättre verkningsgrad än vad rapporten räknat med, därför lades 

energiåtgången för mobil kross till som variabel i indata till beräkningsverktyget. 

I inventeringsanalysen visade det sig att olika källor anger olika värden för de utsläpp som 

transporterna bidrar med, vilket tyder på en osäkerhet på hur mycket utsläpp transporter 

faktiskt ger upphov till. Exempelvis användes Naturvårdsverket (2014) som källa för 

koldioxidutsläpp, då flera andra källor ansågs kunna ha ett självändamål i att överskatta 

mängden utsläpp. 

7.2 Diskussion av resultat 

Utifrån de data som använts i scenariot för nollalternativet respektive modell 2 får det anses 

vara samhällsekonomiskt hållbart att genomföra en implementering av modell 2. Dock är 

skillnaden, om man förutsätter att bullerskydd används, så liten att mindre förändringar i 

processerna skulle kunna innebära att utfallet från kostnad-nytta kriteriet blir ett annat och att 

det istället är nollalternativet som är samhällsekonomiskt bättre. En förändring kan till 

exempel vara att det temporära upplaget används under längre tid än det scenario som satts 

upp i denna studie. Om upplaget kan användas längre än en femårsperiod, leder det till att 

kostnaderna för etablering och avetablering får en lägre påverkan på samhällskostnaden och 

modell 2 blir därmed mer lönsam. En annan förändring kan vara att avståndsskillnaderna 

mellan alternativen visar sig vara annorlunda, t.ex. kan avståndet från byggplatsen till 

nollalternativets stationära upplag vara längre än den sträcka som använts i denna studie. 

Eftersom transporter innebär en samhällsekonomisk kostnad blir då nollalternativet dyrare 
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och kostnaden för modell 2 oförändrad. Om det visar sig att upplaget inte behöver lika stor yta 

som det valda scenariot (t.ex. på grund av en högre omsättning av bergmassor), minskar 

kostnaderna för etablering och avetablering då dessa är beroende av ytans storlek. 

Medelhastigheterna för transporterna kan även variera beroende på hur situationen ser ut och 

hur de yttre förutsättningarna förändras. Detta kan även ha stor påverkan på de 

samhällsekonomiska beräkningarna.  

I beräkningarna som gjorts i denna studie har transporthastigheten förutsatts endast påverka 

den tidsåtgång som varje körning tar, vilket ligger till grund för hur stor kostnad varje körning 

ska beläggas med. För att öka validiteten av verktyget, kan man i vidare studier undersöka hur 

utsläppen påverkas av hastigheten och körrytmen. 

Eftersom kvalitén på berg från täkter och berg från byggnationer kan vara olika, kan det 

innebära att man i vissa fall behöver använda sig av bergmassa från en täkt även om massan 

finns tillgängligt på ett närmare upplag. Detta är dock inget som påverkar utfallet från 

analysverktyget, då denna process är likadan oavsett om nollalternativet eller modell 2 

tillämpas. Det kan även tänkas att den yta som avsätts för upplag till modell 2 är begränsad, 

vilket kan leda till att bergmassor tvingas köras till upplaget för nollalternativet om massorna 

blir mycket större än beräknat. Detta leder till att nollalternativet även i detta fall skulle 

behöva fungera som ett komplement till modell 2. 

De miljökostnader och sociala kostnader som värderats i studien visade sig ha relativt lite 

påverkan på den totala samhällskostnaden. Dock fanns det kostnader som inte kunde värderas 

i denna studie. Detta innebär att miljökostnader och sociala kostnader bör vara större än den 

värdering som gjorts i studien. Då resultatet visar på en liten positiv samhällsekonomisk 

effekt för modell 2, skulle de kostnader som inte värderats potentiellt kunna ha sådan 

påverkan på slutresultatet att modell 2 visar sig ha en negativ samhällsekonomisk påverkan. 

Dock kan det även visa sig att modell 2 har ännu större positiv påverkan än beräknat. I 

framtida studier bör det göras försök att kvantifiera och värdera dessa kostnader för att få ett 

mer rättvist värde för den totala samhällskostnaden. 

7.3 Diskussion av miljöpåverkansbedömning 

Miljöpåverkansbedömningen visade att ett införande av modell 2 skulle innebära ett ökat 

utsläpp av växthusgaser. Detta beror på de mycket större utsläpp som den mobila krossen har, 

jämfört med den stationära krossen. Den relativt lilla differensen i avstånd mellan 

nollalternativet och modell 2 innebär att besparingen av utsläpp som transporterna bidrar med 

blir så små att de inte har samma påverkan som utsläppen för krossarna. Om enbart GWP100 

(Stamp et al. 2013) skulle användas för att bedöma lämpligheten av ett införande av modell 2 

skulle det behöva vara mycket större differenser i transportsträckor för att modell 2 skulle bli 

lönsamt. 

Vidare skulle ett införande av modell 2 innebära mycket lägre utsläpp som påverkar 

försurning och övergödning. Eftersom beräkningarna inte tog med utsläpp från krossningen 

som skulle påverka försurning och övergödning, innebär det att minskningen av dessa utsläpp 

är direkt beroende av skillnaden i avstånd mellan nollalternativet och modell 2. I verkligheten 
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bör modell 2, i detta scenario, bidra till större utsläpp av försurning och övergödning eftersom 

förbränningen av diesel totalt är högre. Det är dock svårt att få data för hur mycket utsläpp, 

annat än koldioxid, som krossningen bidrar till. 

I rapporten beskrivs endast utsläppen från den stationära och mobila krossen i form av 

koldioxid. Troligtvis ger förbränningen av diesel i krossarna också upphov till utsläpp av NOx 

och SOx, men då de källor som används i studien endast beskriver utsläppet av CO2 begränsas 

studien till detta utsläpp. Detta påverkar bland annat utfallet av miljöpåverkansbedömningen, 

då en för stor vikt läggs vid CO2 jämfört med övriga utsläpp. En miljöpåverkansbedömning 

där dieselförbränning i krossarna även innefattar utsläpp av NOx och SOx skulle innebära att 

den mobila krossen får större utsläpp i form av dessa till följd av krossens större användning 

av diesel kontra den stationära krossen. Modell 2 skulle med andra ord egentligen ge upphov 

till en större mängd svaveldioxidekvivalenter och fosfatekvivalenter och därigenom i större 

utsträckning bidra till försurning och övergödning. 

Implementeringen och avskaffningen av ett temporärt upplag skulle med största sannolikhet 

innebära ökad påfrestning på miljön. Detta har inte undersökts i denna studie, men skulle 

potentiellt innebära både förändrade ekonomiska förutsättningar samt ökat utsläpp av de 

ekvivalenter som undersökts i denna studie. 

7.4 Diskussion av känslighetsanalys 

Anledningen till att dieselpriset har störst påverkan på totalkostnaden är att priset påverkar 

både transportkostnaden och kostnaden för krossning väldigt mycket. Dieselpriset för Västra 

Götalands län togs, men detta kan komma att förändras i och med en geografisk förändring 

eller med en tidsförändring. Det gör att den beräknade totalkostnaden kan se väldigt 

annorlunda ut. Syftet med arbetet var dock att utveckla ett enkelt beräkningsverktyg, så även 

om osäkerhet och förändringar kan ske på viss indata, så motstrider inte det resultatet av 

rapporten. Indata för KPI och PI för dieselolja valdes att ändras med mer än 20 % eftersom 

värdet på dessa kan skilja stort. Analysen visade dock att dess påverkan var relativt låg 

jämfört med övriga indata. Känslighetsanalysen undersökte främst på indata som påverkade 

förändringar för totalkostnaden eftersom denna var i fokus. Man kan göra liknande analys för 

kg/ton koldioxidutsläpp vid krossning för de båda alternativen samt kg/l koldioxidutsläpp för 

förbränning av diesel, för att se hur mycket koldioxidutsläppen förändras. Liknande går att 

göra för energiberäkningarna. Där kan energiåtgången vid krossning för de båda alternativen 

samt energivärdet på diesel förändras. 
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8 Slutsats 

Ett verktyg har tagits fram som kan användas av utredare för att bedöma den 

samhällsekonomiska nyttan av olika modeller för masshantering. Verktyget tar framförallt 

hänsyn till ekonomi och miljöpåverkan, men även vissa sociala aspekter beaktas. Det består 

av en Exceldel som beräknar monetära kostnader (även inkluderat miljökostnader samt 

sociala kostnader) och en miljöpåverkansbedömning som beräknar utsläppsekvivalenter. 

Verktyget inkluderar bland annat anläggningskostnad, kostnad för krossning, 

transportkostnad, bullerkostnad samt miljöpåverkan. Ett utdrag från verktyget kan ses i tabell 

10-14 i bilaga. Verktyget kan i ett tidigt stadie ge utredaren en samhällsekonomisk jämförelse 

av om ett centralt upplag är att föredra jämfört med ett upplag utanför staden. Indata i 

beräkningsverktyget kan lätt anpassas för att passa olika scenarion och förhållanden, t.ex. 

olika transportavstånd, volym, miljöpåverkan, priser och typ av krossanläggning. Verktyget 

kan även utvecklas för att ge mer precisa beräkningar. Begränsningen i verktyget ligger i de 

förenklingar och antaganden som gjorts i studien. Då verktyget anpassas efter 

scenariospecifika förutsättningar, går det inte att utifrån denna studie svara på frågan om 

lokala upplag generellt leder till en samhällsekonomisk förbättring, däremot skulle man kunna 

se tendenser för frågan om man undersöker ett större antal fallstudier. De kategorier av 

miljöpåverkan som den här studien undersöker är: global uppvärmning, försurning och 

övergödning. Dessa bedöms ha störst påverkan på miljön och andra faktorer bedöms påverka 

marginellt. Brytning av råmaterial samt slutförvaring av materialet tas inte med i 

beräkningsverktyget. Dessa utelämnas för att de är lika i båda modellerna och påverkar inte 

jämförelsen mellan dessa. Visuellt intrång har inte kunnat värderas i rapporten och det kan 

finnas ytterligare faktorer som inte beaktats. 

Leder ett införande av mer lokala upplag för jord- och bergmassor vid byggnation i städer till 

en samhällsekonomisk förbättring? 

Masshanteringen av entreprenadberg skiljer sig mycket mellan olika byggprojekt och därför 

är det svårt att skapa ett scenario som motsvarar ett generellt fall. Därför valdes ett realistiskt 

exempel, för att kunna visa hur beräkningsverktyget kan användas. För det beskrivna 

scenariot i Göteborg blev totalkostnaderna för det lokala upplaget jämfört med normalfallet 

relativt lika, medan de totala miljöutsläppen för det lokala upplaget blev högre. I rapporten 

används en funktionell enhet på 200 000 ton material, fördelat på en tidsperiod på fem år. 

Beräkningarna utgår från att massorna antingen transporteras från Kruthusgatan till upplaget 

för modell 2 i Frihamnen (ca 7 km tur och retur) eller till nollalternativet Vikans kross och 

därefter till Frihamnen (totalt ca 23 km). Indata för beräkningsverktyget kan enkelt ersättas 

för att testa andra scenarion. På så sätt kan en samhällsekonomisk optimering av 

materialhanteringen ske för det specifika fallet. I det scenario som testades är 

avståndsdifferensen mellan nollalternativet och modell 2 relativt liten och detta är en stor 

bidragande orsak till det marginella positiva utfallet för modell 2. Förutom den korta 

avståndsskillnaden, har krossningen väldigt stor betydelse för kostnaderna samt för utsläppen. 

Det visar sig tydligt i tabell 6 i känslighetsanalysen och även i tabell 7, där kostnaden för 

krossning beräknas vara den samma. I ett scenario där modell 2 använder sig av en stationär 
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kross blir resultatet jämfört med nollalternativet klart fördelaktigt, både miljömässigt och 

ekonomiskt. Rapporten kan inte svara på om ett införande av mer lokala upplag generellt 

leder till en samhällsekonomisk förbättring. Däremot kan beräkningsverktyget som utvecklats 

användas för att testa olika scenarion med varandra och därmed kan verktyget ge en 

indikation på om ett lokalt upplag är samhällsekonomiskt bättre i det specifika fallet. 

Hur stor påverkan har miljömässiga kostnader på totalkostnaden och finns det sociala 

aspekter som bör beaktas? 

Beräkningar av miljökostnader och sociala kostnader är svåra att värdera, då dessa inte är 

direkta kostnader. I den här studien används mycket av Trafikverkets värderingar för 

kostnader av de utsläpp som transporterna ger upphov till. Dessa utgår t.ex. från ökad 

hälsorisk och miljöförstöring. De sociala kostnaderna är i detta fall ännu svårare att värdera, 

då det i många fall saknas tidigare gjorda studier som behandlar motsvarande situationer. 

Istället har värderingar som gjorts på fall som liknar den här studien använts. I fallet med 

visuellt intrång, ökad lokal trafik och massor som markberedning saknar dessa helt ekonomisk 

värdering i rapporten, då det är svårt att uppskatta hur stor påverkan dessa har och hur de ska 

värderas. Kostnader som inte har värderats i denna studie bör beaktas för att få en helhet av 

förslaget och så att resultatet inte blir missvisande. 

Resultatet visar att de värderbara miljö- och sociala kostnaderna står för ca 2,9 % av de totala 

kostnaderna vid nollalternativet. I det fall då modell 2 innefattar ett bullerskydd står miljö- 

och sociala kostnader för 1,2 % av den totala kostnaden. I det fall då modell 2 inte skulle 

innefatta ett bullerskydd skulle miljö- och sociala kostnader stå för hela 83,3 % av 

totalkostnaden, vilket visar att det gäller att vara vaksam för dessa kostnader och vidta de 

åtgärder som finns för att undvika dessa. Det visar även att det är svårt att värdera 

bullerkostnaden, eftersom skillnaden mellan att ha och inte ha bullerskydd enligt 

beräkningarna blir väldigt stor (se tabell 9 i bilaga). Om modell 2 antas innefatta bullerskydd 

får de värderbara miljö-och sociala kostnaderna anses ha relativt liten påverkan på 

slutresultatet, vilket gör att dessa kostnader skulle kunna exkluderas i ett tidigt skede när 

intresset av analysen är att göra en grov uppskattning om ett projekt skulle vara positivt eller 

negativt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om resultatet av den tidiga analysen skulle 

visa sig ha ett marginellt positivt eller negativt utfall, bör miljö- och sociala kostnaderna tas 

med i beräkningen för att fastställa tidigare nämnda resultat. 
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Vad finns det för möjligheter och svårigheter med att kombinera analysverktygen CBA och 

LCA för att värdera den samhällsekonomiska nyttan av ett lokalt upplag?   

Som nämns i teorin är det svårt att kombinera olika teorier fullt ut då de har olika bakgrunder. 

I detta fall används CBA som grundläggande metod för monetära värderingar av kostnader. 

Vidare kompletteras den monetära värderingen med en miljöpåverkansanalys med ursprung i 

LCA, där utsläppens påverkan på miljön beskrivs och den påverkan som modell 2 och 

nollalternativet har på miljön. Genom att kombinera CBA med LCA förväntas en större 

förståelse och vikt läggas på miljö, som tillägg till den rent ekonomiska värderingen. Vidare 

saknas referensflöde då undersökningen är av allmän karaktär, vilket leder till att en 

funktionell enhet används, vilket normalt används inom LCA. Sammanfattningsvis är i detta 

fall inte CBA och LCA fullt integrerade med varandra, utan fungerar som komplement till 

varandra. Det har gjort att utvärderingen av de olika modellerna varit smidig, utan risk för 

dubbelräkning och liknande. 

  



54 

 

Referenser 

Alvehus, J (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Lund: Liber. 

Bengtsson, J. (2014). Hantering av överskottsmassor. Tillgänglig: 

http://www.optimass.se/wp-content/uploads/2014/12/4.-141202-Masshantering-Trafikverket-

Johan-Bengtsson-TrV.pdf [2015-01-06]. 

Bensinpriser.se (2014). Bensinpriser & dieselpriser i Göteborgs stad. Tillgänglig: 

http://www.bensinpriser.se/v%C3%A4stra-g%C3%B6talands-l%C3%A4n/g%C3%B6teborg 

[2014-10-14]. 

Bickel, P., Friedrich, R., Burgess, A., Fagiani, P., Hunt, A., De Jong, G., Laird, J., Lieb, C., 

Lindberg, G., Mackie, P., Navrud, S., Odgaard, T., Ricci, A., Shires, J., & Tavasszy, L. (2006). 

HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project 

Assessment) - Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines. IER: Tyskland. 

Tillgänglig: http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/HEATCO_D5.pdf [2014-11-15]. 

Biogasportalen (2011). Basdata om Biogas. Tillgänglig: 

http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall 

[2014-12-18]. 

Bohm, P. 1977, Samhällsekonomisk Effektivitet. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och 

samhälle. 

Bohm, P. 1978, I Samhällets Intresse? Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 

 

Burroughs, W.J. (2001). Climate Change: A Multidisciplinary Approach / William James 

Burroughs. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Cabeza, L., Rincon, L., Vilarino, V., Perez, G. & Castell, A. (2014). Life cycle assessment 

(LCA) and life cycle energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 394-416.  

Carlsson Reich, M.M. (2005). Economic assessment of municipal waste management 

systems-case studies using a combination of life cycle assessment (LCA) and life cycle 

costing (LCC). Journal of Cleaner Production, 13 (3), 253-263. 

Claussen, E. (2001). Climate Change: Science, Strategies, & Solutions/ Pew Center on 

Global Climate Change; Eileen Claussen. Executive Ed. Leiden: Brill. 

De, A.K. (2005). Environmental Chemistry. 5e upplagan. New Dehli: New age (P) limited 

publishers.  

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport; Att göra en statistisk undersökning. 

Poland: Studentlitteratur. 

Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.optimass.se/wp-content/uploads/2014/12/4.-141202-Masshantering-Trafikverket-Johan-Bengtsson-TrV.pdf
http://www.optimass.se/wp-content/uploads/2014/12/4.-141202-Masshantering-Trafikverket-Johan-Bengtsson-TrV.pdf
http://www.bensinpriser.se/v%C3%A4stra-g%C3%B6talands-l%C3%A4n/g%C3%B6teborg
http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/HEATCO_D5.pdf
http://www.biogasportalen.se/FranRavaraTillAnvandning/VadArBiogas/Energiinnehall


55 

 

Elofsson, M. (2013). Bergtäkt Fågelmyraberget – Utredning av bullerskyddsåtgärder samt 

ljudmätning, Borlänge kommun. Stockholm: ÅF-Infrastructure AB. Tillgänglig: 

http://www.borlange-

energi.se/Documents/Borl%C3%A4nge%20Energi/Avfall/F%C3%A5gelmyra/563340%20Ra

pport%20B%20Externbullerutredning%20131121.pdf [2014-10-12]. 

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 

Liber Ekonomi. 

Foolmaun, R. & Ramjeeawon, T. (2013). Comparative life cycle assessment and social life 

cycle assessment of used polyethylene terephthalate (PET) bottles in Mauritius. International 

Journal of Life Cycle Assessment, 18 (1), 155-171. 

Forslund, J., Marklund, P-O. & Samakovlis, E. (2007). Samhällsekonomiska värderingar av 

luft- och bullerrelaterade hälsoproblem - en sammanställning av underlag för 

konsekvensanalyser. Konjunkturinstitutet. Tillgänglig: www.konj.se [2014-12-01]. 

Frostell, B., Lundberg, G. & Svedberg, B. (2012). Hållbar materialförsörjning i Stockholms 

län 3. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan (KTH). 

Grånäs, M., Göransson, M., Thorsbrink, M. & Wåhlén, H. (2013). Underlag till 

materialförsörjningsplan för Uppsala län. Sveriges geologiska undersökning. Tillgänglig: 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1319-rapport.pdf [2014-9-25]. 

Hanley, N. & Spash, C. (1993). Cost-Benefit Analysis And The Environment / Nick Hanley 

and Clive L. Spash. Aldershot: Elgar. 

Heijungs, R., Guinée, J. & Settanni, E. (2013). Toward a computational structure for life cycle 

sustainability analysis: Unifying LCA and LCC. International Journal of Life Cycle 

Assessment, 18 (9), 1722-1733. 

Hoogmartens, R., Van Passel, S., Van Acker, K. & Dubois, M. (2014). Bridging the gap 

between LCA, LCC and CBA as sustainability assessment tools. Environmental Impact 

Assessment Review, 48, 27-33.  

Johnsen, F. M. & Løkke, S. (2013). Review of criteria for evaluating LCA weighting methods. 

The International Journal of Life Cycle Assessment, 18 (4), 840-849. 

Klöpffer, W. & Ciroth, A. (2011). Is LCC relevant in a sustainability assessment?. 

International Journal of Life Cycle Assessment, 16 (2), 99-101. 

Lagergren, S. (2014). Massor av jord och berg från byggande. Stockholm: Kungliga Tekniska 

högskolan (KTH).  

Laurent, A., Bakas, I., Niero, M., Hauschild, M., Clavreul, J., Christensen, T., Bernstad, A. & 

Gentil, E. (2014). Review of LCA studies of solid waste management systems - Part II: 

Methodological guidance for a better practice. Waste Management, 34 (3), 589-606. 

http://www.borlange-energi.se/Documents/Borl%C3%A4nge%20Energi/Avfall/F%C3%A5gelmyra/563340%20Rapport%20B%20Externbullerutredning%20131121.pdf
http://www.borlange-energi.se/Documents/Borl%C3%A4nge%20Energi/Avfall/F%C3%A5gelmyra/563340%20Rapport%20B%20Externbullerutredning%20131121.pdf
http://www.borlange-energi.se/Documents/Borl%C3%A4nge%20Energi/Avfall/F%C3%A5gelmyra/563340%20Rapport%20B%20Externbullerutredning%20131121.pdf
http://www.konj.se/
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1319-rapport.pdf


56 

 

Lundberg, J.A. (2014). Deponi är slöseri – Billigare bygga med återvunnet. Ballast Sverige. 

Tillgänglig: http://www.ballastsverige.se/sv/Artiklar/Deponi-ar-sloseri/  [2014-09-23]. 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Mroueh, U., Eskola, P. & Laine-Ylijoki, J. (2001). Life-cycle impacts of the use of industrial 

by-products in road and earth construction. Waste Management, 21 (3), 271-277. 

Naturvårdsverket (2014). Beräkning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor och övrig 

bränsleanvändning. Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/vagledning/miljoledning/schablonmall-utslapp-av-koldioxid.xlsx [2014-11-05].  

Nilsson, P. & Wall, M. (2009). Hantering och mellanlagring av jordmassor. Examensarbete: 

Högskolan i Jönköping. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:221208/FULLTEXT01.pdf [2014-09-25]. 

 

Nord Pool Spot (2014). Tillgänglig: http://www.nordpoolspot.com/#/nordic/table [2014-12-

17]. 

Norris, G.A. (2001). Integrating life cycle cost analysis and LCA. International Journal of 

Life Cycle Assessment, 6 (2), 118-120. 

Plevin, R., Delucchi, M. & Creutzig, F. (2014). Using Attributional Life Cycle Assessment to 

Estimate Climate-Change Mitigation Benefits Misleads Policy Makers. Journal of Industrial 

Ecology, 18 (1), 73-83.  

Product Ecology consultants (2008). Introduction to LCA with SimaPro 7. Report 4.2. 

Amersfoort. 

Pryshlakivsky, J. & Searcy, C. (2013). Fifteen Years of ISO 14040: A Review. Journal of 

Cleaner Production. 57, 115-123. 

Rebitzer, G., Ekvall, T., Frischknecht, R., Hunkeler, D., Norris, G., Rydberg, T., Schmidt, W., 

Suh, S., Weidema, B. & Pennington, A. (2004). Life cycle assessment Part 1: Framework, 

goal and scope definition, inventory analysis, and applications. Environment International, 30 

(5), 701-720.  

Saltelli, A. & Annoni, P. (2010). How to avoid a perfunctory sensitivity analysis. 

Environmental Modeling and Software. 25, 1508-1517. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2000). Research methods for business students. 

Harlow: Financial Times/Prentice Hall. 

Sengpielaudio (2014). Damping of sound level (decibel dB) vs. Distance. Tillgänglig: 

http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm [2014-10-10]. 

Smith V. H. (2009). Eutrophication. Encyclopedia of Inland Waters. 3, 61-73. Oxford: 

Elsevier. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljoledning/schablonmall-utslapp-av-koldioxid.xlsx
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljoledning/schablonmall-utslapp-av-koldioxid.xlsx
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:221208/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:221208/FULLTEXT01.pdf
http://www.nordpoolspot.com/#/nordic/table
http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm


57 

 

SPBI (2014). Skatter årsvis. Tillgänglig: http://spbi.se/statistik/skatter/ [2014-10-05]. 

Spielmann, M., Bauer, C. & Dones, R. (2007). Transport services. Ecoinvent report No.14. 

Dübendorf, 2007. 

Stamp, A., Althaus, H. & Wager, P (2013). Limitations of applying life cycle assessment to 

complex co-product systems: The case of an integrated precious metals smelter-refinery. 

Resources Conservation And Recycling, 80, 85-96. 

Statistiska Centralbyrån (2010). Tätorter 2010. Tillgänglig: 

http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf 

[2014-12-18]. 

Statistiska Centralbyrån (2014a). Prisomräknaren – räkna på inflationen. Tillgänglig: 

http://www.scb.se/prisomraknaren/ [2014-12-03] 

Statistiska Centralbyrån (2014b). Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal. 

Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-

KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/ [2014-12-05]. 

Statistiska Centralbyrån (2014c). Prisindex för dieselolja (1990=100). Tillgänglig: 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-

KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/ [2014-12-05]. 

Stehn, L., Andersson, R., Engström, D., Johnsson, H., Löfsjögård, M. & Söderqvist, J. (2013). 

Industriella processer för bygg och förvaltning - En forsknings- och innovationsagenda. 

Luleå: Luleå Tekniska Universitet (LTU). 

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (2014). Skatter årsvis. Tillgänglig: 

http://spbi.se/statistik/skatter/?df0=2015&dt0=2014&unit0=1&ts0=0 [2014-12-05]. 

Sveriges Åkeriföretag (2009). Exempel lastbilskalkyl. Tillgänglig: 

http://www.akeri.se/transportekonomi/sa-calc-excel [2014-11-10]. 

The European Union Seventh (2013). Novel solutions for quieter and greener cities. 

Bandhagen: Alloffset AB.  

Tillgänglig: 

http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/downloads/nyheter/default/HOSANNA_SUMMARY_

BROCHURE_JANUARY_2013HQ.pdf [2014-12-01]. 

Toller, S., Wadeskog, A., Finnveden, G., Malmqvist, T. & Carlssonet, A. (2009). Energy Use 

and Environmental Impacts of the Swedish Building and Real Estate Management 

Sector. Journal of Industrial Ecology. 15, 394-404. 

Toller, S., Wadeskog, A., Finnveden, G. & Miliutenko, S. (2011). Miljöindikatorer för bygg- 

och fastighetssektorn 1993-2007. Rapport 2011:2. Boverket, Karlskrona. 

http://spbi.se/statistik/skatter/
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf
http://www.scb.se/prisomraknaren/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Konsumentprisindex-KPI/272151/
http://spbi.se/statistik/skatter/?df0=2015&dt0=2014&unit0=1&ts0=0
http://www.akeri.se/transportekonomi/sa-calc-excel
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/downloads/nyheter/default/HOSANNA_SUMMARY_BROCHURE_JANUARY_2013HQ.pdf
http://www.ljudlandskap.acoustics.nu/downloads/nyheter/default/HOSANNA_SUMMARY_BROCHURE_JANUARY_2013HQ.pdf


58 

 

Trafikverket (2014). Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: 

ASEK 5.1 - Kapitel 11 Luftföroreningar. Tillgänglig: 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/11_luftfororeningar_a51.pdf [2014-10-04]. 

Van Griensven, A., Meixner, T., Grunwald, S., Bishop, T., Diluzio, M. & Srinivasan, R. 

(2006). A global sensitivity analysis tool for the parameters of multi-variable catchment 

models. Journal of Hydrology, 324, 10-23. 

Wittmaier, M. Langer, S. & Sawilla, B. (2009). Possibilities and limitations of life cycle 

assessment (LCA) in the development of waste utilization systems - Applied examples for a 

region in Northern Germany. Waste Management, 29 (5), 1732-1738. 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/11_luftfororeningar_a51.pdf


59 

 

Bilagor 
 

Tabell 8: Värdering av buller. (Forslund et al., 2007) 
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Tabell 9: Exempelberäkning av bullerkostnad på en upplagsyta av 0,015 km2 och en befolkningstäthet på 2700 

personer/km2. 
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50 1214,22687 4,629449242 4,614449242 0 0 12459,01295 0 

51 1082,180837 3,677302244 3,662302244 150 549,3453366 9888,216059 1483232,409 

52 964,4946864 2,920985 2,905985 160 464,9576 7846,1595 1255385,52 

53 859,606794 2,320220859 2,305220859 160 368,8353374 6224,096319 995855,411 

54 766,1253616 1,843016939 1,828016939 160 292,4827102 4935,645735 789703,3176 

55 682,8099473 1,463960392 1,448960392 180 260,8128705 3912,193057 704194,7503 

56 608,5550061 1,162865074 1,147865074 170 195,1370625 3099,235699 526870,0688 

57 542,3752201 0,923696561 0,908696561 80 72,69572489 2453,480715 196278,4572 

58 483,3924237 0,733718259 0,718718259 290 208,4282951 1940,539299 562756,3967 

59 430,8239511 0,582813129 0,567813129 190 107,8844946 1533,095449 291288,1353 

60 383,9722506 0,462944924 0,447944924 210 94,06843408 1209,451295 253984,772 

61 342,2156286 0,367730224 0,352730224 210 74,07334712 952,3716059 199998,0372 

62 305 0,2920985 0,2770985 230 63,732655 748,16595 172078,1685 

63 271,8315361 0,232022086 0,217022086 240 52,08530061 585,9596319 140630,3116 

64 242,2701116 0,184301694 0,169301694 280 47,40447429 457,1145735 127992,0806 

65 215,9234642 0,146396039 0,131396039 310 40,73277214 354,7693057 109978,4848 

66 192,4419901 0,116286507 0,101286507 390 39,50173787 273,4735699 106654,6922 

67 171,5141042 0,092369656 0,077369656 510 39,45852462 208,8980715 106538,0165 

68 152,8621063 0,073371826 0,058371826 700 40,86027812 157,6039299 110322,7509 

69 136,2384956 0,058281313 0,043281313 940 40,68443416 116,8595449 109847,9722 

70 121,422687 0,046294492 0,031294492 1220 38,17928075 84,49512953 103084,058 

71 108,2180837 0,036773022 0,021773022 1480 32,22407321 58,78716059 87004,99767 

72 96,44946864 0,02920985 0,01420985 1730 24,5830405 38,366595 66374,20935 

73 85,9606794 0,023202209 0,008202209 1930 15,83026257 22,14596319 42741,70895 

74 76,61253616 0,018430169 0,003430169 2040 6,997545553 9,261457349 18893,37299 

        

     
3170,995592 Totalkostnad: 8561688,099 
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Tabell 10: Kostnadsberäkningar - indata 

Fallstudie Typ Värde 
Total mängd massa ton 200000 

Antal år st 5 

Nollalternativ - Avstånd lastad km 19,5 

Nollalternativ - Avstånd olastad km 3,4 

Modell 2 - Avstånd lastad km 3,4 

Modell 2 - Avstånd olastad km 3,4 

Medelhastighet nollalternativ km/h 60 

Medelhastighet modell 2 km/h 35 

Yta modell 2 m2 8000 

Nollalternativ - Tid för lastning och lossning h 1 

Modell 2 - Tid för lastning och lossning h 0,5 

Data från källor     

Prisindex 
  KPI ökning procentuell ökning 1,01579 

Diesel PI ökning procentuell ökning 1,073887 

Mobilt upplag 
  Implementeringskostnad kr/m2 103,91 

Avetablering kr/m2 100 

Koldioxid mobil kross kg/ton 2,914 

Dieselkostnad mobil kross kr/ton 24,94285714 

Invånartäthet runt mobila upplaget st/km2 2700 

Samhällskostnad buller mobil kross utan bullerskydd för en person/km2 kr/år 3696,79 

Samhällskostnad buller mobil kross med bullerskydd för en person/km2 kr/år 2,07 

Transport     

Massa per lastbil ton/st 17 

Diesel kostnad kr/l 10,864 

Bränsleåtgång diesel fullastad körning l/km 0,39 

Bränsleåtgång diesel ingen last körning l/km 0,29 

Reparation, Service kr/km 1,91 

Däckslitage kr/km 0,56 

Trafikbuller kr/km 0,25 

Olyckor kr/km 0,38 

Vägslitage kr/km 0,21 

HC (kr/km) kr/km 0,01575 

NOx (kr/km) kr/km 0,2242 

SO2 (kr/km) kr/km 0,000225 

Fasta kostnader kr/h 166,71 

Lön förare kr/h 233,34 

Dieselkostnad kross kr/ton 6,928571429 

Elkostnad kross kr/ton 1,43 

Energi   
 Energivärde diesel kWh/l 9,8 

Diesel kostnad kr/l 10,864 

Energiåtgång mobil kross kWh/ton 18 

Elkostnad kr/kWh 0,286 

Energiåtgång stationär kross kWh/ton 10 

Nollalternativet - Andel dieselförbrukning (resten anses vara el) andel 0,5 

Modell 2 - Andel dieselförbrukning (resten anses vara el) andel 1 

Koldioxidutsläpp   
 Koldioxidutsläpp Krossning Nollalternativ  kg/ton 1,748 

Koldioxidutsläpp Krossning Modell 2  kg/ton 4,662 

Koldioxidutsläpp per liter diesel kg/l 2,54 
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Tabell 11: Kostnadsberäkningar - anläggningskostnader 

Anläggningskostnad Typ Värde 

Yta modell 2  m2 8000 

Modell 2 - Implementeringskostnad  kr 831280 

Modell 2 - Avetableringskostnad kr 800000 

Summa kr 1631280 

Sociala kostnader för buller från 
kross 

  Modell 2 Utan bullerskydd kr 49906665 

Modell 2 Med bullerskydd kr 27945 
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Tabell 12: Kostnadsberäkningar – kostnad krossning 

Kostnad krossning Typ Värde 

Total massa ton 200000 

Energivärde diesel kWh/l 9,8 

Diesel kostnad kr/l 10,864 

Energiåtgång mobil kross kWh/ton 18 

Elkostnad kr/kWh 0,286 

Energiåtgång stationär kross kWh/ton 10 

Nollalternativet - Andel dieselförbrukning (resten anses vara el) andel 0,5 

Modell 2 - Andel dieselförbrukning (resten anses vara el) andel 1 

Krossad massa per år ton 40000 

   Elkostnad 
  Nollalternativ kr 286000 

Modell 2 kr 0 

 

Diesel kostnad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Summa 

Nollalternativ (kr) 221714,3 234595,2 248224,5 262645,6 277904,5 1245084 

Modell 2 (kr) 798171,4 844542,8 893608,2 945524,2 1000456 4482303 

 

Summa (el+diesel) 
  Nollalternativ kr 1531084 

Modell 2 kr 4482303 
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Tabell 13: Kostnadsberäkningar - transportkostnader 

Mängd massa 200000 
     

Antal år 5 
     

Massa per år 40000 
     

Ton per lass 17 
     Antal turer per 

år 2352,941176 
     

  
      

Sträcka Hastighet (km/h) 
Avstånd 
lastad (km) 

Avstånd 
olastad (km) 

   
Nollalternativ 60 19,5 3,4 

   
Modell 2 35 3,4 3,4 

   
      

    

  
Tid per tur, inklusive lastning och 
lossning (h) 

    
Nollalternativ 1,381666667 

     
Modell 2 0,694285714 

     

       

 
Ökning andel 

     
KPI ökning 1,01579 

     Diesel PI 
ökning 1,073887 

     

 
kr/km   

    Rörliga 
kostnader 
tur och retur År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 Dieselkostnad 
Lastad 
körning 
enkeltur 4,23696 4,550016264 4,886203315 

5,247230
22 

5,634932
319 

 Dieselkostnad 
Olastad 
körning 
enkeltur 3,15056 3,383345427 3,63333067 

3,901786
573 

4,190077
878 

 Reparation, 
Service 1,91 1,9401589 1,970794009 

2,001912
846 

2,033523
05 

 

Däckslitage 0,56 0,5688424 0,577824421 
0,586948

269 
0,596216

182 
 

Buller 0,25 0,2539475 0,257957331 
0,262030

477 
0,266167

939 
 

Olyckor 0,38 0,3860002 0,392095143 
0,398286

325 
0,404575

267 
 

Vägslitage 0,21 0,2133159 0,216684158 
0,220105

601 
0,223581

068 
 

HC 0,01575 0,015998693 0,016251312 
0,016507

92 
0,016768

58 
 

NOx 0,2242 0,227740118 0,231336134 
0,234988

932 
0,238699

407 
 

SO2 0,000225 0,000228553 0,000232162 
0,000235

827 
0,000239

551 
 

C02 
Inkluderat i 
koldioxidskatt 
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       Summa 
rörliga 
kostnader 
Lastad 
(kr/km) 6,70696 7,059017564 7,434821746 

7,836091
335 

8,264671
551 

 Summa 
rörliga 
kostnader 
Olastad 
(kr/km) 5,62056 5,892346727 6,181949101 

6,490647
689 

6,819817
111 

 Summa miljö- 
och sociala 
kostnader 
(kr/km) 1,080175 1,097230963 1,11455624 

1,132155
083 

1,150031
812 

 

 
kr/h 

     Fasta 
kostnader 166,71 169,3423509 172,0162666 

174,7324
035 

177,4914
281 

 

Lön förare 233,34 237,0244386 240,7670545 
244,5687

663 
248,4305

071 
 

       

 
Fast kostnad (kr/tur) 

     

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 

Nollalternativ 230,33765 233,9746815 237,6691417 
241,4219

375 
245,2339

899 
 

Modell 2 115,7443714 117,5719751 119,4284365 
121,3142

116 
123,2297

63 
 

       

 
Lön Förare (kr/tur) 

     

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 

Nollalternativ 322,3981 327,488766 332,6598136 
337,9125

121 
343,2481

506 
 

Modell 2 162,0046286 164,5626817 167,1611264 
169,8006

006 
172,4817

521 
 

       

 

Rörlig kostnad 
(kr/tur) 

     

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 

Nollalternativ 149,895624 157,6848214 165,997651 
174,8719

832 
184,3484

734 
 

Modell 2 41,913568 44,03463859 46,29702088 
48,71091

268 
51,28726

145 
   

      

 
Summa exklusive miljö- och sociala kostnader (kr/tur) 

   

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 

Nollalternativ 702,631374 719,1482689 736,3266063 
754,2064

327 
772,8306

139 
 

Modell 2 319,662568 326,1692953 332,8865838 
339,8257

248 
346,9987

765 
 

       

 
Summa exklusive miljö- och sociala kostnader (kr) 

   

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Summa 

Nollalternativ 1653250,292 1692113,574 1732533,191 
1774603,

371 
1818424,

974 
8670925,

402 

Modell 2 752147,2188 767457,1654 783262,5502 
799589,9

408 
816467,7

093 
3918924,

584 
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Miljö- och sociala 
kostnader (kr/tur) 

     

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 

Nollalternativ 24,7360075 25,12658906 25,5233379 
25,92635

141 
26,33572

849 
 

Modell 2 7,34519 7,46117055 7,578982433 
7,698654

566 
7,820216

321 
 

       

 

Miljö- och sociala 
kostnader (kr) 

     

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Summa 

Nollalternativ 58202,37059 59121,38602 60054,91271 
61003,17

978 
61966,41

999 
300348,2

691 

Modell 2 17282,8 17555,69541 17832,89984 
18114,48

133 
18400,50

899 
89186,38

558 
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Tabell 14: Kostnadsberäkningar - miljöpåverkan 

Miljöpåverkan Typ Värde 

Total mängd massa ton 200000 

Koldioxidutsläpp transport 

  Koldioxidutsläpp per liter diesel kg/l 2,54 

Koldioxidutsläpp Nollalternativ per tur kg 16,8402 

Koldioxidutsläpp Modell 2 per tur kg 2,93624 

Koldioxidutsläpp Nollalternativ kg 198120 

Koldioxidutsläpp Modell 2 kg 34544 

Energiförbrukning transport 

  Energiförbrukning Nollalternativ per tur kWh 64,974 

Energiförbrukning Modell 2 per tur kWh 11,3288 

Energiförbrukning Nollalternativ kWh 764400 

Energiförbrukning Modell 2 kWh 133280 

Koldioxidutsläpp krossning 

  Koldioxidutsläpp Krossning Nollalternativ  kg/ton 1,748 

Koldioxidutsläpp Krossning Modell 2  kg/ton 4,662 

Koldioxidutsläpp Krossning Nollalternativ kg 349600 

Koldioxidutsläpp Krossning Modell 2  kg 932400 

Energiförbrukning krossning 

  Energiåtgång stationär kross kWh/ton 10 

Energiåtgång mobil kross kWh/ton 18 

Energiåtgång krossning nollalternativ kWh 2000000 

Energiåtgång krossning modell 2 kWh 3600000 

Totalt koldioxidutsläpp 

  Nollalternativ kg 547720 
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Modell 2 kg 966944 

Total energiförbrukning 

  Nollalternativ kWh 2764400 

Modell 2 kWh 3733280 
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Tabell 15: Känslighetsanalys 

 

Procentuell 
förändring 
av 
ursprungligt 
värde Värde 

Procentuell 
förändring av 
resultat, 
exklusive miljö- 
och sociala 
kostnader (%) 

Procentuell 
förändring av 
resultat, 
samhällskostnad 
(%) 

Medelhastighet nollalternativ 80% 48 4,543058407 4,413135226 

Medelhastighet nollalternativ 90% 54 2,01913707 1,961393434 

Medelhastighet nollalternativ 100% 60 0 0 

Medelhastighet nollalternativ 110% 66 -1,652021239 -1,604776446 

Medelhastighet nollalternativ 120% 72 -3,028705604 -2,942090151 

   
  

Medelhastighet modell 2 80% 28 2,351696059 2,324556432 

Medelhastighet modell 2 90% 31,5 1,045198249 1,033136192 

Medelhastighet modell 2 100% 35 0 0 

Medelhastighet modell 2 110% 38,5 -0,855162203 -0,845293248 

Medelhastighet modell 2 120% 42 -1,567797373 -1,549704288 

   
  

Yta modell 2 80% 6400 -3,251988622 -3,214459215 

Yta modell 2 90% 7200 -1,625994311 -1,607229607 

Yta modell 2 100% 8000 0 0 

Yta modell 2 110% 8800 1,625994311 1,607229607 

Yta modell 2 120% 9600 3,251988622 3,214459215 

   
  

Diesel kostnad nollalternativ 80% 10,864 -4,935917369 -4,794759139 

Diesel kostnad nollalternativ 90% 12,222 -2,467958684 -2,397379569 

Diesel kostnad nollalternativ 100% 13,58 0 0 

Diesel kostnad nollalternativ 110% 14,938 2,467958684 2,397379569 

Diesel kostnad nollalternativ 120% 16,296 4,935917369 4,794759139 

   
  

Diesel kostnad modell 2 80% 10,864 -9,61836992 -9,507369615 

Diesel kostnad modell 2 90% 12,222 -4,80918496 -4,753684808 

Diesel kostnad modell 2 100% 13,58 0 0 

Diesel kostnad modell 2 110% 14,938 4,80918496 4,753684808 

Diesel kostnad modell 2 120% 16,296 9,61836992 9,507369615 

   
  

KPI ökning nollalternativ 32% 0,005 -1,282348754 -1,306726121 

KPI ökning nollalternativ 63% 0,01 -0,692940406 -0,706046516 

KPI ökning nollalternativ 100% 0,01579 0 0 

KPI ökning nollalternativ 127% 0,02 0,510897561 0,520464297 

KPI ökning nollalternativ 158% 0,025 1,125416772 1,146386742 

   
  

KPI ökning modell 2 32% 0,005 0,211732775 0,190530842 

KPI ökning modell 2 63% 0,01 0,109058076 0,097683509 

KPI ökning modell 2 100% 0,01579 0 0 
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KPI ökning modell 2 127% 0,02 -0,072671707 -0,06440421 

KPI ökning modell 2 158% 0,025 -0,151736838 -0,133653235 

   
  

Diesel PI ökning nollalternativ 68% 0,05 -1,149692253 -1,116813153 

Diesel PI ökning nollalternativ 81% 0,06 -0,67488636 -0,655585841 

Diesel PI ökning nollalternativ 100% 0,073887 0 0 

Diesel PI ökning nollalternativ 108% 0,08 0,302886592 0,294224588 

Diesel PI ökning nollalternativ 122% 0,09 0,806126086 0,783072351 

   
  

Diesel PI ökning modell 2 68% 0,05 -2,241105097 -2,215241739 

Diesel PI ökning modell 2 81% 0,06 -1,315605349 -1,300422673 

Diesel PI ökning modell 2 100% 0,073887 0 0 

Diesel PI ökning modell 2 108% 0,08 0,590478229 0,583663845 

Diesel PI ökning modell 2 122% 0,09 1,571597436 1,553460496 
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Tabell 16: Känslighetsanalys miljöpåverkansbedömning 

 

Ursprungligt 
värde 

Procentuell 
förändring Värde   Nollalternativ Modell 2 

Procentuell 
Nollalternativ 

Procentuell 
Modell 2 

Koldioxid 0,788 1,1 0,8668 CO2 419996,264 1169469,771 1,01523838 1,0184889 

        SO2 1474,35049 437,7984 1 1 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

    0,9 0,7092 CO2 407388,264 1127010,477 0,98476162 0,9815111 

        SO2 1474,35049 437,7984 1 1 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

Svaveldioxid 0,0000249 1,1 2,739E-05 CO2 413692,264 1148240,124 1 1 

        SO2 1475,1555 438,03744 1,00054601 1,000546 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

    0,9 2,241E-05 CO2 413692,264 1148240,124 1 1 

        SO2 1473,54549 437,55936 0,999454 0,999454 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

Kolmonoxid 0,00164 1,1 0,001804 CO2 413712,338 1148307,725 1,00004852 1,0000589 

        SO2 1508,15089 447,8352 1,02292562 1,0229256 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

    0,9 0,001476 CO2 413672,19 1148172,524 0,99995148 0,9999411 

        SO2 1440,55009 427,7616 0,97707438 0,9770744 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

Kväveoxider 0,00836 1,1 0,009196 CO2 413692,264 1148240,124 1 1 

        SO2 1586,96461 471,2384 1,07638219 1,0763822 

        PO4 322,547847 95,7784 1,09983924 1,0998392 

                  

    0,9 0,007524 CO2 413692,264 1148240,124 1 1 

        SO2 1361,73638 404,3584 0,92361781 0,9236178 

        PO4 263,988506 78,3896 0,90016076 0,9001608 

                  

Metan, fossil 0,0000767 1,1 8,437E-05 CO2 413706,377 1148287,651 1,00003411 1,0000414 

        SO2 1474,35049 437,7984 1 1 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 
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    0,9 6,903E-05 CO2 413678,151 1148192,597 0,99996589 0,9999586 

        SO2 1474,35049 437,7984 1 1 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

Ammoniak 0,000005 1,1 0,0000055 CO2 413692,264 1148240,124 1 1 

        SO2 1474,56602 437,8624 1,00014619 1,0001462 

        PO4 293,315324 87,098 1,00016076 1,0001608 

                  

    0,9 0,0000045 CO2 413692,264 1148240,124 1 1 

        SO2 1474,13497 437,7344 0,99985381 0,9998538 

        PO4 293,221029 87,07 0,99983924 0,9998392 

                  

Dikväve-
monoxid 0,00003 1,1 0,000033 CO2 413763,304 1148479,362 1,00017172 1,0002084 

        SO2 1474,35049 437,7984 1 1 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

                  

    0,9 0,000027 CO2 413621,224 1148000,887 0,99982828 0,9997916 

        SO2 1474,35049 437,7984 1 1 

        PO4 293,268177 87,084 1 1 

 


