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1. INLEDNING
1.1.

BAKGRUND

Det råder idag ingen tvekan om att den största utmaningen för samhället är att minska utsläppen av växthusgaser för att undvika en global uppvärmning som
leder till oöverskådliga konsekvenser för människors
möjlighet att bo och leva på vår planet. I Parisavtalet
har de flesta av världens länder kommit överens om
att gemensamt ta sig an den utmaningen, och i Sverige
har vi sedan 2018 en klimatlag som säger att vi senast
2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. Trafikverket har också sedan 2016 infört krav på minskningar av växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt som ligger i linje med klimatlagen.
Klimatpåverkan från infrastrukturen (byggande,
drift och underhåll) är betydande. I Sverige står den
för ca 5-10 procent av väg- och järnvägstransporternas totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv1.
En stor del av utsläppen från byggande av vägar och
järnvägar kommer från tillverkningen av stål och
betong som används i broar och andra byggnadsverk
samt från användning av fossila drivmedel i själva
byggprocessen vid t.ex. masshantering och dess transporter. En förutsättning för att minska växthusgasutsläppen och nå klimatmålen är arbete med klimatförbättringar i alla led. Ingen av branschens aktörer har
ensam rådighet eller möjlighet att genomföra det som
krävs för att nå klimatmålen. Behovet av att samverka,
att skapa förutsättningar för innovationer och kunskapsuppbyggnad kring nya material och arbetssätt
lyfts i bygg- och anläggningssektorns gemensamma
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft  2. Man belyser i
färdplanen även behovet av att livscykelperspektivet
beaktas i samtliga skeden; planering, projektering,
byggande och användning av vår bebyggda miljö.

1.2. OM PROJEKTET
1.2.1. Syfte och mål

Syftet med projektet är att bädda för ett proaktivt
klimatarbete i infrastrukturprojekts inledande skeden.
Detta görs genom att förse beställar- och konsultrollen med en praktiskt användbar samling vägledande
exempel och beskrivningar av möjligheter som redan
idag finns att åstadkomma minskningar av växthusgasutsläpp vid ny- och ombyggnation.
Projektets mål är att:
• Med samsyn i branschen ringa in och konkretisera
viktiga möjligheter till åtgärder för att minska växthusgasutsläpp i planering och projektering, men
som kan ha påverkan på alla skeden såsom lokaliseringsval, planering, detaljprojektering, byggande,
drift och underhåll.
• Underlätta för branschen att ta tillvara entreprenörernas och leverantörernas kunskap och erfarenheter redan i planerings- och projekteringsskedet.
• Analysera och beskriva även kostnadseffekter samt
effekter på tekniska aspekter, som härdningstider,
regelverksfrågor m.m., för klimatförbättringsåtgärder.
1.2.2. Genomförande

Projektet initierades 2018 inom Anläggningsforums
temagrupp Klimat och miljö och är ett samarbetsprojekt mellan ett flertal aktörer i branschen: Trafikverket, Chalmers, Cowi, NCC, Peab, Skanska, Sweco,
Svensk Betong, Svevia, Tyréns och WSP. Representanter från dessa organisationer och deras utökade
nätverk har aktivt deltagit i projektarbetet genom
medverkan i styrgrupp, arbetsgrupp, referensgrupp
och utökad branschgrupp (remiss för slutgranskning).

1 http://www.trafikverket.se/contentassets/bd04374d86074cb0aa46a7f540338747/presentation-informationstillfalle-klimatkrav-och-klimatkalkyl-161213.pdf
2 http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-byggbranschen/
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Projektet har genomförts med medel från Trafikverket och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
(SBUF-projekt 13577), samt med egen insats från
medverkande organisationer.
Projektet har genomförts i stegen:
• Internationell omvärldsanalys
• Identifiering av fallstudier
• Definiering av teknikområden/åtgärdsområden för
klimatförbättringar
• Beskrivning av effekter
• Sammanställning av vägledning
• Spridning av vägledning
En viktig förutsättning i projektet var att så långt som
möjligt beskriva möjliga klimatförbättringar baserat
på praktiska exempel i genomförda projekt. Därför identifierades initialt ett antal fallstudier att utgå
från, utifrån projektdeltagarnas och referensgruppens
kännedom om branschutveckling och pågående och
genomförda projekt. Syftet med fallstudierna var att
baserat på befintliga projekt använda praktiska erfarenheter för att analysera effekter av åtgärder och
pedagogiskt visa på vilka positiva och negativa förändringar olika val ger. Utifrån fallstudierna definierades de åtgärder som beskrivs i avsnitt 2, Åtgärder
för klimatförbättringar i planering och projektering.
Det bör poängteras att urvalet av åtgärder inte på
något sätt gör anspråk på att vara komplett, utan är ett
axplock av åtgärder som projektgruppen funnit relevanta och där det fanns underlag att utgå från för att
kunna beskriva dem.
Analyser av åtgärdernas effekter med avseende på
utsläppsminskningar har i möjligaste mån baserats
på befintliga klimatkalkyler, livscykelanalyser eller
liknande, men i flera fall har kompletterande beräkningar tagits fram. Både för befintliga underlag som
för nya beräkningar har harmonisering med såväl
Trafikverkets klimatkalkylmodell som europeisk standard för EPD:er 3, EN 15804 4, varit en viktig förutsättning.

1.3. OM RAPPORTEN
1.3.1. Funktion

Rapporten är utformad som ett interaktivt pdf-dokument där man kan klicka sig fram till det man är
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intresserad av. Observera att Adobe Reader bör användas för att alla funktioner ska fungera korrekt. Kärnan
i rapporten är en matris där alla åtgärder för klimatförbättringar är inlagda efter vilket projektskede de är
relevanta för, samt vilken typ av åtgärd det är. Se vidare
beskrivning av struktur i avsnitt 1.3.2 Struktur nedan.
På första sidan i pdf-dokumentet har man två val.
Man kan antingen klicka på Till Rapporten för att
komma till ett format där man läser rapporten löpande från innehållsförteckning och vidare som i en vanlig rapport, eller klicka på Till Matrisen för att komma
direkt till matrisen med åtgärder.
I matrisen kan man klicka på alla åtgärder i delen
Klimatförbättringsåtgärder. När man klickar på en åtgärd dyker en kort sammanfattning av den viktigaste
informationen upp till höger om matrisen (A).
För att få mer detaljerad information om åtgärden
och tillhörande fallstudier klickar man på Läs mer (B)
och hoppar då till motsvarande del av rapporten.
För att komma tillbaka till matrisen klickar man på
matrisikonen (C) i det avsnitt man läser.
Det finns även möjlighet att ge synpunkter på åtgärdsbeskrivningarna eller att föreslå fler åtgärder som
man tycker borde ingå i vägledningen. Det gör man
genom att antingen klicka på ikonen för notering (D)
eller på valfri tom ruta i åtgärdsdelen av matrisen. Då
kommer det fram ett formulär till höger om matrisen
(E) där man kan skriva in sina synpunkter, eller önskemål, och kontaktuppgifter och klicka på skicka (F). Då
skickas ett mail med informationen till den som har
ansvar för förvaltning av vägledningen. Observera att
inkomna mail med förslag och synpunkter kommer
att samlas ihop och hanteras gemensamt vid tidpunkt
som vid rapportens färdigställande inte är beslutad.
1.3.2. Struktur

Matris
Åtgärdsmatrisen indelning i projektskeden är baserad
på hur de vanligtvis beskrivs för statliga infrastrukturprojekt som planeras och genomförs av Trafikverket.
För kommunala infrastrukturprojekt motsvarar Åtgärdsvalsstudie, Lokaliseringsutredning och Plan planeringsarbete som genomförs inom ramen för översiktsoch detaljplaner.
De vanligaste entreprenadformerna (G) och kon-
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Åtgärdsvalsstudie
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Entreprenadformer
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Reinvesteringsentreprenader (beläggning, spårbyte m.m.)

H

Råd och Vägledning
ӓ Det är viktigt att se över de alternativ som
finns och utföra beräkningar för dessa för
att kunna avgöra om solidifiering är det
mest klimatsmarta alternativet
ӓ Solidifiering och stabilisering på plats kan
i vissa fall leda till en klimateffektivisering.
Beroende på metod och vilka deponeringsalternativ som finns att tillgå kan
deponeringsalternativet dock vara mer
klimateffektivt
Viktigt att tänka på
ӓ vilket material och vilken metod som
muddermassorna stabiliseras med på
plats alt. deponi
ӓ hur långt stabiliseringsmaterialet som
GGBS eller flygaskor transporterats
ӓ avstånd till deponi
ӓ om det krävs ersättningsmassor
ӓ kostnadsaspekter är svår att bedöma, en
noggrann analys krävs

Konsultuppdrag
ÅVS
Plan, inkl lokaliseringsutreding
Plan, granskningshandling inkl FU för TE
Bygghandling inkl FU för UE
Bygghandling i TE
BUP, Byggplatsuppföljning
Relationshandling

Klimatförbättringsåtgärder

Klimatförbättring

Förvaltningsaktiviteter (CoClass - FA)
Planering (AC)

Från klimatförbättring 20% till 60% klimatförsämring - 121 ton mindre CO2e upp till 258
ton mer CO2e för studerat case, stabilisering
av 10 000 m3 muddermassor
+258 ton
CO2e
-20 %
+60 %

Samverkan i leverantörskedjan
Beaktande av bygg- och trafikemissioner i linjeval
Beaktande av anläggnings-/byggdelar i linjeval
Användning av Geokalkyl i linjeval

Från

Byggnadsverk (CoClass - BV)
Bro (CAA)

Alternativ konstruktion - kolfiberbro

Klimatförbättringen motsvarar: 310 m3 anläggningsbetong; 12 medelsvenskars årliga utsläpp; 40
flygresor t.o.r. Thailand per person

Produktionsresultat (CoClass - PR)
Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m. (C )

Till

121 ton
CO2e

Alternativ konstruktion - träbro

Optimering av logistik för masshantering
Återanvändning av jordmassor som fyllnadsmaterial

Kostnad

Stabilisering/solidifiering av muddermassor
Dimensionering och val av
bindemedel för K/C-pelare

Aktörssamverkan

Betongpålar med högre lasttagning

Beställare

Injekteringsbruk med högre vct
Marköverbyggnader, anläggningskomplettering m.m. (D)

Användning av geonät för minskad
överbyggnadstjocklek
Minimering av andel cementklinker i betong

Apparater, utrustning, kablar m.m. i el- och telesystem (S)

Ersättning av nätel med solceller
Ersättning av konventionella armaturer med LED

A

sultuppdragen
(H) för infrastrukturprojekt har placerats ut för relevanta proKLIMATFÖRBÄTTRINGAR I INFRASTRUKTURPROJEKT
jektskeden högst upp i matrisen som information för att tydliggöra när och var
faser i ett infrastrukturprojekt:
olika Skeden,
åtgärder
är aktuella.
Indelningen av åtgärder i olika grupper för matrisens ”y-axel” är baserad på
CoClass som är ett svenskt klassifikationssystem för byggd miljö. Det är avsett att
ge en gemensam informationsstruktur genom hela livscykeln för all byggd miljö.
CoClass introducerades 2016 och kommer undan för undan att ersätta BSAB-systemet i praktisk användning. För Produktionsresultat är strukturen identisk med
AMA Anläggning. Strukturen liknar även den indelning av Typåtgärder och ByggdelarKlimatförbättringsåtgärder
som finns i Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl 5.
Lokaliserings
utredning

Plan/Systemhandling

Bygghandling
(detaljproj.)

Byggande

Entreprenör

Leverantör

LÄS MER

Användning av adaptiv styrning av vägbelysning

Åtgärdsvalsstudie
(ÅVS)

Konsult

ӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer och
incitament
ӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓ Rätt personer och ledarskap

Ersättning av bankpålning med lättfyllnadsbank
Platsgjutna konstruktioner (E )

I
J
K

Drift

Entreprenadformer

Underhåll/
Reinvestering

B

D

Har du information du vill lägga till
matrisen?
Text*

UE (Utförandeentreprenad)
TE (Totalentreprenad)

ECI/TEM (Tidig entreprenörsmedverkan)
OPS/PPP (Offentlig, Privat Samverkan)
Baskontrakt underhåll

Reinvesteringsentreprenader (beläggning, spårbyte m.m.)

Konsultuppdrag

ÅVS

Plan, inkl lokaliseringsutreding

Plan, granskningshandling inkl FU för TE
Bygghandling inkl FU för UE
Bygghandling i TE

BUP, Byggplatsuppföljning
Relationshandling

Förvaltningsaktiviteter (CoClass - FA)
Planering (AC)

Samverkan i leverantörskedjan
Beaktande av bygg- och trafikemissioner i linjeval

Åtgärdsbeskrivningar
Alla beskrivningar av åtgärder börjar med ett kortfattat avsnitt, Råd och vägledning, som sammanfattar de viktigaste budskapen kring hur minskade växthusgasutsläpp kan uppnås med den aktuella åtgärden. Här finns också angivelser av
storleksordning för möjliga utsläppsreduktioner, bedömda kostnadseffekter samt
uppmaning om aktörssamverkan. Alla uppgifter om utsläppsreduktioner och kostnadseffekter är baserade på de fallstudier som genomförts.
Jämförelsetal för Klimatförbättring är baserade på följande nyckeltal:
• Anläggningsbetong: 385 kg CO2ekv/m3 (Branschreferens från Svensk betongs
”Klimatförbättrad betong”)
Beaktande av anläggnings-/byggdelar i linjeval
Användning av Geokalkyl i linjeval

Kommentar

Byggnadsverk (CoClass - BV)
Bro (CAA)

Alternativ konstruktion - träbro

Alternativ konstruktion - kolfiberbro

Produktionsresultat (CoClass - PR)

Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m. (C )

Optimering av logistik för masshantering

Namn*

Återanvändning av jordmassor som fyllnadsmaterial
Stabilisering/solidifiering av muddermassor

Dimensionering och val av
bindemedel för K/C-pelare

e-postadress*

Betongpålar med högre lasttagning
Injekteringsbruk med högre vct

Marköverbyggnader, anläggningskomplettering m.m. (D)

SKICKA

Användning av geonät för minskad
överbyggnadstjocklek

Ersättning av bankpålning med lättfyllnadsbank

Platsgjutna konstruktioner (E )

Apparater, utrustning, kablar m.m. i el- och telesystem (S)

Minimering av andel cementklinker i betong
Ersättning av nätel med solceller

Ersättning av konventionella armaturer med LED
Användning av adaptiv styrning av vägbelysning

E

F

3 https://www.trafikverket.se/klimatkalkyl
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• En ”medelsvensks” utsläpp av växthusgaser per år:
10 000 kg CO2ekv/år (Naturvårdsverket, rapport
”Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018”)
• En flygresa t.o.r. Sverige-Thailand: 3 000 kg
CO2ekv/person (Chalmers Tekniska Högskola, rapport ”Klimatpåverkan från svenska befolkningens
flygresor 1990 – 2017”)
Bedömningen av Kostnad anges i form av ikoner för
minskad kostnad (I), kostnadsneutralt (J) och ökad
kostnad (K), och är baserad på grova uppskattningar
gjorda utifrån fallstudierna.
Under Aktörssamverkan anges vilka leverantörskedjemedlemmar som bör samverka för att nå så stora
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utsläppsreduktioner som möjligt, samt några viktiga
aspekter av samverkan som dessa bör beakta.
Efter den inledande beskrivningen av åtgärden följer ett kort avsnitt om Viktigt att tänka på där viktiga
förutsättningar kring regelverk, aktörsrelationer, produktionsplanering m.m. för att åtgärden ska kunna
genomföras beskrivs.
Därefter följer Fallstudiebeskrivningar där fylligare redogörelser för genomförda fallstudier ges under
rubrikerna Förutsättningar, Aktörsrelationer, Växthusgasutsläpp, Kostnadsaspekter, Risker samt Nyckelfaktorer och hinder. Omfattning och rubriker kan variera
mellan fallstudier beroende på vad som är relevant
och möjligt att beskriva.
För vissa åtgärdsbeskrivningar finns hänvisningar
till Bilagor sist i avsnittet.

2. ÅTGÄRDER FÖR KLIMATFÖRBÄTTRINGAR
I PLANERING OCH PROJEKTERING

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR I INFRASTRUKTURPROJEKT
Skeden, faser i ett infrastrukturprojekt:

Åtgärdsvalsstudie
(ÅVS)

Lokaliserings
utredning

Plan/Systemhandling

Bygghandling
(detaljproj.)

Byggande

Drift

Underhåll/
Reinvestering

Entreprenadformer
UE (Utförandeentreprenad)
TE (Totalentreprenad)
ECI/TEM (Tidig entreprenörsmedverkan)
OPS/PPP (Offentlig, Privat Samverkan)
Baskontrakt underhåll
Reinvesteringsentreprenader (beläggning, spårbyte m.m.)

Konsultuppdrag
ÅVS
Plan, inkl lokaliseringsutreding
Plan, granskningshandling inkl FU för TE
Bygghandling inkl FU för UE
Bygghandling i TE
BUP, Byggplatsuppföljning
Relationshandling

Klimatförbättringsåtgärder
Förvaltningsaktiviteter (CoClass - FA)
Planering (AC)

Samverkan i leverantörskedjan
Beaktande av bygg- och trafikemissioner i linjeval
Beaktande av anläggnings-/byggdelar i linjeval
Användning av Geokalkyl i linjeval

Byggnadsverk (CoClass - BV)
Bro (CAA)

Alternativ konstruktion - träbro
Alternativ konstruktion - kolfiberbro

Produktionsresultat (CoClass - PR)
Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m. (C )

Optimering av logistik för masshantering
Återanvändning av jordmassor som fyllnadsmaterial
Stabilisering/solidifiering av muddermassor
Dimensionering och val av
bindemedel för K/C-pelare
Betongpålar med högre lasttagning
Injekteringsbruk med högre vct

Marköverbyggnader, anläggningskomplettering m.m. (D)

Användning av geonät för minskad
överbyggnadstjocklek
Ersättning av bankpålning med lättfyllnadsbank

Platsgjutna konstruktioner (E )
Apparater, utrustning, kablar m.m. i el- och telesystem (S)

Minimering av andel cementklinker i betong
Ersättning av nätel med solceller
Ersättning av konventionella armaturer med LED
Användning av adaptiv styrning av vägbelysning

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR I INFRASTRUKTURPROJEKT

11

2.1. Samverkan i leverantörskedjan
I bygg- och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft 4 tydliggör man att för att lyckas
nå målet om klimatneutralitet 2045 ”behövs ett tydligt
ledarskap, nytänkande och ansvarstagande från alla
värdekedjans aktörer i bygg- och anläggningssektorn.
Vi behöver ifrågasätta dagens regler, planering, design
och materialval, och samverka på nya sätt för att hitta nya lösningar, materia samt affärsmodeller.” I två
nyligen genomförda utvärderingar 5 av klimatkrav i
infrastrukturprojekt konstateras också att det finns
ett behov av ökad samverkan längs leverantörskedjan,
att bryta det rådande stuprörstänkandet i branschen
samt att integrera leverantörskedjan för att kunna
åstadkomma större reduktioner av växthusgasutsläpp.
Trafikverket ställer idag också krav på ”samverkan”
i någon form i nästan alla projekt som upphandlas.
Exempelvis används olika entreprenadformer för att
inkludera entreprenörer och leverantörer i tidigare
skeden och internationellt talas det mycket om Integrated Project Delivery 6 (IPD) som ett sätt att förbättra
produktivitet och transformera branschen. Så vad är
det då egentligen som måste ändras jämfört med hur
branschen arbetar idag? Vad är det vi måste bli bättre
på att samverka kring och hur ska samverkan ske?
Bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som
komplex, multidisciplinär och projektbaserad, och
vidare också utan tydliga gränser för vem som faktiskt
äger olika ingående processer och därmed utvecklingen av dem. Infrastrukturprojekt innehåller många
mål att uppfylla, de är ofta både tekniskt och organisatoriskt komplexa och därmed också ofta förknippade med höga risker. Av den anledningen kan också
tillgänglig tid och vilja att utveckla nya arbetssätt eller

implementera ny teknik saknas. Inte ens mycket stora
projekt verkar ibland vara tillräckligt långa för att
omfatta processer för att utveckla, testa och godkänna nya lösningar. Det gör också att det systematiska
lärandet i branschen, mellan projekt och sektorer,
ofta blir begränsat. Planering och genomförande
av projekt sker normalt av sammansatta team eller
grupper på ett eller annat sätt. Därför är projektresultatet också helt beroende av individuella färdigheter
i att samarbeta och kommunicera. Med tanke på den
komplexitet som finns i infrastrukturprojekt kommer
alla inblandade på det individuella planet troligen
att sakna några pusselbitar för att förstå helheten av
möjligheter och konsekvenser för klimatförbättringsåtgärder. För att lyckas kan det krävas viss anpassning
av arbetssätt i alla led i processer hos beställare, projektör, entreprenör och leverantör. Det krävs också
ökad kunskap om hela byggprocessen och en förståelse för att ändringar i en del av värdekedjan kan få
konsekvenser, som i sin tur kan innebära utmaningar
och omställningar för andra aktörer.

2.1.1.

Framgångsfaktorer
för ökad samverkan
I en nyligen publicerad doktorsavhandling 7 om samverkan mellan konstruktörer och entreprenörer i
broprojektering konstateras att nyckelfaktorer för att
uppnå nyttan med ett integrerat arbetssätt är:
• Förmåga att samarbeta och kommunicera
• Medvetenhet om ömsesidigt beroende mellan
parterna
• Återkoppling och dialog mellan parterna
• Rätt personer i teamen

4 http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_bygg_anlaggningssektorn.pdf
5 Kontrollstation 2018 - http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003801_003900/
Publikation_003881/Kontrollstation%202018_SLUTVERSION.pdf
Impres - https://constructionclimatechallenge.com/research/impres-project/
6 IPD - ett enda avtal för projektgenomförande undertecknat av alla parter, vanligtvis inkluderande incitament för olika
typer av samarbeten och beteenden, istället för traditionella transaktionskontrakt mellan parterna.
7 Ekström, D. Integrated structural and construction engineering – A study of project team performance in Swedish
bridge design. Chalmers, 2019.
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I artikeln Collaborative contracting: Making it happen 8
från McKinsey & Company beskrivs grundprinciperna för IPD och utifrån dessa identifierar de ett antal
principer för att uppnå ett mer integrerat samarbete i
leverantörskedjan. Flera av nedanstående principer är
också gemensamma med vad som beskrivs som framgångsfaktorer för samarbete i Delivering Low Carbon
Infrastructure 9 av UK Green Building Council.
• Få input från entreprenörer och leverantörer tidigt
- om teknik, kapacitet, risk m.m.
• Definiera omfattning och genomförande gemensamt
• Välj rätt entreprenör/leverantör – se till att de har
de personer och processer som krävs för att göra
jobbet bra, fokus på långsiktiga relationer före
kortsiktiga vinster
• Utforma incitament för win-win – skapa drivkrafter för att leverera de viktiga värdena
• Skapa processer som ger mervärden – det räcker
inte med bara incitament och kontraktsvillkor, det
behövs processer som säkerställer fokus på önskade resultat
De nyligen genomförda utvärderingarna av klimatkrav i infrastrukturprojekt, Kontrollstation 2018 och
Impres 5 identifierar följande viktiga faktorer för samverkan och innovationer i arbetet med att reducera
växthusgasutsläppen:
• Starkt ledarskap och engagemang är nödvändigt
både för att legitimera samarbetsmodeller och för
att uppnå mer grundläggande beteendeförändringar inom samarbetsprojekt och alliansprogram.
• Krav och incitament behöver utformas så att fokus
hamnar på önskvärda åtgärder för klimatreduktion
snarare än hur man ska räkna, samt så att projektparter tar höjd för resurser och kompetens som
behövs för ett proaktivt arbetssätt i alla skeden och
i alla delar av leverantörskedjan.
• Avtalsmodeller som används behöver möjliggöra
integrering av kunskap och klimatarbete i leverantörskedjan, och uppmuntra till långsiktiga, strategiska samarbeten.

• Utveckla branschgemensamma vägledningar,
verktyg och utbildning för att sprida kunskap och
erfarenheter i branschen.
• Möjliggör riskhantering och ett långsiktigt innovationsarbete genom att kombinera små pilotprojekt för att testa nya lösningar med systematisk
implementering i större projekt för att uppnå bred
marknadsspridning
• Innovationsupphandling är ett verktyg som bör
användas för att initiera och finansiera utvecklingsprojekt där leverantörskedjans aktörer utmanas att
gemensamt i konsortier utveckla och testa material
och metoder med lägre klimatbelastning.
PAS 2080 10, Carbon Management in Infrastructure, är
en brittisk standard för hur man bör arbeta systematiskt med minskning av klimatgasutsläpp från infrastrukturprojekt ur ett livscykelperspektiv i hela värdekedjan. Målet är att tillhandahålla ett gemensamt
ramverk för alla sektorer och aktörer i infrastrukturbranschens värdekedja för att uppnå:
• Rätt ledarskap och effektiva styrningssystem för
att minska klimatbelastningen ur ett livscykel
perspektiv
• En mer integrerad leverantörskedja med ett
gemensamt språk och gemensamma samarbetsformer för att utmana standardlösningar
• En gemensam förståelse och strategi för klimatförbättringar mellan olika infrastruktursektorer och
leverantörskedjemedlemmar
I beskrivningen av åtgärden Minimering av andelen
cementklinker i betong i denna vägledning finns en
fallstudie av hur klimatarbetet har bedrivits inom
projektet High Speed 2 i Storbritannien. Ett antal av
de nyckelfaktorer kring samverkan som de identifierat
för att realisera klimatförbättringsåtgärder är:
• Tillräckliga resurser, kunskap och kompetens för
klimateffektivisering. Viktigt med utbyte med
andra projekt där åtgärder gjorts.
• Upphandlingskravens betydelse som drivkraft för
att få fokus på frågan

8 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/collaborative-contracting-making-it-happen
9 https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/delivering-low-carbon-infrastructure/
10 PAS 2080:2016 Carbon Management in Infrastructure, bsi, British Standards Institution, 2016.
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• Ett starkt ledarskap hos både beställare och projektör. Teamet måste ha en tydlig roll och ansvar
genom hela projektet, från start till mål.
• Regelbundna avstämningar inom teamet och med
beställare.
• Gemensamma workshops med beställare och projekteringsteam för utbildning och för att identifiera
de största utsläppskällorna, besparingsmöjligheter,
barriärer och hur de kan övervinnas.
• Ge aldrig upp – det kommer alltid finnas barriärer
att övervinna, förbli positiv!
Infrastrukturprojektet Olskroken planskildhet (se
fallstudie i beskrivningen av åtgärden Minimering
av andelen cementklinker i betong) drivs i form av
ett ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement, på
svenska benämnt Tidig EntreprenörsMedverkan –
TEM) mellan parterna Trafikverket, Peab, WSP och
Infranord. I arbetet med att åstadkomma minskade
växthusgasutsläpp har man lagt stor vikt vid att gemensamt definiera ett systematiskt arbetssätt för detta
i form av en handlingsplan med tillhörande checklistor för projektering och produktion. Dessa medföljer
som exempelbilagor till vägledningen, att använda
och inspireras av i andra projekt:
• PM Handlingsplan Klimat, Fas 2 Olskroken,
Bilaga A
• Checklista Klimat Startmöten Projektering, Fas 2
Olskroken, Bilaga B
• Checklista Klimat och Energi Startmöten Produktion, Fas 2 Olskroken, Bilaga C

2.1.2. Samlad bild
Många av de framgångsfaktorer för samverkan som
beskrivs ovan innehåller uppmaningar av typen ”ifrågasätt de vanliga lösningarna”, ”arbeta på ett nytt sätt”,
”nya affärsmodeller behövs” etc. Den typen av budskap
kan uppfattas som jobbiga för många parter i ett projekt om det innebär att man ska implementera sätt att
arbeta som man inte är van med, eller att man känner
osäkerhet kring vilka risker som är förknippade med
nya material eller metoder. Den förändringen är dock
en nödvändighet om vi ska kunna klara de stora utmaningar det innebär att uppnå klimatneutralitet 2045.
Det är därför av största vikt att det bedrivs en öppen
och aktiv dialog mellan alla berörda parter kring dessa
frågor, och en ömsesidig förståelse för varandras roller
och förutsättningar. En bekräftelse på att det är ett viktigt område är bland annat att Trafikverket har blivit
tilldelat ett regeringsuppdrag 11 för att över en treårsperiod årligen redovisa utvecklingen inom deras produktivitets- och innovationsarbete, och Trafikverket
uppmanar alla branschens aktörer att samverka med
och utmana dem i detta.
Baserat på redovisningen av framgångsfaktorer för
samverkan ovan sammanfattas de viktigaste punkterna som leverantörskedjans parter, beställare, projektör, entreprenör och leverantör, bör beakta och
gemensamt förhålla sig till för att åstadkomma klimatförbättringar:
• Förmåga att samarbeta och kommunicera, med
fokus på långsiktiga relationer
• Medvetenhet om ömsesidigt beroende mellan
parterna, med processer och tydliga incitament för
samtliga parter
• Återkoppling och dialog mellan parterna, så tidigt
som möjligt
• Rätt personer i teamen, med starkt ledarskap som
legitimerar samarbete

11 N2017/06132/TIF, N2017/02483/TIF
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/trafikverkets_produktivitetsarbete_2019_slutversion.pdf
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2.2. Beaktande av bygg- och
trafikemissioner i linjeval för väg
2.2.1. Råd och vägledning
Utsläpp från trafikering av allmän trafik i driftsskede
är mycket stora i förhållande till utsläpp i anläggningsskede och bör beaktas i linjevalsprocessen vid
anläggning av vägar. Linjeval som baseras endast på
utsläpp i anläggningsskede riskerar att leda till linjeval
med större utsläpp i driftsskede och därmed potentiellt betydligt större utsläpp under projektets livslängd.
Växthusgasutsläpp från trafikering bör därför ingå i
kravställning för utsläppsreduktion i beställning av
åtgärdsvalsstudier och lokaliseringsutredningar.
Denna åtgärd har testats i linjevalet för Väg 168 som
kompletterades med beräkning av CO₂-utsläpp från
trafikering i drift under vägens livslängd (60 år). I det
studerade exemplet framgår väglängd som den mest
utsläppsdrivande aspekten i driftsskedet. Eftersom
utsläpp från trafikering i drift är betydligt större än
utsläpp i anläggningsskede, kan det ur klimatsynpunkt
vara motiverat att välja linje med kortare vägsträcka
även om valet förknippas med större utsläpp i anläggningsskede från exempelvis masshantering, grundförstärkning eller byggnadsverk.
Två aspekter som påverkar utsläpp från trafikering
i driftsfasen och som bestäms i linjevalsprocessen är
vägens lutning och längd. En jämförelse mellan de
två aspekternas påverkan på hur stora utsläppen blir
från trafikering (för landsväg med skyltad hastighet 80
km/h) visar att lutningen i de flesta fall endast förklarar
en liten del i jämförelse med väglängden. Undantaget
är för tung trafik vid stark lutning (6%) då lutningen
bidrar till större utsläpp än väglängden. Detta indikerar
att det vid linjeval alltså kan vara motiverat att välja en
linje med kortare vägsträcka även om den förknippas
med större lutning jämfört med annat längre alternativ.
Viktigt att tänka på
• Vid beställning av uppdrag behöver det tydliggöras
att utsläpp från trafikering i driftsskede ska ingå
i linjevalsprocessen. Utsläpp från trafikering bör

Klimatförbättring
Per projekt
(fallstudieexempel):

-10 %

4 800 ton
CO₂-e

Klimatförbättring motsvarar upp till: 12 570 m³
anläggningsbetong; 480 medelsvenskars årliga
utsläpp; 1 600 flygresor t.o.r. Thailand per person

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

då också ingå i underlagskalkyl, dvs. projektets
beräknade klimatpåverkan, som kan finnas med
i förfrågningsunderlag för projektering och som
utgör utgångsläge för projektets klimatpåverkan.
Utsläpp från trafikering finns idag inte med i
Klimatkalkylsverktyget som används för beräkning
av utsläpp från anläggning, drift och underhåll,
och kompletterande beräkningar för utsläpp från
trafikering behöver därför göras.
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• En ökad tydlighet behövs för vilken vikt/betydelse
klimatpåverkan ska ha vid linjeval samt hur prioriteringar mot andra målkonflikter bör göras. Även
önskad metod för hur klimatpåverkan ska mätas
mot andra aspekter bör tydliggöras. Vid framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling
av projektering bör beställaren tydliggöra detta.
2.2.2. Fallstudiebeskrivning

I linjevalsskedet fattas beslut som har stor betydelse
för utsläpp av koldioxid i projektet, både i projektets
anläggningsfas och i dess driftsfas. I anläggningsfasen
är koldioxidutsläppen främst påverkade av aspekter
som vägtyp, vägsträckans längd och profil samt transporter av berg- och jordmassor. Vägsträckans längd
och höjdprofil påverkar även utsläppens storlek i
driftsfas.
I fallstudien analyserades klimatpåverkan för två
linjeval i den pågående lokaliseringsutredningen för
Väg 168, en cirka 3 km lång tvåfältsväg i närheten av
Kungälv i Västra Götalands län. Linjevalen analyserades dels utifrån klimatpåverkan i anläggningsskede
och dels utifrån utsläpp av koldioxid från vägtrafik i
driftsskede. Genom att undersöka utsläpp av koldioxid i anläggnings- respektive driftskede för linjeval
med olika väglängd, höjdprofil och masshantering
visas vilka av dessa aspekter som har störst betydelse
för den totala mängden utsläpp av växthusgaser för
projektets livslängd.
Lokaliseringsutredningen för Väg 168 är pågående och ännu finns inte klimatkalkyler beräknade för
linjevalen. För att analysera klimatpåverkan i anläggningsskede har i denna fallstudie genomförts klimatkalkyler med hjälp av indata för två linjer i projektet
Väg 168. Kompletterande beräkningar avseende växthusgasutsläpp från vägtrafik i driftskede för dessa linjer har också genomförts inom ramen för fallstudien.
Växthusgasutsläpp

Det linjeval som i analysen kallas Alternativ 1 omfattar
en något längre vägsträcka (2,8 km) i jämförelse med
det linjeval vi kallar Alternativ 2 som omfattar 2,6 km.

Alternativ 1 har en mer varierad höjdprofil och omfattar totalt 64 meters höjdskillnad att jämföra med
Alternativ 2 som har en höjdvariation på 39 meter. Å
andra sidan är Alternativ 1 förknippat med mindre
mängd bergschaktning än Alternativ 2. Borttransport
av massor är betydligt högre för Alternativ 2 på grund
av större mängd massor och att endast en liten mängd
av dem kan återanvändas i projektet. I Tabell 1 nedan
visas en översikt över de två linjealternativen.
Tabell 1. Beskrivning av de två alternativa linjeval som
analyseras i fallstudien.

Väglängd (tvåfältsväg 6,5 m) 12
Höjdskillnad
Total mängd berg- och jordschaktning

Alternativ 1

Alternativ 2

2,8 km

2,6 km

64 m

39 m

143 000 m³ 13

205 000 m³ 14

58 100 m³

24 700 m³

Återanvändning av berg
schakt till fyllnad

Beräkningar av koldioxidutsläpp för respektive alternativ visas i Tabell 2 nedan. Resultatet visar att Alternativ 1 är förknippat med större utsläpp av växthusgaser jämfört med Alternativ 2 i driftsfasen. Alternativen
medför ungefär lika stora utsläpp från anläggningsfasen, de större utsläppen från längre vägsträcka i Alternativ 1 vägs upp av att Alternativ 2 medför större
utsläpp kopplat till masshantering.
Tydligt är också att utsläppen från transportarbetet
i driftsfasen är betydligt högre i jämförelse mot utsläpp i anläggningsfasen15. För båda linjevalen beräknas utsläpp i driftsfasen utgöra hela 97 % av de totala
utsläppen. Val som påverkar utsläpp i driftskedet får
därmed ett betydande utfall för projektets totala klimatpåverkan.
Alternativ 1 medför 4 829 ton eller 10,7 % mer utsläpp av koldioxid i driftsfasen jämfört med Alternativ
2. Det förklaras dels av en något längre vägsträcka,
dels av en större höjdvariation för vägprofilen i Alternativ 1. Beräkningarna visar att vägsträckans längd
har större effekt på mängden utsläpp jämfört med

12 Tvåfältsväg innehåller byggdelarna bitumenbundna lager (6.4) och bärlager, obundet (6.4).
13 Varav Bergschakt Fall A = 58 100 m³, Bergschakt Fall B = 63 450 m³, Jordschakt Fall B = 21 450 m³.
14 Varav Bergschakt Fall A = 24 700 m³, Bergschakt Fall B = 150 000 m³, Jordschakt Fall B = 30 750 m³.
15 Beräkningar för växthusgasutsläpp i anläggningsskede omfattar inte alla aspekter och utsläppen är därför sannolikt
lågt räknade. Jämförelse av utsläpp i anläggnings- och driftskede bör därför tolkas med försiktighet, dock bedöms storleksordningarna riktiga och relevanta
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dess lutning. Av skillnaden på 10,7 % mellan alternativen förklaras 3/4 av den längre vägsträckan och 1/4
av att linjen har större höjdvariation.
Sammanfattningsvis visar analysen av resultatet
för de två linjevalen att vägsträckans längd har störst
betydelse för utsläpp av klimatgaser i driftsfasen. Då
driftsfasen dominerar utsläppen ur livscykelperspektiv (anläggnings- och driftsfas) är väglängden den
viktigaste faktorn för projektets totala utsläpp. Genom
att minska vägsträckans längd kan reduktioner av
växthusgaser därmed bli betydande för projektet. Reduktionen förknippat med kortare väg men även från
minskad höjdvariation visar sig i detta exemplet vara
betydligt högre än de extra utsläpp som förknippas
med att schakta och transportera bort större mängder
massor. Ur klimatsynpunkt kan det därför vara motiverat att schakta bort höjdskillnader i landskapet även
om det medför större masshantering.
Genomförda beräkningar

För beräkning av utsläpp i anläggningsfas har Trafikverkets Klimatkalkyl version 6.1 använts. Beräkningar för utsläpp från vägtrafik i driftsfas har gjorts
med beräkningsverktyget HBEFA version 3.3 (the

handbook of emission factors for road transport 16).
Genomförda klimatkalkyler för respektive alternativ
inkluderar endast typåtgärd tvåfältsväg 6,5 m samt
byggdelarna fyllnad och schaktning. Övriga relevanta
aspekter att inkludera i klimatkalkylen har utelämnats då det i nuläget saknas information för respektive linje. I driftsfasen beräknas endast utsläpp från
vägtrafiken och inte utsläpp kopplat till underhåll.
Utsläpp från underhåll uppfattas dock vara marginell
i förhållande till vägtrafikens utsläpp och bedöms
inte påverka resultatet i någon betydande omfattning.
Beräkning av utsläpp i projektets driftskede baseras
på antagande om årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 7056
fordon per dygn, andel tung trafik 6% och en kalkylperiod på 60 år med gradvis lägre emissioner kopplat
till teknikutveckling och därmed bränslesnålare fordon. Samma transportsammansättning har antagits
under hela perioden (baserat på ÅDT för år 2020),
och den årlig minskningen av CO₂-utsläppen antas
vara 1,8% per år under kalkylperioden utifrån HBEFAs prognosticerade utsläppsminskningar fram till år
2035. Beräknade CO₂-utsläpp för de två alternativen
redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Beräknade utsläpp av växthusgaser för respektive alternativ.
Alternativ 1, CO₂e-ut
släpp (ton)

Alternativ 2, CO₂e-
utsläpp (ton)

Skillnad i CO₂e-utsläpp mellan
Alternativ 1 och 2 (ton)

442

413

+ 29

+7%

Fyllnad och schaktning

1 089

1 122

- 33

-3%

Summa CO₂ anläggning

1 531

1 535

-4

- 0,2 %

1 353

1 234

+ 119

+ 9,6 %

Anläggningsskede 17, 18
Tvåfältsväg 6,5 m

Driftskede (transportarbete)
Utsläpp per år (2020)
Utsläpp per meter vägbana år 2020

0,480

0,468

+ 0,012

+ 2,7 %

Utsläpp för hela kalkylperiodens 60 år

49 397

44 594

+ 4 803

+ 10,7 %

50 928

46 129

4 799

+ 10,4 %

Totalt, både anläggning och drift
Summa CO₂-utsläpp per alternativ

16 HBEFA togs fram för miljömyndigheterna i Tyskland, Schweiz och Österrike, och har därefter även fått stöd av Sverige,
Norge, Frankrike och JRC (European Research Center of the European Commission). I Sverige är det Trafikverket som
samarbetar med övriga länder för utveckling och uppdateringar av HBEFA. Mer information finns på www.hbefa.net.
17 Beräknade poster i Klimatkalkyl for Alternativ 1: Tvåfältsväg 6,5m (6.4) 2,64 km, Berg Fall A Fyll (6.4) 24700 m³, Bergschakt Fall A (6.4) 24700 m³, Bergschakt Fall B (6.4) 150000 m³, Jordschakt Fall B (6.4) 30750 m³.
18 Beräknade poster i Klimatkalkyl for Alternativ 2: Tvåfältsväg 6,5m (6.4) 2,82 km, Berg Fall A Fyll (6.4) 58100 m³, Bergschakt Fall A (6.4) 58100 m³, Bergschakt Fall B (6.4) 63450 m³, Jordschakt Fall B (6.4) 21450 m³.
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Beräkning av utsläpp från trafikering kopplat till
vägens lutning och längd

För att få en uppfattning om generella förhållanden mellan utsläpp från vägtrafik kopplat till vägens lutning och
längd har utsläpp från personbil och tung trafik (heavy
goods vehicles, HGV) för väg med olika lutningar beräknats. Jämförelse har gjorts av utsläpp på vägar med
2%, 4% och 6% lutning med utsläpp från en väg utan
lutning (0%). Utsläppen är större vid positiv lutning
men mindre i förhållande till väg utan lutning vid negativ lutning. Därför jämförs 2 kilometer plan väg med 2
kilometer av respektive alternativ där en kilometer har
positiv lutning och en kilometer har negativ lutning, se
illustration Figur 1. Beräkningarna avser utsläpp från
fordon år 2020 (medelvärde för personbil respektive
tung trafik för fordonsflottan) på landsväg med skyltad
hastighet på 80 km/h, fritt trafikflöde. HBEFA-modellen innehåller uppgifter om fordonshastighet för både
tung och lätt trafik vid olika skyltade hastigheter och
lutningar, och hastigheten för framför allt tunga fordon
antas minska vid 4% och 6% uppförslutning trots samma skyltade hastighet. Det spelar ingen roll för beräkningsresultaten om uppförsbacken eller nerförsbacken
antas komma först i exemplen. De två kilometer som
jämförs antas ligga mitt i en längre sträcka; start, acceleration och stopp ingår därmed inte i beräkningarna.
Tabell 3. Utsläpp av CO₂ för väg med olika lutning i förhållande till väg utan lutning.
Lutning

Ökning i utsläpp av CO₂ jämfört med 0% lutning
Personbil

Tung trafik

+/-2%

1%

20%

+/-4%

6%

72%

+/-6%

17%

130%

Resultatet visar att ökningen i utsläpp för personbilar är mycket liten för en väg med mindre lutning än
4%, men ökar kraftigt för en väg med 6%. Fortfarande
förklarar dock vägsträckans längd den stora delen av
utsläppen. För tungtrafik har lutningen större betydelse än för personbilar och utsläppen ökar kraftigt med
vägens lutning. Redan vid 2% lutning ökar CO₂-emissionen med 20% och vid 4% lutning med 72%. Vid

6% lutning är utsläppen 130% större jämfört med rak
väg vilket innebär att lutningen i det här fallet bidrar
till större utsläpp jämfört med väglängd.
Kostnadsaspekter

I det analyserade exemplet är Alternativ 2 (med lägre
klimatpåverkan) nära 10% eller 2,8 miljoner kronor
dyrare än Alternativ 1 vilket framför allt beror av betydligt högre kostnader för masshantering.
Regelverk och styrning

Sedan 2016 ställer Trafikverket krav på reduktion av
klimatgaser vid planering, projektering och byggnation av investeringsprojekt. Dessa krav på klimatgasreduktion omfattar endast utsläpp kopplat till
anläggningsfasen samt underhållsarbete men inte
nödvändigtvis utsläpp som tillkommer från vägtrafik i driftsfas. Det saknas också möjlighet att beräkna utsläpp från trafikering i driftsfas i Trafikverkets
verktyg för beräkning av klimatpåverkan, Klimatkalkyl. Möjligheter finns att komplettera Klimatkalkylsberäkningar med beräkningar från andra verktyg
som Trafikverkets modeller för samhällsekonomiska
analyser (EVA, Sampers, Samkalk) där utsläpp från
trafikering i drift kan beräknas. Det saknas idag både
tydliga incitament och enkla praktiska möjligheter att
inkludera utsläpp från trafikering i drift vid beräkning
av klimatpåverkan vilket är något som bör ses över då
det, som vi har sett, kan ha stor betydelse för projektets klimatpåverkan under dess livslängd.
Kort om motstående intressen

Resultatet från fallstudien visar bland annat att det
kan vara motiverat ur klimatsynpunkt att minska
höjdvariationer för linjedragningen. Att spränga och
schakta berg kan ha stor påverkan på landskapsbilden
vilket kan påverka möjligheten att genomföra åtgärden i praktiken. Även bevarande av natur- och kulturmiljövärden kan vara motstående intressen med
betydelse för genomförbarheten, så också i vilken utsträckning bergschakt kan återanvändas för fyllnadsmaterial i projektet eller tillgång till upplägg av massor. Avvägningar mellan olika intressen görs i varje
projekt utifrån projektspecifika förutsättningar.

Figur 1. Illustration över använda lutningsexempel för vägens längdprofil i analysen. De illustrerade lutningarna överensstämmer inte med faktiska procentuella lutningar.
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2.3. Beaktande av anläggnings-/byggdelar
i linjeval för järnväg
2.3.1. Råd och vägledning
För både väg och järnväg är potentialen av reduktion av CO₂-utsläpp i linjevalet stor, eftersom valet
påverkar sträckans längd, behov av byggnadsverk,
grundförstärkning med mera. För järnväg har linjevalet en större tyngd i klimatpåverkan ur ett livslängdsperspektiv, eftersom utsläppen i driftsfasen är små
jämfört med i anläggningsfasen. De val som görs i
anläggningsfasen är därmed av stor betydelse för den
totala klimatpåverkan.
Som exempelprojekt undersöktes linjevalet i både
plan och profil för den nya järnvägen Ostlänken delsträckan Stavsjö – Sillekrog, 320 km/h och ballastfritt
spår. Fallstudie och beräkningar genomfördes våren
2019. I fallstudien framkom att de mest koldioxiddrivande aspekterna för järnvägen är spårlängd (vilket
i sin tur påverkar behovet av t.ex. underbyggnad,
överbyggnad mm), grundförstärkning, samt mängden
byggnadsverk, så som exempelvis broar. Resultaten
visade även på behov av ökad tydlighet i vilken vikt
klimatpåverkan ska ha i linjevalsprocessen och i det
fortsatta projekteringsarbetet.
Möjligheterna att minska utsläppen för järnvägen
kan vara större om analysen görs i ännu tidigare skede, vid korridorsvalet. Orsaken är att variationerna av
koldioxiddrivande aspekter (så som sträckans längd
och grundförstärkning) inom en korridor ofta är
mindre än variationerna mellan olika korridorer.
Viktigt att tänka på
• En ökad tydlighet behövs om vilken vikt klimatpåverkan ska ha i val av spårlinje samt hur prioriteringar mot andra målkonflikter bör göras. Det
behövs tydliga riktlinjer för prioritering mellan
olika miljöaspekter och mellan klimat och andra
aspekter så som kostnader mm. Vid framtagande
av förfrågningsunderlag inför upphandling av projektering bör beställaren tydliggöra detta.

Klimatförbättring
Per projekt
(fallstudieexempel):

-11 %

41 619 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar upp till: 108 101 m³
anläggningsbetong; 4 162 medelsvenskars årliga
utsläpp; 13 873 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad
Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

• Det är viktigt att beställaren är tydlig med hur
konsulten ska använda klimatoptimeringen under
arbetets gång, vilket även måste befästas i interna
rutiner.
• En detaljerad beräkning av CO₂-utsläpp från transporter gjordes inom fallstudien och jämfördes med
transportutsläpp beräknade med Klimatkalkyl.
CO₂-utsläppen var ca 7,5 gånger större vid de mer
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detaljerade beräkningarna än med Klimatkalkyl,
vilket i absoluta tal innebär en skillnad på nästan
7 400 ton. Detta visar på vikten att beakta tillgänglig information om masshantering i projektet samt
att nyttja möjligheter till projektspecifika anpassningar för exempelvis avstånd till massupplägg i
Klimatkalkylverktyget. Åtgärder för att minska utsläpp från transporter har definitivt en klimatnytta
för projektet, och bättre precision i beräkningarna
skulle ge dessa åtgärder större synlighet så att effektiviseringar kan tillgodoräknas i projektet.

FALLSTUDIEBESKRIVNING

2.3.2. Åtgärdsområdet och förutsättningar

Projektering av järnväg ger upphov till stora utsläpp
av CO₂ och storleken på utsläppen beror till stor del på
hur sträckan dras. Därmed är linjevalet av stor betydelse för klimatpåverkan från en ny järnvägssträckning. Linjevalet, både i plan och höjdprofil, påverkar
sträckans längd, behov av byggnadsverk, grundförstärkning med mera. Därmed är möjligheterna att
minska växthusgasutsläpp i detta skede potentiellt betydande. I linjevalprocessen ingår även analys av andra
avväganden så som kostnader men även avvägningar
mellan olika klimatrelaterade moment/aspekter.
En målsättning med fallstudien var att identifiera
vilka moment som ger mest klimatpåverkan vid linjevalsanalyserna, samt analys av det val som gjordes. I
förarbetet till fallstudierna inom detta åtgärdsområde
blev behovet av att kunna jämföra växthusgasutsläpp
mellan anläggningsfas och driftsfas tydligt, något som
kan ha stor betydelse för växthusgasutsläppen ur ett
livscykelperspektiv. För järnväg är dock frågeställningen om utsläpp i driftsfasen och dess betydelse för
linjeval mindre intressant då tågtrafiken inte förknippas med några betydande utsläpp i driftsfasen.
Vidare gjordes en bedömning av CO₂-utsläppen
från de uppskattade transporterna orsakade av masshanteringen vid anläggningen av den nya järnvägen
Ostlänken delsträckan Stavsjö – Sillekrog och jämfördes med de utsläpp som beräknades i Klimatkalkyl
för transporterna. Syftet var ursprungligen att se om
en mer noggrann och differentierad analys av trans-

portrelaterade CO₂-utsläpp kunde påverka linjevalet.
Detta kunde dock inte genomföras då information
om skillnader i masshantering för olika spårlinjer inte
fanns tillgänglig. Istället visade beräkningarna på att
de förinställda antaganden som finns i Klimatkalkyl
kan avvika en del från faktiska omständigheter och att
det är viktigt att använda de möjligheter som finns i
Klimatkalkyl för att beräkna de projektspecifika transportrelaterade utsläppsmängderna, så att effekten av
klimatreducerande åtgärder på området kan synliggöras.
I fallstudien har vi inte tittat på klimatnyttan av
överföringseffekterna av att resande väljer tåg istället
för andra trafikslag, eftersom detta inte kan sägas tillhöra linjevalsskedet utan är en del av åtgärdsvalsstudien som ligger tidigare i processen.

Beräkningsförutsättningar
I linjevalsprocessen gjordes beräkningar av klimatpåverkan med Trafikverkets modellverktyg Klimatkalkyl
v.4 inom projekteringen av den nya järnvägen Ostlänken delsträckan Stavsjö – Sillekrog. Information
från projektet har samlats in genom intervjuer med
klimatansvariga och genomgång av rapporter och
befintligt material från den pågående projekteringen
av delsträckan.
CO₂-utsläppen från de uppskattade masstransporterna vid anläggningen av den nya järnvägen Ostlänken delsträckan Stavsjö – Sillekrog beräknades dels
med Klimatkalkyl v 4 och dels med emissionsfaktorer
för lastbilar motsvarande Euro IV och V framtagna
med HBEFA version 3.3. 19 20 . Information om mängden transporter hämtades ur PM översiktlig masshantering för den nya järnvägen Ostlänken delsträckan
Stavsjö – Sillekrog.
Växthusgasutsläpp
I den studerade linjevalsanalysen jämfördes sex olika
linjealternativ med varandra, där spårlinjerna endast
skiljer sig marginellt i spårlängd. I Figur 1 visas resultaten av Klimatkalkylberäkningarna för tre av spårlinjerna: spårlinjen med högst beräknad klimatpåverkan
(Blå B), spårlinjen med lägst klimatpåverkan (Blå A),

19 Enligt Trafikverkets generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93) ska tunga fordon uppfylla minst
Euroklass IV, och från år 2020 minst Euroklass V. I känsliga områden där det finns risk att MKN överskrids ska minst Euroklass V uppfyllas, och från 2020 minst Euroklass VI.
20 HBEFA togs fram för miljömyndigheterna i Tyskland, Schweiz och Österrike, och har därefter även fått stöd av Sverige,
Norge, Frankrike och JRC (European Research Center of the European Commission). I Sverige är det Trafikverket som
samarbetar med övriga länder för utveckling och uppdateringar av HBEFA. Mer information finns på www.hbefa.net.
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Figur 1. CO₂-emissioner (ton) från olika moment för tre spårlinjer, beräknat med Klimatkalkyl.

samt vald spårlinje (Grön). I Figur 1 framgår även vilka moment som associeras med störst klimatpåverkan
för respektive spårlinje. I fallande ordning är störst
klimatpåverkan kopplat till (andelar av total klimatpåverkan för Grön linje i parentes) järnvägsbro (36%),
underbyggnad (27%), betongpålar inklusive pålplattor
(15%), banöverbyggnad (13%), skogsavverkning (4%)
och övrigt (el- och teleanläggning m.m.) (5%).
Genom att välja Grön linje blev utsläppen av CO₂
i projektet 9,4% lägre än alternativ Blå B. Den största
reduktionen kopplas till ett lägre behov av betongpålar i valt alternativ. Behovet av bankpålar och pålad
betongplatta är större i alternativen Blå B och Blå A
då dessa linjer passerar över djupt läge/mark med
sämre geologiska förutsättningar som kräver omfattande geotekniska åtgärder. Den näst största klimatnyttan i förhållande till alternativ Blå B erhålls genom
betydligt lägre skogsavverkning. Även ett lägre behov
av underbyggnad för valt alternativ bidrar till lägre
utsläpp jämfört med Blå B.
Alternativ Blå A beräknades medföra minst klimatpåverkan av de utredda alternativen inom projektet,
11,2% lägre än för alternativ Blå B. De lägre utsläppen
beror främst på att mängden järnvägsbro är mindre i
detta alternativ, då större del av järnvägen är planerad
på bank. Anledning till att detta alternativ inte valdes var dels på grund av begränsande styrande para-

metrar (grundvattensänkning) och dels på grund av
negativ påverkan på landskapsbilden genom en lägre
höjdprofil i ett känsligt område.

Beräkningar av utsläpp
från masstransporter
För att komplettera CO₂-beräkningarna som gjordes
med Klimatkalkyl beräknades utsläppen från transporter under anläggningen. Information om mängden transporter hämtades ur PM översiktlig masshantering för den nya järnvägen Ostlänken delsträckan
Stavsjö – Sillekrog och har sammanställts i Tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av transportantal och -sträcka
för beräkning av utsläpp från transporter.
Uppskattat antal
transportrörelser

Transport
sträcka

Kommentar

50 000

15 km

Transport av massor från östra
till västra anslutningen till
bibanan.

240 000

2,5 km

Återanvändning av massor
längs linjen, medeltransportavstånd 2-3 km.

110 500

10 km

Byggdelar, inget avstånd angavs så standardvärdet ur Klimatkalkyl (10 km) användes.

135 000

20 km

Transporter av överskottsmassor till deponi, inom 20 km
från linjen.
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Uppskattningen om antalet transporter var, när linjevalet gjordes, ganska översiktlig. Totalt antal fordonskilometer beräknades och därefter utsläppen
från transporterna. Uppgifter fanns inte om hur
masstransporterna skiljer sig åt mellan spåralternativen, varför detta inte kunde användas som kompletterande information till linjevalet.
Sammanfattningsvis beräknades utsläppen från
masstransporterna uppgå till ca 8 500 ton CO₂. Detta kan jämföras med de transportrelaterade utsläpp
som kan utläsas i Klimatkalkyl, ca 1 100 ton CO₂. I
Klimatkalkyl finns vissa förinställda antaganden om
exempelvis transporterad sträcka, men i den översiktliga masshanteringsanalysen framkom det att sträckan kunde variera ganska mycket från den antagna
sträckan. Detta resultat visar att en detaljerad beräkning av utsläpp från masstransporterna kan påverka
resultatet varpå vikten att beakta tillgänglig information om masshantering i projektet är viktig samt att
utnyttja möjligheter till projektspecifika anpassningar
för exempelvis avstånd till massupplägg i Klimatkalkylverktyget.
Av de totala CO₂-utsläppen som beräknats med
klimatkalkyl utgör 8 500 ton drygt 2,5% för Grön
spårlinje om man drar bort de 1 100 ton som representerar transportutsläppen i Klimatkalkylberäkningarna och ersätter dessa med de framräknade transportutsläppen. Åtgärder för att minska utsläpp från
masstransporter har en klimatnytta för projektet, och
bättre precision i beräkningarna skulle bättre synliggöra dessa åtgärder så att effektiviseringar kan tillgodoräknas i projektet.

Kostnadsaspekter
Anläggnings-, drift- och underhållskostnaderna har
ett direkt samband med anläggningens längd. Då
längden i princip är densamma för spårlinjealternativen så är också kostnadsskillnader små. Ogynn-
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sam horisontal- och vertikalgeometri leder till ökat
slitage i anläggningen och därmed ökade kostnader.
Alla spårlinjealternativ har gynnsam geometri, vilket
innebär att kostnadsskillnaderna är små även här.
Både tunnlar och broar ökar kostnader för anläggning
samt drift och underhåll. Inga av de valda spårlinjerna
innehåller tunnlar, så därmed är det mängden broar
som är alternativskiljande i projektet med avseende
på kostnader.
Bedömningen var att Grön linje innebär lägst
kostnad av de sex undersökta linjerna, medan Blå
A och Blå B är de två alternativ som innebär högst
kostnader. Kostnadsdrivande aspekter är ofta samma
som koldioxiddrivande aspekter (exempelvis mängden byggnadsverk), vilket innebär att kostnadseffektiviseringar ofta går hand i hand med klimatnytta.
Dock var alternativ Blå A den spårlinje som hade lägst
CO₂-utsläpp, vilket visar att så inte alltid är fallet.

Regelverk och styrning
Möjligheterna att göra klimatoptimerade linjeval
påverkas bland annat av järnvägslagen, plan- och
bygglagen, miljöbalken, Trafikverkets riktlinjer samt
projektmålen för projektet. Projektmålen finns med i
förfrågningsunderlaget för fallstudieprojektet och är de
som leder till att effektmålen uppfylls, dvs vad man vill
åstadkomma med projektet. Inom ramen för vad som
ska uppnås med projektet ska klimatpåverkan vara så
låg som möjligt efter en avvägning mellan motstående intressen. Det har framkommit synpunkter att det
kan vara svårt att veta hur olika intressen ska värderas
mot varandra, och vilken status projektmålen ska ha i
värderingen.
Förutsättningar
Förutsättningar för att kunna prioritera klimataspekten
vid linjevalet är att det är väl förankrat hos beställaren
och i interna rutiner inom projektorganisationen.

2.4. Användning av Geokalkyl i linjeval
2.4.1. Råd och vägledning
Genom att använda Geokalkyl för att analysera olika
alternativ vid val av korridor/linje går det att se var de
stora posterna vad gäller kostnader, energiåtgång och
klimatpåverkan för masshantering och geotekniska
förstärkningsåtgärder uppkommer. Detta kan projektören använda sig av för att välja korridor/linje eller
optimera en enskild korridor/linje för att exempelvis
uppnå bättre massbalans. Dessutom ger användning
av Geokalkyl bättre underlag för kommande steg i
planeringen för att veta var geotekniska undersökningar bäst behöver göras.
I en fallstudie valdes den linje som hade 18–28 procent lägre total klimatpåverkan samt 21–25 procent
lägre totalkostnad i jämförelse med alternativen. Med
hänsyn tagen till alternativens längd (km) så innebar
valet av linje en ännu större förbättring. Mer specifikt
en minskad klimatpåverkan på 43–49 procent samt en
kostnadsminskning på 42–44 procent per kilometer
väg. De stora vinsterna med det valda alternativet (H)
hade framförallt att göra med att stora bergsschakter
och lösmarkspartier kunde undvikas.
Initialt hade projektörerna visserligen haft en uppfattning om hur alternativen förhöll sig till varandra
redan innan Geokalkyl användes, men med dess hjälp
kunde kostnader, energiåtgång och klimatpåverkan
för både masshantering samt geotekniska förstärkningsmetoder hanteras mer grundligt och ge ett mer
välgrundat och robust beslutsunderlag.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
2.4.2. Vad är Geokalkyl?
Geokalkyl – kostnads- och klimatkalkyl för geotekniska åtgärder är ett verktyg för att tidigt i ett infrastrukturprojekt kunna jämföra kostnader och klimatbelastning för olika sträckningar där masshantering och
geotekniska åtgärder har stor betydelse. Trafikverket
äger och förvaltar modellen Geokalkyl, samt ansvarar
för vidareutveckling 21. Verktyget har utvecklats tillsammans med ÅF och Sweco.
Fokus i Geokalkyl ligger på geotekniska grundför-

Klimatförbättring

Per km väg jämfört med andra studerade
alternativ:
Från

-43 %

Till

-49 %

665 ton
CO2ekv

852 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar upp till: 2200 m3
anläggningsbetong; 85 medelsvenskars årliga
utsläpp; 213 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

stärkningar och masshantering och resultatet som användaren får ut är anläggningskostnad, energiåtgång
och klimatbelastning för arbetet att bygga anläggningen. Geokalkyl kan även i tidiga projektskeden (t.ex.
vid korridorsval) ge en bra överblick vart det behövs
upplag.
En av Geokalkyls största fördelar är att kostnader,
energiåtgång och klimatpåverkan för de geotekniska
förstärkningsmetoderna hanteras mer ingående, som

21 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/geokalkyl/
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Figur 1. Av linjestudiens föreslagna sträckningar valde Trafikverket och Sweco att gå vidare med tre alternativ (E, F och H).

annars vanligen hanteras schablonmässigt och därför
riskerar att avvika stort från verkligheten.
2.4.3. Förutsättningar fallstudie

Förutsättningarna för beskrivning av detta åtgärdsområde är hämtade från projektet E4 korsning Väg
348 där Sweco anlitades på uppdrag av Trafikverket
för att se över en befintlig bygghandling för korsningen. I projektet fick Sweco uppdrag att ta fram en linjestudie med alternativa dragningar av E4-Väg 348 för
att uppnå en mer optimal placering av korsningen. Av
linjestudiens föreslagna sträckningar valde Trafikverket och Sweco att gå vidare med tre alternativ (E, F
och H), se Figur 1. I projektgruppen fanns en uppfattning för vilket av alternativen som var det mest optimala utifrån kostnad och klimatpåverkan, men detta
ville man få verifierat. Beställaren föreslog för detta
syfte att använda verktyget Geokalkyl.

Växthusgasutsläpp
För beräkning av de olika alternativens växthusgasutsläpp användes Trafikverkets modell Geokalkyl. Som
indata används genomgående defaultvärden för energiåtgång respektive för kostnader. Värden för energiåtgång och växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter)
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baseras på energiåtgång för en tänkt maskinpark för
att utföra arbetet med schakt-, fyllnads-, kross- och
transportarbet.
Valet av linjedragning föll på Alternativ H som
visade lägst växthusgasutsläpp av alternativen (se
Figur 2). I jämförelse med övriga två alternativ ledde
valet av Alternativ H till minskade växthusgasutsläpp
motsvarande 940 ton koldioxidekvivalenter (-18%)
jämfört med Alternativ E respektive 1590 ton koldioxidekvivalenter (-28%) jämfört med Alternativ F (se
Tabell 1). I Alternativ E var det uteslutande de stora
bergschakterna som var drivande ur kostnads/klimat/
energisynpunkt, medan det i Alternativ F var geotekniska förstärkningsåtgärder i lösjordsområde som var
drivande ur kostnads/klimat/energisynpunkt.
Tabell 1. Information om det studerade alternativens
längd och växthusgasutsläpp.
Växthusgas
utsläpp (ton
CO2ekv)

Nyckeltal: ton
CO2ekv/km

Alternativ

Längd (km)

E

3,29

5120

1556

F

3,31

5770

1743

H

4,69

4180

891

Figur 2. Visualisering av växthusgasutsläpp längs hela sträckningen av alternativet H. Bilden är framtagen genom en
funktion i Excel där koordinater (WGS84 XY) anges och sedan delges en mängd och en etikett. Funktionen i Excel ritar
sedan ut en stapel med mängd och etikett på angiven koordinat i en kartvy från Google Earth. Varje stapel baseras på
specifika mängder för ett 20 meters intervall vilket är det intervall som resultat presenteras i Geokalkyl.

Kostnadsaspekter
Valet av linjedragning föll på Alternativ H som hade
den lägsta anläggningskostnaden. I jämförelse med
övriga två alternativ ledde valet av Alternativ H till
kostnadsbesparingar om 39 miljoner kronor (25%)
jämfört med Alternativ E och 33 miljoner kronor (ca
21%) jämfört med Alternativ F.
Tabell 2. Information om det studerade alternativens
längd och kostnader.
Alternativ

Längd (km)

Kostnad
(MSEK)

Nyckeltal:
MSEK / km

E

3,29

198

60

F

3,31

192

58

H

4,69

159

34

Förutsättningar
Användning av Geokalkyl förutsätter både vissa typer
av kompetenser och underlag för att fungera optimalt.
Nedan följer en genomgång av vilka kompetenser
som rekommenderas samt vilka underlag som behövs.
I Geokalkyl sker inga optimeringar med hänsyn
tagen till trafikering.
Kompetenskrav

För att kunna använda verktyget optimalt finns ett
antal rekommenderade kompetenser:
• Baskunskap och viss vana av GIS (främst programmiljö för ArcGIS).
• Utförs projektering i GIS miljö bör användaren
besitta grundläggande kompetens om väg- eller
järnvägsprojektering.
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• I det fall projektering av linjealternativ utförs i
CAD-miljö rekommenderas det att arbete med
Geokalkyl utförs av en erfaren väg- eller järnvägsprojektör som kan definiera en rimlig anläggningsmodell.
• En erfaren geotekniker, helst med erfarenhet från
det område som studeras och som ska utföra den
geotekniska tolkningen och vid behov styra val av
förstärkningsmetoder i verktyget.
Underlag

För att metoden ska kunna genomföras krävs minst
följande underlag:
• Fastighetskartan från Lantmäteriet
• Jordartskartan från SGU
• Jorddjupskartan från SGU
• Höjddata från Lantmäteriets WCS-tjänst (behöver
inte beställas, fri åtkomst för Trafikverket)
Ju mer geotekniskt underlag som finns tillgängligt
desto bättre blir tolkningen av jordlagerföljderna. Om
det finns geotekniska undersökningar tillgängliga så
bör även dessa laddas in som underlag i kartmiljön.
Exempelvis via koordinater som punkter eller genom
georeferering av exempelvis en PDF-ritning.
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Viktigt att tänka på
• en separat analys av alternativens trafikemissioner
bör göras för att ytterligare förbättra underlaget för
jämförelse mellan alternativ. Om en sådan analys
inte genomförs riskerar det valda alternativet att
leda till en större klimatpåverkan totalt sett.
Geokalkyl är särskilt lämpligt att använda:
• vid sträckor i obanad terräng där bergsschakter
förekommer.
• vid linjeval där det är stora skillnader i geotekniska
förutsättningar mellan olika lokaliseringar.
• när linjen är bestämd men man vill väga olika
typer av grundförstärkning mot varandra
• när linjen är bestämd men man vill optimera
massbalans
Geokalkyl anses mindre lämpligt att använda:
• på befintlig väg eftersom inga större schaktarbeten
utförs och därmed liten potential till större optimeringsvinster.
• vid komplexa trafiklösningar med många korsningar och i tätbebyggda områden där det kanske
inte är själva konstruktionen som styr kostnaderna
utan mycket annat.

2.5. Alternativ konstruktion - träbro
2.5.1. Råd och Vägledning
Beräkningar med Klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering på 24–29 % uppnåddes då en tvärspänd
plattbro i trä valdes istället för en standardbetongbro.
Det motsvarar i absoluta tal 426 kg CO2ekv/m2 träbro
över livscykeln på 80 år.
I denna fallstudie ställde beställaren krav på att
bron skulle utföras i trä för att visuellt passa bättre in
i miljön. En tvärspänd plattbro valdes. Tvärspända
plattbroar passar för spann upp till ca 25m.
Beroende på vart bron ska byggas samt dess användningsområde bör man överväga att bygga bron
i trä istället för betong då det är mer gynnsamt ur ett
klimatperspektiv. Träbroar är speciellt lämpligt vid
byggande av exempelvis GC-broar.

Klimatförbättring

Per bro: 24-29 %
Per 100 m2 träbro: 42 600 kg CO2ekv.:
Från

Till
-24 %

-29 %

42,6 ton
CO2ekv

Klimatförbättring för studerat case, en träbro på
165 m2 över Härlövsängaleden innebär ca 70 ton
mindre CO2ekv. jämfört med betongbro, vilket
motsvarar upp till: 183 m3 anläggningsbetong; 7
medelsvenskars årliga utsläpp; 23 flygresor t.o.r.
Thailand per person

Fallstudie och beräkningar
genomförda våren 2019.

Kostnad

• Träbroar utförs vanligtvis med teknisk livslängd
80 år jämfört med betongbroar som utförs med en
livslängd på 120 år
• Både en GC-bro i trä och en vägbro av trä kan ha
spännvidd upp till 30 m Om man tittar på fritt
upplagda broar, utan kompletterande primärbärverk (såsom mellanstöd av stål/btg, polyner m
snedstag, bockar eller bågar). Det finns dock en
GC-bro vid Strömpilen i Umeå som har spännvidd
på 229 m samt den längsta vägbron är den till Iggesund Paperboard på ca 122m.
• Byggtiden för träbroar kan kortas ned tack vare
att en träbro inte behöver gjutas och härdas och
att den enklare kan lyftas då den är lätt och kräver
mindre kran och grundförstärkningar kontra
betongbro.
• Träbroar är lätta konstruktioner och större hänsyn
behöver tas till egensvängningar vid projektering
och dimensionering
• En träbro är mer känslig för yttre omständigheter
och brand
• Det är viktigt att ta hänsyn till den fria höjden under
bron, som är högre för träbroar än för betongbroar.

Aktörssamverkan

Viktigt att tänka på när det gäller träbroar

Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

2.5.2. Fallstudiebeskrivning
Projekt: Tvärspänd plattbro, GC-bro över
Härlövsängaleden,
Beställare: Kristianstad kommun
Entreprenör: Gatu och Väg Väst AB
Bakgrund träbroar
I Norge har MISA & NTNU 22 tittat på ett antal olika brokonstruktioner när det gäller klimatpåverkan

22 Hammervold, J. (MiSA); Kleppe, O. (Norwegian Public Road Administration), Life cycle Assessment of Bridges Accomplishment and implementation (2013).
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från ingående byggmaterial. Resultaten baseras på
35 uppförda broar (21 betongbroar, 9 stålbroar och 5
träbroar). Studien visade att snittvärdet för ingående
material för betongbroarna var 601 kg CO2ekv/m2 (ca
460–910 kg CO2ekv/m2) och för stålbroarna var det
ingående materialet 767 kg CO2ekv/m2 (ca 510–1030
kg CO2ekv/m2). I studien fanns en specialbro med
som benämndes ”träbro” men som innehöll samma
mängder betong som i en betongbro samt samma
mängder stål som i en stålbro. Denna specialbro som
benämndes träbro fick därför högst klimatpåverkan
av alla broar i hela studien, ca 1275 kg CO2ekv/m2.
Denna typ av specialbro skulle kunna klassas både
som betongbro och stålbro. Undantaget specialbron
är snittvärdet för ingående material i träbroarna 450
kg CO2ekv/m2 (ca 280–570 kg CO2ekv/m2). Studien
visar att de ingående träbroarna har en minskad klimatbelastning på mellan 5 – 53 %.

Fallstudiebeskrivning och uträkningar
Även ett livscykelperspektiv bör inkluderas när man
tittar på klimatpåverkan från en bro (livstid och
underhåll). Underlag från en jämförande LCA (livscykelanalys) har inhämtats där en broöverbyggnad i
betong respektive trä har analyserats som även inkluderade underhåll och utbyten för en livslängd på
80 år. Fallstudien belyser en trägångbro i form av en

Figur 1. Asfalterad träbro med stålräcke
(Bild från Martinssons).

tvärspänd plattbro över Härlövsängaleden. Tvärspända plattbroar passar för spann upp till 25m. Bron har
en s.k. teknisk livslängd om 80 år. Den studerade bron
utförs med en slitbana av asfalt och har ett spjälräcke av trä. I jämförelsen antas att både betong- och
träbron har ett stålräcke samt en asfalterad slitbana
(se figur 1). Eftersom klimatpåverkan från träbron är
beräknat med ett stålräcke istället för ett träräcke är
klimatpåverkan i verkligheten ca 20% 23 lägre för bron
i fallstudien. Bron som byggs måste följa TDOK 2016:
0204 brobyggande krav.

Uträkningar av växthusgasutsläpp och
jämförelse
För att beräkna effekten av att välja en broöverbyggnad i trä jämförs dennes klimatpåverkan med en
traditionell broöverbyggnad i betong. Enligt uppgifter
från platschef på GVV, Nicklas Johansson 24, skulle
samma mängder betong och armering användas i
grunden och pelarna oavsett material i broöverbyggnaden (trä eller betong). Enligt en träbroleverantör
kan en mindre mängd betong och armering användas
för grundläggning för en lättare broöverbyggnad i trä.
Klimatpåverkan från en broöverbyggnad i trä eller
betong hämtas från SP Rapport: 2014:73.
En LCA studie har genomförts för att göra jämförelser mellan en broöverbyggnad av betong respektive
en av trä. Broarna har samma funktion, är konstruerade för samma maxlast och båda har asfalterade
slitskikt samt likadana vägräckestyper av stål. Vidare
har båda typerna en beräknad livslängd på 80 år. I beräkningen har det antagits att fundament och grundläggning är densamma oavsett broöverbyggnad. Bron
är 55 meter lång och 3 meter bred.
Träbroöverbyggnadens klimatpåverkan (A1-A3 25)
är 462 CO2ekv. /m2 och en broöverbyggnad i betong
har en klimatpåverkan (A1-A3) på 711 kg CO₂ekv/
m2. För grundläggning och fundament används Klimatkalkyls emissionsfaktorer. Den minskade klimatbelastningen när en gångbro av trä anlades jämfört
med en traditionell betongbro var 41 ton CO₂ekv eller
24% lägre klimatpåverkan. Om hela livscykeln inkluderas, dvs broöverbyggnadens hela livslängd inklusive
underhåll och utbyten under 80 år, blir besparingen
hela 70 ton eller 29 % lägre klimatpåverkan.

23 SP Rapport: 2014:73
24 Niclas Johansson, GVV, niclas.johansson@gvv.se, 0730-68 40 48
25 A1, A2, A3 etc. är livscykelmoduler enligt standard för EPD:er (certifierade miljövarudeklarationer) för byggprodukter,
EN15804.
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Tabell 1: Ingående data i fallstudieberäkning av växthusgasutsläpp vid alternativ konstruktion - träbro.

Ingående Material/Arbete

Mängd

Effektsamband

Potentiell klimat
påverkan (kg
CO₂ekv)

Fundament betong

250 ton betong,
100m3

0,16 kg CO2ekv/kg

40 000

15 ton

1,03 kg CO2ekv/kg

Armering

Källa
Mängd: Nicklas Johansson, GVV
Emissionsfaktor: Klimatkalkyl,
trafikverket

15450

Mängd: Nicklas Johansson, GVV
Emissionsfaktor: Klimatkalkyl,
trafikverket

70 900 kg CO2ekv

Grundkonstruktion och
grundpelare
Broöverbyggnad av trä inklusive vägräcke i stål

165 m2

462 CO2ekv/m2 (A1-A3)

76 230

703 CO2ekv./m (A1-A5
&B)

186 884

(A1-A3)

131 680kg CO2ekv

2

Summa brokonstruktion
träöverbyggnad

SP Rapport: 2014:73. Träbroöverbyggnadens klimatpåverkan
(A1-A3) 462 CO2ekv/m2

171 434 kg CO2ekv

(A1-A5 &B)
711 CO2ekv./m (A1-A3)

117 315

1129 CO2ekv/m (A1-A5
&B)

257 167

Summa brokonstruktion
betongöverbyggnad

(A1-A3)

172 765 kg CO2ekv

(A1-A5 &B)

241 717 kg CO2ekv

Minskad klimatbelastning
jämfört med traditionell
betongbro (A1-A3)

(A1-A3)

41 085 CO2ekv

24%

(A1-A5 &B)

70 283 kg CO2ekv

29% om hela livscykeln inklusive
drift och underhåll 26 över 80 år
inkluderas

Minskad klimatbelastning
jämfört med traditionell
betongbro

(A1-A3)

249 CO2ekv/m2 bro

(A1-A5 &B)

426 CO2ekv/m2 bro

Vanligt förekommande
broöverbyggnad i betong
inklusive vägräcke i stål

165 m

2

2

2

Nyckelfaktorer och hinder
Kommunen 27 kravställde att bron skulle byggas i trä
med syftet att passa in i ett naturområde. De hade inte
i åtanke att en träbro även skulle ge vinster i form av
mindre klimatpåverkan.
Henrik Wester 28 på Kristianstad kommun säger:
”Bron ligger i ett biosfärområde upptaget av Unesco.
I området kan man gå på en vandringsled och denna vandringsled korsar en hårt trafikerad väg. För att
underlätta passage över vägen bestämde man sig för

SP Rapport: 2014:73. Betongbroöverbyggnadens klimatpåverkan (A1-A3) 711 CO2ekv/m2

att bygga en bro. I område finns det ett besökscenter
som ser ut som ett fågelbo och som är byggt helt i trä.
Därför skulle en träbro passa in designmässigt med
besökscentret. Hållbarhetsaspekten för en träbro är
även den viktig”
Träbroar passar in i många miljöer och kanske
särskilt bra i naturområden där de smälter in i omgivningen. Det finns andra brotyper än tvärspända
plattbroar som bättre framhäver trämaterialet. Entreprenören hade god kunskap om träbroar.

26 Underhållsåtgärder för betongbron inkluderar betongreparationer av kantbalk, reparation övergångskonstruktion,
byte asfalt, byte tätskikt, utbyte lager och byte av räcke för betongbron. För träbron omfattar underhållsåtgärderna omspänning av stagen, byte asfalt, byte tätskikt, utbyte övergångskonstruktion, utbyte gummilager, byte av räcke, byte av
panel samt ommålning av undersidan av broplattan.
27 https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/ny-bro-over-harlovsangaleden
28 Henrik Wester, informatör Kristianstads kommun, 044-13 23 70, henrik.wester@kristianstad.se (Johan Svensson, kommunen, 044-132636)
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2.6. Alternativ konstruktion - kolfiberbro
2.6.1. Råd och vägledning
I fallstudien har beräkningar på nordens första kolfiberbro utförts och jämförts med en standardbetongbro. Beräkningar i Trafikverkets beräkningsverktyg
Klimatkalkyl, visade en klimateffektivisering på 44 %.
I absoluta tal motsvarar det 310 kg CO2ekv/m2 bro.
Bron togs fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt
med beställaren och Chalmers.
En kolfiberbro kan vara ett bra alternativ när man
önskar skapa en mer arkitektonisk form på bron.
Viktigt att tänka på
när det gäller kolfiberbro
• Materialet möjliggör kreativa former
• Transport och montage är lättare och billigare. Teoretiskt klarar man sig med något mindre landfästen
och mellanstöd.
• Kolfiber sammanfogas med olika härdplaster.
• Kolfibern tillverkas av petroleumprodukter.
• En kärna av betong brukar krävas för att öka massan då en Kolfiberbro lätt kommer i egensvängning
(låg egenfrekvens).
• Beläggningen på bron består av 3mm lager av färgen polyurea, som är ett snabbhärdande ytbehandling som är både tät- och slitageskikt.
• Det finns inte några svenska dimensioneringsnormer för kolfiberbroar. I avsaknad av dimensioneringsregler behöver det särskilt säkerställas att
dimensionering tagit hänsyn till utmattning och att
bron är testad att klara sträng kyla och att UV-strålning inte bryter ner de ingående elementen.
• Frosthalka skulle kunna öka på en kolfiberbro pga
dess lägre massa.
• Lätta broar bullrar mer vid trafik på dem, utökad
bulleranalys krävs
• Osäkra långtidsegenskaper eftersom inga kolfiberbroar är mer än 25 år. Inga tecken på nedbrytning
finns och kolfiber påverkas av salt och havsvatten.
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Klimatförbättring

Per kolfiberbro: 44%
Per 100m2 kolfiberbro:
31 000 kg CO2ekv

-44 %

31,4 ton
CO2ekv

Klimatförbättring för studerat case, en kolfiberbro på 62 m2 över Risebergsbäcken innebär ca
19 ton mindre CO2ekv. jämfört med traditionell
betongbro, vilket motsvarar upp till: 50 m3 anläggningsbetong; 2 medelsvenskars årliga utsläpp; 6
flygresor t.o.r. Thailand per person

Kostnad

20-30% dyrare än
konventionell bro

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

2.6.2. Fallstudiebeskrivning
Projekt Kolfiberbro
över Risebergsbäcken i Malmö
Beställare: Malmö Stad
Entreprenör: Kompositbroar AB

Figur 1. Kolfiberbron över Risebergsbäcken i Malmö

2.6.3. Bakgrund kolfiberbroar
Tidigare genomförda livscykelanalyser har visat att
besparingar av koldioxidutsläpp kan erhållas genom
att välja en kolfiberbro jämfört med en betongbro
trots att kolfiberbron bidrar med stora mängder koldioxidutsläpp under produktionsfasen.
Besparingar av koldioxidutsläpp kan uppnås när
andra faktorer än konstruktions-, underhålls- och avvecklingsfasen räknas in, t.ex. mängden material som
behövs för konstruktion och transporterna av brodelarna. Tanaka et al. 29 menar att koldioxidutsläppen
från en kolfibergångbro kan minska med 26 % jämfört med en betonggångbro. En annan studie genomförd av BECO group visade att koldioxidutsläppen
för en 12 meter lång kolfiberbro minskade med 48%
jämfört med en betongbro 30.
Däremot visar en studie utförd av Zhang et al. 31 att
en kolfiberbro med en livslängd på 120 år har cirka
13 % högre utsläpp av växthusgaser än en betongbro.
Studien visar att en kolfiberbro är konkurrenskraftig i
förhållande till en betongbro men det finns utrymme
för förbättringar avseende slitytan som används på
kolfiberbron.
Kolfiberbron över Risebergsbäcken är den första
kolfiberbron i Sverige. Den är 18 meter lång och 3,5

meter bred. Bron är uppbyggd av sju parallella kolfiberbalkar som är fyllda med lättbetong så de inte ska
svikta. Kolfiberbalkarna består av ett kompositmaterial där kolfibern hålls samman av ett epoxymaterial.
Bron väger 17 ton jämfört med en betongbro av samma storlek som väger 80 ton. Transport och montage
blir lättare och billigare. Teoretiskt sett ska en kolfiberbro klara sig med färre och klenare brofästen och
fundament. 32, 33
Beställaren Jerry Ahlandsberg 34 från Malmö stad
berättar att det hela började med att Kompositbroar
kom med en projektidé om att göra en bro i kolfiber.
Malmö Stad tyckte att det lät som en intressant tanke,
och var med och förverkliga det genom ett utvecklingsprojekt. Kolfiber i brosammanhang är ett nytt
material som han menar förhoppningsvis kan användas mer av i framtiden. Det finns bara en liknande
bro som den i Malmö och den är belägen i Spanien.
Vid byggandet av bron i Malmö var en av utmaningarna att det inte fanns några svenska dimensioneringsnormer för kolfiberbroar med beräkningar och
fullskaleförsök samt provbelastningar. Den färdiga
bron provbelastades och mätvärdena jämfördes med
beräkningarna. Det visade sig att de överensstämde.

29 Tanaka, H., et al., A case-study on life-cycle assessment of environmental aspect of FRP structures. Third International
Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2006), 2006
30 Mara, V.; Haghani, R.; Harryson, P. (2014) "Bridge decks of fibre reinforced polymer (FRP): A sustainable solution".
Construction and Building Materials, vol. 50 pp. 190–199
31 Zhang, C., M. Amaduddin, and L. Canning, Carbon dioxide evaluation in a typical bridge deck replacement project.
Proceedings of Institution of Civil Engineers: Energy, 2011. 164(4): p. 183-194.
32 https://www.plastnet.se/article/view/526885/norra_europas_forsta_kolfiberbro_pa_plats_i_malmo
33 https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/framtidsbro-byggd-i-malmo-24842
34 Jerry Ahlandsberg, Civilingenjör / MSc CE, Bro och konstbygggnader, Teknik och konstruktionsenheten, Malmö stad /
City of Malmö
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Uträkningar av växthusgasutsläpp och jämförelse
För att beräkna effekten av att välja en broöverbyggnad i kolfiber jämförs klimatpåverkan från kolfiberbron med
en traditionell broöverbyggnad i betong. Klimatpåverkan från en traditionell betongbro hämtas från SP Rapport:
2014:73 och brofundamenten/m2 bro är hämtade från fallstudien ovan där samma storlek på betongfundamentet antas för betongbron som för kolfiberbron. Inga uppgifter om underhåll för kolfiberbron finns att tillgå varför
endast klimatbelastningen från materialproduktionen (A1-A3 35) till broarna jämförs.
Tabell 1: Ingående data i fallstudieberäkning av växthusgasutsläpp vid alternativ konstruktion - kolfiberbro.
Potentiell
klimatpåverkan
(kg CO2ekv)

Ingående Material/
Arbete

Mängd 36

Broöverbyggnad

61,6 m2

Fundament kolfiberbro

32 ton

0,16

kg CO2ekv/kg

5 120

Entreprenörsuppgift, emmisionsfaktor från Klimatkalkyl, trafikverket

Armering fundament,
100kg/m3

1,3 ton

0,16

kg CO2ekv/k

213

Entreprenörsuppgift, emmisionsfaktor från Klimatkalkyl, trafikverket

Mängd rostfritt stål i
broräcke

1, 5 ton

4,5

kg CO2ekv/kg

6 750

Entreprenörsuppgift, emmisionsfaktor från Klimatkalkyl, trafikverket

Kolfiber

1 154 kg

5

kg CO2ekv/kg

5 770

Leverantör kolfiberbro
Bridge decks of fibre reinforced polymer (FRP):
A sustainable solution

Effektsamband

Källa:
Mängduppgift och emissionsfaktor
Entreprenörsuppgift, ritning

Mara, V.; Haghani, R.; Harryson, P. (2014) "Bridge
decks of fibre reinforced polymer (FRP): A sustainable solution". Construction and Building
Materials, vol. 50 pp. 190–199.
Epoxi

708 kg

5,91

kg CO2ekv/kg

4 184

Leverantör kolfiberbro
Bridge decks of fibre reinforced polymer (FRP):
A sustainable solution
Mara, V.; Haghani, R.; Harryson, P. (2014) "Bridge
decks of fibre reinforced polymer (FRP): A sustainable solution". Construction and Building
Materials, vol. 50 pp. 190–199.

Lättbetong

16, 6 ton

0,16

kg CO2ekv/kg

Summa

2 656

Finja Betong Lättviktsbetong
NEPD-1461-486-EN

24 693

kg CO2ekv

Potentiell klimatpåverkan /m2 kolfiberbro (A1-A3)

401

kg CO2ekv/m2 kolfiberbro

Potentiell klimatpåverkan /m traditionell betongbro (A1-A3)

711

kg CO2ekv/m2, Broöverbyggnad i åstorp 15mx7,5m enligt "LCA för vägbro, Analys av en byggd
betongöverbyggnad och en alternativ träöverbyggnad, Slutrapport" SP Rapport: 2014:73.
Träbron har en klimatpåverkan (A1-A3) på 52,03
ton CO2ekv/112,5m2

2

Minskad klimatbelastning jämfört med traditionell betongbro

44%

Minskad klimatbelastning jämfört med traditionell betongbro

310

Minskad klimatbelastning jämfört med traditionell betongbro

19 111

kg CO2ekv/m2 bro (A1-A3)
kg CO2ekv för hela kolfiberbron över Risebergsbäcken (A1-A3)

35 A1, A2, A3 etc. är livscykelmoduler enligt standard för EPD:er (certifierade miljövarudeklarationer) för byggprodukter,
EN15804.
36 Fredrik Wettermark, Composite Design Sweden AB, 0707-231285
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Diskussion
En kolfiberbro är 20–30% dyrare än en konventionell
bro. Men det vägs upp av att man slipper betala för
underhållsarbete av bron menar tillverkaren. Kompositbroar i kolfiber har ungefär samma styvhet som
stål, men till en bråkdel av vikten. Vilket gör att transport och montage blir lättare och billigare än med
andra material. Det gör också att man teoretiskt sätt
klarar sig med mindre landfästen och mellanstöd.
Bron är i princip helt underhållsfri. Den behöver
varken målas eller rostskyddas. Materialet möjliggör
också kreativa former. Kolfiberbroarna blir lätta och
har därmed låg egenfrekvens vilket ökar risken för
självsvängningar, vilket åtgärdas genom att fylla bron
med tex lättbetong för stabilitet för att öka massan.
En negativ aspekt att ha i åtanke är att kolfiber, aramidfiber, måste sammanfogas av olika härdplaster vilka inte alltid är särskilt miljövänliga. Vidare framställs
kolfibern idag av petroleumprodukter. Forskning
pågår för att framställa liknande fibrer med träråvara,
vilket skulle stärka hållbarhetsargumentet.
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2.7. Optimering av logistik
för masshantering
2.7.1. Råd och vägledning
Varje undviken transportkilometer för att transportera en kubikmeter bergmassa utanför projektområdet
(benämns vanligtvis som Fall B 37) reducerar klimatpåverkan med 0,3 kg koldioxidekvivalenter. Reduktionspotentialen för schaktning av jord samt fyllning
av berg respektive jord är något mindre i absoluta tal
jämfört med bergschakt till följd av mindre klimatbelastning per kubikmeter (se Tabell 1).
För ett större järnvägsprojekt (motsvarande Ostlänken), med totalt 7 878 162 kubikmeter  38 överskott
av bergschaktmassor, innebär varje undviken transportkilometer för denna volym bergschaktmassor
en minskad klimatbelastning motsvarande 2296 ton
koldioxidekvivalenter.
Viktigt att tänka på
• Den beräknade klimatförbättringen utgör endast
en grov indikation på minskad klimatbelastning.
• Emissionsfaktorn för en kubikmeter bergschakt av
typen Fall B samt jämförelsealternativet att transportera bergmassorna inom projektet (Bergschakt
Fall A) är schablonmässiga och hämtade från
Trafikverkets modell Klimatkalkyl.
• Notera att emissionsfaktorn för Bergschakt Fall
B, i vilken det ingår en lastbilstransport om 20
kilometer (t&r), ger samma klimatpåverkan som
emissionsfaktorn Bergschakt Fall A, om transportavståndet för lastbilen minskar till 10 kilometer.
Utifrån dessa förutsättningar uppkommer ingen
klimatvinst, om transportavståndet med lastbil är
mindre eller lika med 10 kilometer (t&r).
• Den totala reduktionspotentialen för ett större
järnvägsprojekt avser endast överskottsmassor för

Klimatförbättring

Per m3 bergschakt per undviken
transport-km: 0,3 kg CO2ekv.
För bergschaktmassor i projektet
Ostlänken, per undviken transport-km: 2296 ton CO2ekv.

2296 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar: 5964 m3 anläggningsbetong; 230 medelsvenskars årliga utsläpp;
574 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

bergschakt. Den faktiska reduktionspotentialen
för ett större järnvägsprojekt kan därför variera
beroende på typ av tillgängliga överskottsmassor
(se Tabell 1 för mer information).

37 I mängdförteckning angivna schaktmassor, fyllningsmassor och material för vissa lager, som mäts och ersätts i volym
(m3), delas upp i Fall A och Fall B. För schakt avses med Fall A massor som är användbara till i entreprenaden ingående
fyllningar eller lager, eller som ska lämnas kvar inom arbetsområdet. Med Fall B avses att massorna antingen inte är användbara för fyllningar och lager eller utgör överskottsmassor.
38 Intern utredning, OLP0 SÖDERTÄLJE – LINKÖPING, Bandel 0, KM 0+000 - 0+000, PM Strategisk masshantering Huvuddokument, Övergripande masshantering inom Ostlänken. Notera att volymerna av överskottsmassor är framtagna i
ett mycket tidigt skede i projektet och innehåller därför stora osäkerheter.
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2.7.2. Åtgärdsområdet
och förutsättningar
Byggandet av Ostlänken förväntas ge upphov till stora
mängder överskottsmassor vilket innebär ett stort
transportbehov. För att minimera klimatpåverkan av
denna hantering är det av stor vikt att arbeta för att
undvika eller minska transporter. Exempelvis genom att identifiera ett antal platser i närområdet till
järnvägsplanen för att möjliggöra avsättning av överskottsmassor som annars hade behövt mer långväga
transport. För detta krävs samverkan med externa
aktörer i närområdet.
Beräkningar genomförda våren 2019.

Kostnadsaspekter
Kostnader för hantering av bergschaktsmassor inom
ett järnvägsprojekt motsvarande Ostlänken har i dialog med projektets kalkylatorer uppskattats till 275
kronor per kubikmeter för Bergschakt Fall A respektive 425 kronor per kubikmeter för Bergschakt Fall
B. Detta ger en kostnadsbesparing motsvarande 150
kronor per kubikmeter bergschakt som återanvänds i
projektet.

Växthusgasutsläpp
I beräkningsexemplet nedan (se Tabell 1) presenteras
minskad klimatbelastning för varje undviken kilometer som respektive typ av massa transporteras med
lastbil (Fall B) istället för dumper (Fall A). Fyll och
schakt innebär ifyllnad respektive urschaktning av
massor. Beräkningarna utförda med modellverktyget
Klimatkalkyl.
Tabell 1. Nyckeltal per undviken transport-km för olika
typer av massor.
Typ av massa

Minskad klimatbelastning (kg
CO2ekv/m3 km)

Berg Fall B, Fyll

0,29

Jord Fall B, Fyll

0,17*

Bergschakt Fall B

0,19

Jordschakt Fall B

0,17*

* Jord, Fyll och Jordschakt har samma schablonvärde i Klimatkalkyl.
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2.8. Återanvändning av jordmassor
som fyllnadsmaterial
2.8.1. Råd och vägledning
I en fallstudie där en ny överföringsledning byggdes
kunde 16 320 kubikmeter moränjord återanvändas
som kringfyllning istället för att behöva transporteras mellan 2,5 – 3 mil med lastbil. Eftersom massor
grävdes upp och återanvändes direkt på plats längs
sträckan för överföringsledningen behövdes i princip
inga transporter.
Med den genomförda åtgärden beräknades klimatbelastningen från hanteringen av moränjorden
reduceras med 89 % vilket motsvarar 4,7 kilogram
koldioxidekvivalenter per kubikmeter återanvänd
moränjord. I absoluta tal innebär detta en besparing av klimatpåverkan motsvarande 6,9 ton koldioxidekvivalenter per kilometer överföringsledning.
Åtgärden medförde även en reducering av kostnader
med ca 450 000 kronor per km överföringsledning.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.
Resultaten från fallstudien visade därmed att det
kan finnas stora klimatvinster med att återanvända
massor på plats. Det är därför viktigt att ifrågasätta
projektförutsättningarna och se om det är möjligt att
undvika transporter. En förutsättning är att geotekniskt
undersöka vilka materialtyper som finns tillgängliga
inom byggområdet för att identifiera vilka material
som är möjliga att använda. Vid behov kan materialet
sorteras eller krossas på plats för att få en materialstorlek som uppfyller tekniska krav för återanvändning.
Viktigt att tänka på
• Den beräknade reduktionspotentialen för såväl klimatbelastning som kostnader baseras på följande
projektspecifika förutsättningar:
−− Med åtgärden Överföringsledning avses nybygge av två vattenledningar över åkermark. Ett
antagande för beräkningar är även att samtliga
massor är jämnt fördelade över sträckan och
att potentialen för återanvändning därmed är
samma oavsett plats på sträckan.
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Klimatförbättring

Per m3 återanvänd moränjord: 4,7 kg CO2ekv, 89%
Per km ny över
föringsledning:
6,9 ton CO2ekv.

-89 %

6,9 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar: 18 m3 anläggningsbetong; 1 medelsvensks årliga utsläpp; 2 flygresor
t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

−− 27 % av den totala volymen jordmassor inom
projektet gick att återanvända.
−− Samtliga överskottsmassor grävdes upp och
återfylldes på samma plats. Således inget behov
av transport.
−− Klimatpåverkan från sortering av materialet
med krosskopa försummades vilket innebär att
reduktionspotentialen överskattas något.

−− Den alternativa hanteringen av jordmassor utan
återanvändning hade varit att transportera jordmassor 27,5 kilometer (medeltransportavstånd).

FALLSTUDIEBESKRIVNING
2.8.2. Åtgärdsområdet
och förutsättningar
Genom att köra med krosskopa kan moränjord från
byggområden återanvändas som kringfyllning för vattenledningar i större utsträckning än vad som annars
är möjligt. I fallstudien kunde en geoteknisk undersökning vid platsen för det planerade bygget visa på
att det fanns stora mängder morän inom den aktuella
ca 11 km långa sträckan. Även om undersökningen
innebar stora osäkerheter kunde entreprenören då ge
förslag på att återanvända jordmassorna på plats och
därmed undvika att transportera iväg dessa massor.
Detta bidrog till minskad klimatbelastning för projektet samt även minskade kostnader. Med anledning av
detta blev entreprenaden billigare och entreprenören
kunde gå in med ett lägre anbud till beställaren.
Åtgärden genomfördes inom projektet Överföringsledning Örebro-Fjugesta Etapp 3. Mellan Örebro och
Fjugesta planerades bygge av en ny överföringsledning
med syfte att förse invånare i Fjugesta med vatten. När
den nya vattenledningen togs i bruk med dricksvatten
från Örebro planerades det existerande vattenverket
i Fjugesta att avvecklas eftersom det var uttjänt. Ledningsbygget uppdelades i fem etapper och åtgärden
genomfördes i etapp tre. NCC var entreprenör till beställaren Örebro Kommun och i etapp tre byggdes två
vattenledningar som drogs över åkermark.
Den geotekniska undersökningen visade att det
fanns stora mängder morän i marken vid byggområdet. Morän är lättare att återanvända som kringfyllning än lera och entreprenören (NCC) identifierade
denna potential i ett tidigt skede. Detta var en förutsättning för att kunna genomföra åtgärden. NCC
kunde gå in i anbudsprocessen utan sidoanbud med
en mer konkurrenskraftig budget och entreprenaden
blev på så sätt mindre kostsam. Projektet genomfördes i form av en utförandeentreprenad. I förfrågningsunderlaget fanns inget specifikt krav relaterat till
återanvändning av material utan de tekniska kraven
som beskrevs under föregående stycke var det entreprenören förhöll sig till.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.

Växthusgasutsläpp
Den uppskattade massvolymen jord som har kunnat
återanvändas är 16 320 m3 som i annat fall hade behövts transporteras med lastbil mellan 2,5–3 mil. De
projektspecifika antaganden som är nödvändiga för
beräkning av minskad klimatbelastning presenteras
i Tabell 1. Klimatpåverkan relaterat till maskinarbetet med krosskopa har bedömts vara försumbart och
har ej inkluderats i beräkningarna. Eftersom massor
har grävts upp och direkt kunnat återanvändas inom
samma område längs sträckan för överföringsledningen bedöms maskinarbetet endast utgöras av grävare.
Transport med dumper har därför inte beaktats.
Tabell 1. Projektspecifika antaganden som ligger till grund
för klimatberäkningarna.
Beskrivning

Antagande

Identifierad återanvändningsbar massvolym

16 320 m3

Genomsnittligt transport
avstånd, lastbil

27,5 km

Maskinarbete, krosskopa

Försummad klimatpåverkan

I Tabell 2 presenteras beräknad reducerad klimatbelastning vid återanvändning (Fall A) av moränjord
baserat på antaganden i Tabell 1, beräknat med Klimatkalkyl version 6.0. I tabellen presenteras även
nyckeltal för minskad klimatbelastning per kubikmeter återanvänd massa samt i relation till typåtgärd i
fallstudiens projekt. Resultatet baseras på antaganden
i Klimatkalkyl med projektspecifik modifiering av
transportavstånd för lastbil samt försummat maskinarbete med dumper.
Tabell 2. Beräknad minskad klimatbelastning vid återanvändning av moränjord för kringfyllning.
Klimat
belastning

Enhet

85

ton CO2ekv

Masshantering med åtgärd

9

ton CO2ekv

Minskad klimatbelastning

76

ton CO2ekv

Minskad klimatbelastning (%)

89

%

Minskad klimatbelastning

4,66

kg CO2ekv/m3

Minskad klimatbelastning

6,91

ton CO2ekv/km
överföringsledning

Beskrivning
Masshantering utan åtgärd

Nyckeltal
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Kostnadsaspekter
Åtgärden innebar utöver en minskning av projektets
klimatbelastning även en kostnadsbesparing. Till följd
av att transportbehovet minskade kunde NCC gå in
med ett anbud som innebar ca 5 miljoner lägre kostnader jämfört med konkurrerande entreprenör. Baserat på denna kostnadsuppgift beräknades kostnadsbesparingen per kubikmeter återanvänd massa samt per
kilometer överföringsledning. Resultatet presenteras i
Tabell 3.
Tabell 3. Beräknad minskad kostnad vid återanvändning
av moränjord för kringfyllning.
Beskrivning
Minskad kostnad totalt
Minskad kostnad per km
överföringsledning
Minskad kostnad per kubik
återanvänd massvolym

38

Besparade
kostnader

Enhet

5

MSEK

454 545

kr / km överföringsledning

306

kr / m3
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Regelverk och styrning
De tekniska riktlinjer aktuella för genomförandet av
åtgärden som entreprenören förhöll sig till var Anläggnings-AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning i anläggningsprojekt). Enligt AMA var det för
detta projekt möjligt att återanvända moränjord samt
bergmaterial. Hanterade samkrossprodukter ska även
ha en materialstorlek på max 0:18. Med användning
av krosskopa kunde moränjord separeras med en
fraktion på 0:12.
Åtgärden innebar att moränjord kunde återanvändas som kringfyllning. Anledningen till att bergmassor inte kunde återanvändas trots förutsättningar i
regelverk var att det inte fanns tillräckliga massvolymer i området. För att kunna återanvända bergmassor
i området hade det behövts krossas material på plats.

2.9. Stabilisering/solidifiering
av muddermassor
2.9.1. Råd och vägledning
Under ett testprojekt i nya hamnterminalen i Göteborg
utförde S/S 39, som är stabilisering och solidifiering av
muddermassor. Solidifiering och stabilisering på plats
kan i vissa fall leda till en klimateffektivisering. Beroende på metod och vilka deponeringsalternativ som finns
att tillgå kan deponeringsalternativet dock vara mer
klimateffektivt. I denna fallstudie ledde S/S till minskade transporter samt minskade kostnader för kross. För
mer information om S/S-metoden besök gärna setarms
hemsida: http://www.setarms.org/en/index.php.
Det är viktigt att se över de alternativ som finns
och utföra beräkningar för dessa för att kunna avgöra
om solidifiering skulle kunna vara det mest klimatsmarta alternativet.
Rekommendation: Det är viktigt att se över de
alternativ som finns och utföra beräkningar för dessa
för att kunna avgöra om solidifiering skulle kunna
vara det mest klimatsmarta alternativet.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.
Viktigt att tänka på
När man överväger solidifiering eller andra alternativ
att behandla muddermassor finns det många faktorer
att beakta:
• vilket material och vilken metod som muddermassorna stabiliseras med
• hur långt stabiliseringsmaterialet som GGBS eller
flygaskor transporterats
• avstånd till deponi
• transportmedel
• om det krävs ersättningsmassor
• vilken typ av behandling eller stabilisering som
skulle behövas vid alternativet att muddermassorna
deponeras på en deponi.
• kostnadsaspekter är svår att bedöma, en noggrann
analys krävs

Klimatförbättring

Från klimatförbättring 20% till 60% klimatförsämring - 121 ton mindre CO2e upp till 258 ton
mer CO2e för studerat case, stabilisering av
10 000 m3 muddermassor
+258 ton
CO2ekv
-20 %
+60 %
Från

Till

-121 ton
CO2ekv
Klimatförbättringen motsvarar: 310 m3 anläggningsbetong; 12 medelsvenskars årliga utsläpp; 40
flygresor t.o.r. Thailand per person

Kostnad
Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer och
incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

FALLSTUDIEBESKRIVNING
Projektnamn: Ny hamnterminal i Arendal- stabilisering och solidifiering av massor
Beställare: Göteborg hamn
Entreprenör: PEAB

39 S/S-metod. Speciell metod för stabilisering och solidifiering
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2.9.2. Fallstudiebeskrivning
Ny hamnterminal Arendal, Göteborg – Uppdraget
var att stabilisera och solidifiera 10 000 m3 förorenade
muddermassor. Den metod som användes heter ProSol och är en egenutvecklad maskin för processtabilisering. Massorna stabiliseras och solidifieras på plats.
Enda transport som genomförs är med båt. Material
härdas i 2 månader. 40, 41 och 42
Krav i upphandling på stabilisering och solidifiering.
Definiering av förutsättningar och
avgränsningar för åtgärdsområdet
Generellt bedöms S/S vara en lämplig metod på sediment som är relativt homogent och innehåller föroreningar av metaller och/eller vissa organiska ämnen. Metoden är ofta inte lämplig för sediment som
innehåller flyktiga föroreningar.
Regelverk och styrning
Om syftet är att återvinna massorna för anläggningsändamål är hanteringen att betrakta som miljöfarlig
verksamhet enlig 9 kap Miljöbalken. Användningen
av icke-farligt avfall för anläggningsändamål kräver
tillstånd från länsstyrelsen (kod 90.131 B) eller en
anmälan till kommunen (kod 90.141 C) enligt 29 kap.
34 respektive 35 Miljöprövningsförordningen.
Stabilisering av muddermassor är en behandling av
avfall och kan behöva anmälas/prövas enligt kap 29
och Miljöprövningsförordningen.

Växthusgasutsläpp
GHAB har flera alternativ att diskutera för sina strategier för framtiden. Till kampanjen i 2020 - 2021, ska
ca. 180,000 m3 förorenade massor muddras och deponeras i Nya Arendal (Stabiliserade). Alternativt är
till exempel att deponera i Langøya vilket kan påverka bl.a. produktionstakt och därtill ökade kostnader
och samordning för tillstånd för att skicka massorna
från Sverige till Norge. Annat alternativ är att muddra varje år efter behov och deponera på land vilket
innebär större kostnader för transport samt kapacitet
av dessa anläggningar som riskerar att påverka produktionstakten
1. a) Nya Arendal – Stabiliserande massor Recept 1
b) Nya Arendal – Stabiliserande massor Recept 2
2. Deponering på Ringön, transport med pråm
3. Deponering i Vänersborg, transport med lastbil
4. Deponering på land i Norge till NOAH AS mottagning i Langøya i Oslofjorden. Ca. 250 km härifrån. Måste skickas med fartyg/pråmar.
Två olika recept är aktuella för stabilisering av muddermassorna, recept 1 ger ett växthusgasutsläpp på
285 ton medan recept 2 ger ett växthusgasutsläpp på
108 ton, beräknat på stabilisering av 10 000m3 muddermassor. För uträkning av växthusgasutsläpp för de
olika alternativen, se tabell nedan. För alternativ 2 och
3 har det antagits att massorna också måste stabiliseras
på deponin. Vid beräkningar av detta har värdet 30–35
kg KC/m3 antagits.

40 Eduardo Epifanio, project manager, Port of Gothenburg, eduardo.epifanio@portgot.se
41 Martin Jönsson, Projektchef Peab, martin.jonsson@peab.se
42 11.1 Tekniskt PM- Stabilisering och solidifiering av muddermassor
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Tabell 1. Resultat av uträkning avseende CO₂ekv för alternativ 1a-4, fallstudie Ny hamnterminal i Arendal- stabilisering och
solidifiering av massor .
Alternativ

Med stabilisering,
ton C02

Alternativ 1a: Stabilisering av massor med
recept 1

690

Alternativ 1b: Stabilisering av massor med
recept 2

458

Alternativ 2: Deponering på Ringön

432

Alternativ 3. Deponering i Vänersborg

579

Alternativ 4: Deponering på land i Norge

465

Fullständiga uträkningar presenteras nedan.
Tabell 2. Växthusgasutsläpp för de olika stabiliseringsrecepten enligt alternativ 1a och 1b, fallstudie Ny hamnterminal i
Arendal- stabilisering och solidifiering av massor.

Ingående Material/Arbete för
att stabilisera 10 000 m3 muddermassor

Klimat
belastning
ton
CO₂ekv

Mängd

Enhet

(150 kg/m3 muddermassor)

1500

ton

Bascement (50%)

750

ton

525

Från Klimatkalkyl: Cement Cem II 0,7 kg CO2ekv/kg

GGBS, granulerad masungnsslagg (50%)

750

ton

165

Transport från vart? Asien enligt ORCEM hemsida https://www.orcem.com/process.html

Källa

Recept 1
11.1 Tekniskt PM- Stabilisering och solidifiering av muddermassor 10 000m3

Från Ecoinvent: Fartyg 0,011kg CO2ekv/tkm , 1 tkm
Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO}| processing | Cut-off, U (of project Ecoinvent 3 - allocation, cutoff by classification - unit)
0,011 kg CO2ekv/tkm transport sträcka asien antagen till
20 000 km med fartyg
Recept 2
(120 kg/m3 muddermassor)

1200

ton

11.1 Tekniskt PM- Stabilisering och solidifiering av muddermassor

Bascement (54%)

648

ton

454

Från Klimatkalkyl: Cement Cem II 0,7 kg CO2ekv/kg

GGBS, granulerad masungnsslagg (24%)

288

ton

2,9

Transport från vart? Antaget från SSAB Oxelösund
ca 900 km med båt. Från Ecoinvent: Fartyg 0,011kg
CO2ekv/tkm

264

ton

1,5

Transport från vart? Antaget närområdet inom 50 km

Från Klimatkalkyl: Lastbil 0,11kg CO2ekv/tkm
Flygaska (22%)
Från Klimatkalkyl: Lastbil 0,11kg CO2ekv/tkm
Alternativ 1a: Summa stabilisering enligt
Recept 1

690

ton CO₂ekv

Alternativ 1b: Summa stabilisering enligt
Recept 2

458

ton CO₂ekv
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Tabell 3. Växthusgasutsläpp för de olika stabiliseringsrecepten enligt alternativ 2–4, fallstudie Ny hamnterminal i Arendalstabilisering och solidifiering av massor.

Transportera bort 10 000 m3 muddermassor
Material (K/C blandning) för att stabilisera
muddermassor på deponi

Mängd

Enhet

Klimat
belastning
ton CO₂ekv

350

ton

294

Källa
Stabilisering av muddermassor, mängd K/C hämtat
från projekt västlänken där K/C användas för att stabilisera lera som ska deponeras. Inblandningsmängden har succesivt sänkts och är nu nere på omkring
30-35 kg KC/m3 lera
Från Klimatkalkyl: Cement CEM lI 0,7kg CO2ekv/kg
& Kalk 0,98 kg CO2ekv/kg. K/C bladning på 50/50
ger 0,84 kg CO2ekv/kg

Alternativ 2 Ringön
(Antagen densitet 1 600 kg/m3)

16 000

ton

11,52

Med pråm till Ragnsells anläggning på Ringön ca
15 km uppströms Göta älv
Från Ecoinvent: Pråm 0,048kg CO2ekv/tkm , 1 tkm
Transport, freight, inland waterways, barge {RER}|
processing | Cut-off, U (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - unit)

Alternativ 3 Vänersborg
(Antagen densitet 1 600 kg/m3)

16 000

ton

158,4

Med lastbil till Vänersborg 90 km
Från Klimatkalkyl: Lastbil 0,11kg CO2ekv/tkm

Alternativ 4 Langøya
(Antagen densitet 1 600 kg/m3)

16 000

ton

44

Langøya i Oslofjorden. Ca. 250 km
Från Ecoinvent: Fartyg 0,011kg CO2ekv/tkm, 1 tkm
Transport, freight, sea, transoceanic ship {GLO}| processing | Cut-off, U (of project Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - unit)

Ersättningsmassor Fall B för utbyggnad

10 000

m3

82,6

Ersättningsmassor Fall B för utbyggnad

16 000

ton

44

Från trafikverkets klimatkalkyl: Berg Fall B, Fyll (6.1)
Klimat: 8,26 kg CO₂ekv/m3
Transport ytterliggare 4 mil
Från Klimatkalkyl: Lastbil 0,11kg CO2ekv/tkm

42

Alternativ 2: Summa Deponering på Ringön

432

ton CO₂ekv

Alternativ 3. Summa Deponering i Väners
borg

579

ton CO₂ekv

Alternativ 4: Summa Deponering på land i
Norge

465

ton CO₂ekv
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2.10. Dimensionering och val
av bindemedel för K/C-pelare
2.10.1. Råd och vägledning
• Se över möjligheten att både använda alternativa
bindemedel i K/C pelare samt optimera antal och
storlek på K/C pelare
• Genom att minska pelarlängden och materialåtgången minskar klimatpåverkan
• Var uppmärksam på om lösningen kräver avsteg
från gällande tekniska regelverk, bland annat AMA
Anläggning och Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.
Ett arbete pågår med att även genomföra en substitution av K/C med multicem som innehåller 50% alternativa bindemedel.

Viktigt att tänka på
• Att deponering av massor som stabiliserats kan
klassas som förorenade till följd av stabiliseringen
(bara relevant när man stabiliserar schaktmassor)
• I små projekt överdimensioneras ofta förstärkningar om omfattningen är liten
• Åtgärder som avser ersättning av bindemedel med
restprodukter eller alternativa material behöver
vara lyfta inför tester med provpelare för att hinna
beaktas.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
2.10.2 FALLSTUDIEBESKRIVNING 1
I ett projekt ska ca 2 km dubbelspår i betongtunnel
anläggas (ca 100 - 200 meter av dubbelspåret byggs i
bergtunnel). Dessa byggnadsverk tillsammans med
ett betongtråg och en bro behöver grundförstärkas då
omgivningen består av främst lera. Inom samma projekt ska ca 700 000 m3 lera schaktas och stabiliseras.

Klimatförbättring

För beskrivna fallstudier: 26-52%
Klimatförbättring för en av fallstudierna är 33 500
ton mindre CO2ekv vilket motsvarar ca 6500 ton
CO2e/km grundförstärkt dubbelspår i betongtunnel och ca 29 kg CO2e/m3 lera som ska stabiliseras

Från

Till
-26 %

-52 %

42,6 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar upp till: 87013 m3
anläggningsbetong; 3350 medelsvenskars årliga
utsläpp; 11 167 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad
Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och
kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap
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Definiering av förutsättningar och avgränsningar för åtgärdsområdet
Åtgärder för minskad klimatpåverkan och energianvändning inom masstabilisering och grundförstärkning med KC-pelare.
• Stabilisering av lera inför schakt och deponering
• Permanent grundförstärkning.
Effektiviseringsåtgärderna omfattar:
• Ersättning av bindemedel med restprodukter (inte
genomförts ännu, men försök pågår)
• Optimering m.a.p inblandningsmängd och dimensionering
Vanligt förekommande restprodukter för ersättning
av kalk och/eller cement för förstärkning:
• CKD (Cement kiln dust), restprodukt från tillverkning av cementklinker (cementas fabriker, används
i produkten Multicem)
• Aska från framställning av fiberslam, (kallas Terra
E av Nordkalk) (SCA Hygiene Products AB i Lilla
edet, används t.ex. i Nordkalks produkt KCE)
• Aska från returpapperstillverkning (Mätsä Tissue i
Mariestad)

Växthusgasutsläpp
Trafikverkets modell Klimatkalkyl har använts för
beräkning av klimatpåverkan. Modellen omfattar
ingående material och schablonvärden för dieselförbrukning i samband med arbetet på plats. LCA-data för
alternativa material/produkter hämtas från tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer typ III, framtagna i
enlighet med standard EN 15804 43. För de produkter
som saknar EPD 44 beräknas klimatpåverkan utifrån
trafikverkets standardvärden för ingående material,
restprodukter antas kostnadsfria ur klimatsynpunkt.
Transporter mellan fabrik och entreprenad omfattas
inte av modellen.

Tabell 1. Ingående data i fallstudieberäkning av växthusgasutsläpp enligt Dimensionering och val av bindemedel
för K/C-pelare: fallstudiebeskrivning 1.
Ingående Material/
Arbete

Emissionsfaktor

Källa

Bränd Kalk (CaO)

0,98 kg CO₂ekv/kg

Klimatkalkyl

Cement

0,88 kg CO2ekv/kg

Klimatkalkyl

Aska/CKD/rest
produkter

~0 kg CO2ekv/kg

Enligt Polluter-pays
principen, EN15804

Diesel (45,76 MJ/l)

2,88 kg CO2ekv/l

Klimatkalkyl

17,55 MJ/m pelare

Klimatkalkyl

Pålning, diesel
driven maskin

Tabell 2. Produkttyper som ingår i Dimensionering och val
av bindemedel för K/C-pelare (fallstudie 1) samt produkttypers klimatpåverkan.
Samman
sättning

Emissions
faktor

Förhål
lande EF

KC

50/50 Kalk/Cem

0,93 kg
CO2ekv/kg

100%

Klimatkalkyl
(utgångsläge)

Multicem

50/50 Cem/CKD

0,396 kg
CO2ekv/kg

43%

EPD Multicem

KCE

33/33/33 Kalk/Cem/
Aska

~0,62 kg
CO2ekv/kg

67%

Beräknad
enligt
ovan EF

KCE

40/40/20 Kalk/Cem/
Aska

~0,74 kg
CO₂ekv/kg

80%

Beräknad
enligt
ovan EF

KC 50E/50

43/50/07 Kalk/Cem/
Aska

~0,86 kg
CO₂ekv/kg

92%

Beräknad
enligt
ovan EF

Produkt

Källa

Före: 2,6 miljoner meter KC-pelare totalt varav:
• ca 2 miljoner meter avser masstabilisering med
en inblandningsmängd av 50 kg/m3 45 (ca 19,2 kg
kalkcement per meter pelare)
• ca 600 km avser permanent grundförstärkning
med en inblandningsmängd av 110 kg/m3 (ca 42,3
kg kalkcement per meter pelare)
• Genomsnittlig inbladningsmängd 24,4 kg/meter
pelare, total mängd 24,4 x 2 600 000 = 64 277 ton
kalk och cement (50/50)

43 EN 15804 - Europeisk standard för EPD:er (certifierade miljövarudeklarationer) för byggprodukter.
44 Environmental Product Declaration, tredjepartsgranskad miljövarudeklaration baserad på LCA (livscykelanalys), enligt
EN 15804.
45 Det är inte en bärande konstruktion som avses varför siffran verkar låg, det är för att stabilisera leran för att det ska bli
lättare att schakta.
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Efter: Resultatet är inte färdigställt ännu eftersom
arbete med bygghandlingarna fortfarande pågår men
uppskattad reduktion är ca 1,6 miljoner meter KC-pelare totalt
• Ca 1,2 miljoner meter avser masstabilisering med
en inblandningsmängd av 40 kg/m3 (besparing om
10kg/m3)
• Ca 400 tusen meter avser permanent grundförstärkning med en inblandningsmängd av 80 kg/m3
(besparing om 30kg/m3)
• Genomsnittlig inblandningsmängd 18,8 kg/m,
total mängd 18,8 x 1 600 000 = 30 128 ton kalk och
cement (50/50)
Klimatpåverkan har alltså reducerats genom att:
1. reducerad totallängd pelare (pelare sätts på större
avstånd från varandra), 2,6 miljoner meter har
reducerats till 1,6m meter (38% reduktion)
2. materialåtgången per meter pelare har reducerats
från 24,4 kg/meter till 18,8 kg/meter (23% reduktion)
Klimatpåverkan före = 63 500 ton CO2ekv
Klimatpåverkan efter = 30 000 ton CO2ekv
Total reduktion: 52%
Labbtester på Multicem genomfördes men dock inga
fullskaliga tester. På grund av tids- och resursbrist
valde man att gå vidare med standardalternativet.
Inför byggstart pågår ett arbete med att möjliggöra att
testpelare med multicem sätts i samband med att de
första K/C-pelarna anläggs. Förhoppningsvis kan tester göras på dessa pelare för att möjliggöra ersättning
av K/C med Multicem på resterande delar.

Kostnadsaspekter
Kalk och cement kräver stora energimängder vilket
driver en hög kostnad för framtagandet. Samtliga
åtgärder innebär lägre kostnader för material genom
återanvändning av restprodukter eller optimering för
att minska mängden. Materialåtgången är 40% mindre vilket troligtvis även speglar kostnaden.
Användning av alternativa bindemedel kan påverka föroreningsgraden i massor som stabiliseras för att
deponeras. Ytterligare kostnader för mottagning av
MKM massor kan alltså bli aktuellt.

Nyckelfaktorer och hinder
• I projektets tidiga skede identifiera vilka anläggningsdelar som har stor klimatpåverkan för att
kunna initiera att beslut tas med goda underlag
avseende klimatpåverkan
• Normalt tas en utförandebeskrivning fram för
förstärkningsåtgärderna efter att provpelare utförts
och utvärderats. Åtgärder som avser ersättning av
bindemedel med restprodukter eller alternativa
material behöver vara lyfta inför dessa tester för att
hinna beaktas.
• I små projekt överdimensioneras ofta förstärkningar
om omfattningen är liten, istället för att göra tester i
fält eller laboratoriet. (vilket gör det ännu viktigare
att ersätta bindemedel med restprodukter).
Diskussion
Om valet gjorts att ersätta traditionell K/C med till
exempel multicem hade ytterligare 50% växthusgasutsläpp kunnat reducerats. Den totala reduktionen hade
i så fall hamnat på omkring 75%. Resurs och tidsbrist
gjorde i detta fall att man istället valde standardutförande med traditionell K/C.46
2.10.2. Fallstudiebeskrivning 2,
Mälarbanan
Mellan Tomteboda och Kallhäll delar regionaltågen
och pendeltågen idag på två spår, ett i vardera riktningen. Detta innebär att regionaltågen ofta måste
köa bakom pendeltågen. Det finns ett behov av att öka
pendeltågstrafiken på sträckan, men med regionaltågen på samma spår är detta omöjligt.
För att dela upp regionaltågstrafiken och pendeltågstrafiken ska sträckan få fyra spår. Projektet är
indelat i två etapper. Etapp 1 omfattar sträckan Barkaby-Kallhäll samt Tomteboda och hade byggstart 2012.
Denna del av järnvägsutbyggnaden slutfördes under
2016. Etapp 2 omfattar Huvudsta-Barkaby där deletapperna har kommit olika långt.
Definition av åtgärdsområdet
Entreprenad 2,9 km lång och omfattar spår, markarbeten så som schakt, fyll- och markledningar, markförstärkning som framförallt sker med K/C-pelare,
stödmurar och annan konstbyggnad, en del väglösningar samt el-, tele- och signalsystem.

46 John Ellbin Andersson, Tyréns
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Trafikverket hade satt en minskad klimatbelastning
på 15% i jämförelse med utgångsläget. Utgångsläget
var den Klimatkalkyl som berörda aktörer kom överens om vid en workshop.
En workshop hölls den 12/9–16 där framtagna
klimatkalkyler diskuterades och jämfördes och med
vissa justeringar kom berörda parter överens om ett
utgångsläge. Bland annat var mängden/dimensionerna
på K/C-pelare i Klimatkalkyl underskattade.
Klimatgasutsläppen för sträckan uppgick enligt
utgångsläget till 16 505 ton CO2ekv.
Målet om 15% besparing innebar alltså att ca 2476
ton CO2ekv skulle sparas. Fördelningen av utsläppen
mellan åtgärder presenteras i figur 1. I åtgärden för
K/C-pelare ingår kalk, cement och diesel för installation. I banöverbyggnad ingår räls, slipers, spårballast,
spårläggning och växeldriv.
Resultatet av workshoppen visade att K/C-pelarna
skulle spela en stor roll för möjligheten till besparing
av CO₂ekv, och att optimera innehållet i K/C-pelarna
bedömdes som den viktigaste åtgärden för en klimateffektivisering av sträckan.
Som en del av det systematiska klimateffektiviseringsarbetet togs en handlingsplan fram. Ansvariga
för åtgärden blev geotekniker på Trafikverket samt
byggledare på Skanska och Trafikverket..
Tekniker hos Trafikverket var dock tveksamma till
metoden, och de tester som leverantörer visade på..
Det fanns även viss tveksamhet till sättet att beräkna

Figur 1. Fördelning av utsläpp mellan åtgärderna i projektet.
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klimatavtrycket, där inblandning ses som ett avfall
och därmed sätts klimatbelastningen till noll.
Parallellt fanns en diskussion om möjligheten att
minska på dimensionen för K/C-pelare. För genomförande av det alternativet krävs dock provtagningar
och eventuellt varierade storlekar på K/C-pelarna
längs med sträckan, genom att t ex sätta varannan stor
och varannan mindre. Detta ansåg man vara för svårt
att genomföra av produktionstekniska skäl och skulle
bli svårt att hinna under avstängningsperiod.
Genom att öka inblandningsmängden med 10%,
kunde Trafikverket godkänna en inblandning på 30%.
I oktober 2017 kom en underrättelse av godkänd lösning från Trafikverket.

Definiering av förutsättningar och
avgränsningar för åtgärdsområdet
Skanska hade en bonus kopplat till målet för en
minskad klimatbelastning på 15%, vilket gav entreprenören incitament för lösningen.
Projektet var en totalentreprenad, men just K/C-
pelarna var utformade som en utförandeentreprenad.
Aktörsrelationer
Arbetet påbörjades först i byggskedet, så alla aktörer
var involverade. Projektet var en totalentreprenad
i övrigt, men med en utförandeentreprenad kring
K/C-pelarna. Arbetet har sannolikt ökat kunskapsnivån hos samtliga aktörer.

Växthusgasutsläpp
Trafikverkets Klimatkalkyl har använts för att upprätta
klimatkalkyler i uppdraget. K/C-pelarna stod enligt
klimatkalkylen för 36% av de totala utsläppen. När
beslut kom återstod ca 58 000 m K/C-pelare och en
möjlig besparing uppskattades då till 650 ton CO2ekv,
vilket motsvarar en minskning på 11%. Den totala
mängden K/C-pelare är uppskattad till ca 140 000 m
och hade åtgärden varit möjlig för hela sträckan hade
en besparing på uppskattningsvis 1570 ton CO2ekv
kunnat erhållas. Vilket hade inneburit en klimateffektivisering på 26%.
Kostnadsaspekter
En kostnadsdiskussion har förts där synpunkter på att
kostnadsunderlag saknas, troligt är dock att åtgärden
är relativt kostnadsneutral. Det framkom i diskussionen att entreprenadformen spelar roll. Om det är en
utförandeentreprenad och det blir dyrare, vem står då
för kostnaden. Fler kostnadsunderlag bör därför tas
fram.
Förstärkningen är en utförandedel, vilket påverkar
diskussionen om kostnad och beslut. Kostnadsunderlag och beslut om vem som ska stå för kostanden
måste parterna komma överens om. I forumet för
klimateffektivisering togs frågan upp varje gång och
deltagare beslutade om vem som skulle ligga på i respektive organisation.

Risker
Entreprenadformen var en del av diskussionen även
här. Vem är det som tar risken var en viktig fråga för
teknikern. Tidigare diskussion kring att sätta varannan pelare bedömdes som omöjligt produktionstekniskt.
Nyckelfaktorer och hinder
• Ett kontinuerligt arbete samt vilja hos och incitament för entreprenör är en nyckelfaktor. Kunskap
kring utgångsläget – vilka andra åtgärder är möjliga? Eller är detta en förutsättning för klimateffektivisering? (Ja, i detta fall).
• Var uppmärksam på om lösningen kräver avsteg
från regelverket. 47
• Samma underrättelse har nu använts i andra delar
av Mälarbanan. Arbetet har därmed skapat möjligheter till klimateffektivisering på andra delsträckor.
Besluten som togs under workshopen har nu blivit
ett snabbt och oproblematiskt beslut.
• De förutsättningar som förekommit för klimateffektivisering i upphandlingskrav har varit incitament i form av bonus för entreprenör.

47 Katarina Wärmark, WSP
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2.11. Betongpålar med högre lasttagning
2.11.1. Råd och vägledning
I denna fallstudie utvecklade entreprenören en ny
påle med högre hållfasthet vilket innebar att antalet
pålar inom projektet kunde minimeras. Beräkningar
med klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering på
508 ton CO2 ekvivalenter dvs 8 % uppnåddes i fallstudien. I fallstudien fanns det stora risker för massundanträngning. Att använda den förstärkta pålen i det
fall ledde till att riskerna med massundanträngning
minimerades.
Materialkostnadsvinsten med bytet av betongpåle
är inte den största kostnadsvinsten. Den största var
istället att arbetstiden vid installation förkortades med
500 dagar då ca 50% färre pålar slogs ned samt att
transporterna minskade.
Ifrågasätt standardlösningar och rekommendera
projektörer att söka efter innovativa och långsiktigt
klimatsmarta lösningar.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.
Viktigt att tänka på
• Nya tekniska förutsättningar kan uppstå med nya,
innovativa lösningar. I detta fall blev befintliga skarvar för klena så nya behövdes utvecklas tillsammans
med skarvtillverkaren.
• Beräkningarna för den minskade klimatbelastningen avser endast materialproduktion (A1-A3 48) och
den minskade klimatbelastningen bedöms blir ännu
mindre om transport och installation av pålarna
samt behov av schakt och transport för undanträngda massor skulle inkluderats i beräkningarna. Ca
50% färre pålar behövdes slås ned.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
2.11.2. Fallstudiebeskrivning
Fallstudie: Förstärkning av betongpålar
Projekt: E45 Lilla bommen-Marieholm (även kallat
Sänkningen av E45 i Göteborg)
Beställare: Trafikverket
Entreprenör: PEAB

Klimatförbättring

Per förstärkningsåtgärd:
8%
508 ton mindre CO2ekv
vid förstärkning av tunnel under huskvarter.

-8 %

580 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar upp till: 1319 m3
anläggningsbetong; 51 medelsvenskars årliga
utsläpp; 169 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

Definition av åtgärdsområdet
I Figur 1 visas fallstudieområdet. Bilden baseras på
information från Trafikverket. 49
I vald fallstudie projekterades en tunnel, på vars
tak, kvarter med 14 höga hus ska byggas. Det resulterar i stora laster både på tunneltaket samt omgivande
mark. Lermäktigheten var 90–100 m, vilket ger ett
stort antal löpmeter pålar. Entreprenören funderade
därför på vad de kunde göra för att minska antalet
pålar. När pålning görs uppstår massundanträngning
och jord måste fraktas bort samt att omkringliggan-

48 A1, A2, A3 etc. är livscykelmoduler enligt standard för EPD:er (certifierade miljövarudeklarationer) för byggprodukter,
EN15804.
49 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E45-Lilla-Bommen-Marieholm/
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Figur 1. Översikt av fallstudieområdet.

de fastigheter riskerar att röra på sig. De tre standard
betongpålar (SP1-3) som finns i Sverige idag har inte
utvecklats nämnvärt sedan 80-talet. PEAB tillverkade
i detta projekt en ny typ av betongpåle (som nedan
kallas PP25) i samma dimension som de traditionella men med mer armering i, som då tålde mer kraft
i tryck. Genom att förstärka betongpålarna höjdes
hållfastheten från 1600 kN till 2400 kN. Detta innebar
att färre pålar krävdes i projektet och att massundanträngningen minskade.

Växthusgasutsläpp
För att beräkna växthusgasutsläppen från de olika
fallen har Trafikverkets Klimatkalkyl använts. I beräkningarna nedan har samma emissionsfaktor använts
för betong C50/60 och C60/75 då de bedöms som
likvärdiga samt att inga exakta betongrecept finns att
tillgå. Beräkningarna avser endast materialproduktion
(A1-A3) och den minskade klimatbelastningen bedöms blir ännu mindre om transport och installation
av pålarna samt behov av schakt och transport för
undanträngda massor tas med i beräkningarna.

Tabell 1. Klimatbelastning angett i CO2-ekvivalender för grundförstärkning med SP2 (betongpåle) i fallstudie Förstärkning
av betongpålar.
Beskrivning

Antal

Betongpåle SP2, längd 35 meter

Enhet

Mängd

Klimatbelastning

Kommentar/indata i klimatkalkyl

48530

st

Armering d12, 8 st per påle

8,12

kg/m

1 287 426

158 550
1326 ton CO2ekv

1,03 kg CO2ekv/kg armeringsstänger

Betong C50/60

185

kg/m

2 933 1750

4693 ton CO2ekv

0,16 kg CO2ekv/kg betong

Skarv 2 st (per påle)

69

kg

312 570

585 ton CO2ekv

1,87 kg CO2ekv/kg stål varmförzinkat

Tabell 2. Klimatbelastning angett i CO2-ekvivalender för grundförstärkning med PP25 (betongpåle) i fallstudie Förstärkning av betongpålar.
Beskrivning

Antal

Enhet

Mängd

Betongpåle PP25, längd 35 meter

3 020

st

105700

Klimatbelastning

Kommentar/indata i klimatkalkyl

Armering d16, 12 st per påle

20,1

kg/m

2 124 570

2188 ton CO2ekv

1,03 kg CO2ekv/kg armeringsstänger

Betong C60/75

185

kg/m

1 955 4500

3129 ton CO2ekv

0,16 kg CO2ekv/kg betong

Skarv 2 st (per påle)

138

kg

416 760

779 ton CO2ekv

1,87 kg CO2ekv/kg stål varmförzinkat
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Tabell 3. Jämförelse avseende klimatbelastning mellan
grundförstärkning med betongpåle SP2 samt PP25 i fallstudie Förstärkning av betongpålar.

Enhet

Klimat
belastning
(ton CO2ekv)

Betongpåle
SP2, (ca 4500
st) 158550 m

ton CO2ekv

6 604

Betongpåle
PP25, (ca 3000
st) 105700 m

ton CO2ekv

6 096

Beskrivning

Kommentar

Besparing
med ca 8 %

Kostnadsaspekter
Den stora vinsten med användande av PP25 jämfört
med SP2 är inte materialkostnaden. Enligt geotekniker på PEAB 50 bedöms denna vara mellan 10-20%.
Den stora kostnadsvinsten med utbytet av betongpålar typ SP2 till PP25 är att arbetstiden vid installation
förkortades med 500 dagar då ca 50% färre pålar slogs
ned, att massundanträngningen minskade och därmed minskade antalet transporter.
Diskussion
Diskussionen med Trafikverket om att testa den nya
pålningsmetoden gick smidigt då de såg fördelarna
som fanns med åtgärden.
Initialt var skarvarna för klena varför entreprenören fick utveckla en ny tillsammans med skarvtillverkaren Leimet. För att verifiera ovanstående utvecklad
skarv genomförde entreprenören ett test. Detta bestod
i att nytillverka samt installera genom slagning och
(för att motsvara en normal slagning) därefter dra
upp densamma en påle vilken sedan knäcktes i laboratorium.

50 Michael Sabattini, Geotekniker, PEAB
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2.12. Injekteringsbruk med högre vct
2.12.1. Råd och vägledning
Genom att använda ett mer finkornigt cement, exempelvis Cement 25 µm istället för Cement 30 µm som är
det vanligaste att använda, är det möjligt att öka injekteringsbrukets vct (vattencementtal) från 0,85 till 1,2
med bibehållna egenskaper. Det resulterar i att samma
mängd pumpad cementblandning, det vill säga samma
tätningsfunktion, kan uppnås med lägre cementmängd
jämfört med om Cement 30 µm använts.
I en fallstudie kunde mängden injekteringscement
minskas med ca 23% i förhållande till vad som förutsattes i mängdförteckningen för entreprenaden,
vilket motsvarar 23% minskning av växthusgasutsläpp
för injekteringen och ca 2% av entreprenadens totala
Klimatkalkyl. I absoluta tal ca 80 ton CO2ekv per km
bergtunnel för motorväg. Åtgärden innebar även en
reducering av kostnaden med ca 240 000 kr per km
tunnel.
Viktigt att tänka på
• För att åtgärden ska vara ekonomiskt fördelaktig
för entreprenören att genomföra bör en ersättningsmodell per volym pumpad cementblandning
användas istället för per kg använt torrcement.
• Vid framtagande av förfrågningsunderlag inför
upphandling av entreprenad bör konsulten föra
dialog med beställaren om ersättningsmodell och
redovisa möjliga minskningar av växthusgasutsläpp.
• Det alternativa utförandet innebär inga risker för
kvalitet eller uppfyllande av tekniska regelverk.
Injektering med Cement 25 µm bedöms tvärtom ge
bättre tätningseffekt, vilket bör ge mindre inläckage
och underhållsproblem i driftskedet.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
2.12.2. Åtgärdsområdet
och förutsättningar
Vid byggande av bergtunnlar med traditionell sprängteknik förinjekterar man berget för att täta sprickor
och därigenom minimera inläckage av grundvatten
i den färdiga tunneln. Det sker genom att långa hål
borras i berget vid tunnelfronten i en solfjäderform

Klimatförbättring

Per ton injekterings
cement: 23 %
Per km bergtunnel, väg
1 körfält: 2 %; 80 ton
CO2ekv.

-23 %

80 ton
CO2ekv

Klimatförbättring motsvarar: 208 m3 anläggningsbetong; 8 medelsvenskars årliga utsläpp; 27
flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och
kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

och därefter trycks injekteringsbruk in i hålen och
tränger ut i sprickorna. Cement 30 µm är det vanligast
förekommande injekteringscementet och föreskrivs
ofta som en förutsättning för en tunnelentreprenad.
Med en mer finkornig cement, till exempel Cement
25 µm, är det möjligt att öka injekteringsbrukets vct
från 0,85 till 1,2 med bibehållna egenskaper. Detta
innebär att det går åt en mindre mängd cement per
volym färdig blandning, vilket möjliggör reducerat
behov av cement och bidrar därmed till lägre utsläpp
av växthusgaser från cementproduktion.
Förutsättningarna för beskrivning av detta åtgärds-
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område är hämtade från Förbifart Stockholms entreprenad FSE613 Bergtunnlar Akalla, som utfördes
av Strabag som utförandeentreprenad på uppdrag
av Trafikverket. Strabag identifierade åtgärden som
prioriterad i sin handlingsplan för uppfyllande av klimatkraven i entreprenaden. För entreprenaden gällde
ett specifikt mål på minst 10% klimatgasreducering
jämfört med förutsättningar i anbudsunderlaget.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.

2.12.3. Växthusgasutsläpp
För den studerade entreprenaden användes tre olika
bruksblandningar som med Cement 30 µm hade vct
0,85, 0,70 resp. 0,60. Med Cement 25 µm hade motsvarande blandningar vct 1,20, 1,00 resp. 0,65.
Med Cement 25 µm kunde samma mängd pumpad cementblandning, det vill säga samma tätningsfunktion, uppnås med ca 224 ton lägre cementmängd
jämfört med om Cement 30 µm hade använts. Det
motsvarade ca 23% minskning av mängd injekteringscement i förhållande till vad som angivits i mängdförteckning som förutsättningar för entreprenaden.
I Trafikverkets modellverktyg Klimatkalkyl v.6 anges växthusgasutsläpp för injekteringscement till 0,88
ton CO2ekv/ton. Det innebar en besparingspotential på 224 ton injekteringscement för entreprenaden
vilket motsvarar ca 197 ton CO2ekv. Det var ca 2% av
entreprenadens totala klimatkalkyl, där injektering
stod för ca 11%. Entreprenaden omfattar ca 2,5 km
(2x 1,23 km) motorvägstunnel. Klimatkalkylen för
entreprenaden redovisar totalt utsläpp av 11035 ton
CO2ekv för berg- och markarbeten, vilket motsvarar utsläpp av 4414 ton CO2ekv per km tunnel. Som
jämförelse anger Trafikverkets modellverktyg Klimatkalkyl för typåtgärden Bergtunnel 1 körfält 4375 ton
CO2ekv per km, och för Bergtunnel 2 körfält 5181 ton
CO2ekv per km.
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2.12.4. Kostnadsaspekter
Utgående från samma förutsättningar som för Växthusgasutsläpp ovan skulle användande av Cement 25
µm ge en kostnadsbesparing om ca 600 000 kr för
entreprenaden, vilket motsvarar ca 240 000 kr per km
tunnel.
2.12.5. Regelverk och styrning
I handlingar för entreprenaden ställs krav på Bmin
(minsta sprickvidd som bruk kan tränga in i) och
Bkrit (minsta sprickvidd som bruk kan tränga in i
utan att det blir pluggbildning) samt flytgränsspänning och viskositet för respektive blandning. För
blandning 1 är detta <45 µm resp. <75 µm samt 1-2 Pa
(flytgränsspänning) och 10-30 mPas (plastisk viskositet). Utifrån detta står det entreprenören fritt att välja
injekteringscement. Cement 30 µm uppfyller inte
riktigt detta men Trafikverket har gjort undantag för
detta på alla entreprenader genom att ändra gränserna för Bmin och Bkrit. Cement 30 µm är det billigaste
injekteringscementet på marknaden och är en vedertagen produkt.
2.12.6. Förutsättningar
Cement 30 µm förutsätts vara den injekteringscement
som används enligt de tekniska specifikationerna.
Ersättning enligt AMA Anläggning ges per kg använt
torrcement, inte per liter färdig blandning, vilket gör
att åtgärden blir svår att genomföra i praktiken i och
med att ett finkornigare cement är dyrare. Om entreprenören får ersättning per pumpad volym injektering som uppfyller de tekniska specifikationerna blir
det en lönsam affär att använda det klimatsmartare
alternativet, både ekonomiskt och klimatmässigt. En
dialog mellan beställare och entreprenör behövs tidigt
i projektet för att åstadkomma det

2.13. Användning av geonät för
minskad överbyggnadstjocklek
2.13.1. Råd och vägledning
I fallstudien har jämförelser gjorts mellan ett alternativt geonät, som enligt tillverkaren kräver en mindre
lageröverbyggnad än de geonät som finns på marknaden, och en traditionell överbyggnad. Beräkningar
med Klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering
på 0,9 ton CO2 ekvivalenter eller 12 % uppnåddes i
fallstudien. I en intervju med entreprenören berättade
denna att det även blev en kostnadsminskning på 1520 % per m2 51.
Ifrågasätt standardlösningar och rekommendera
projektörer att söka efter innovativa och långsiktigt
klimatsmarta lösningar.
Viktigt att tänka på
• En mindre lageröverbyggnad krävs vid användning
av detta geonät vilket i sin tur leder till minskade
transporter.
• Nya tekniska förutsättningar kan uppstå med nya,
innovativa lösningar..
• Vissa beställare kräver att produkter måste vara
godkända av byggvarubedömningen och detta geonät har ännu inte blivit godkänt. Den har en status
som ”Kräver ombedömning” på grund av bristande
underlag.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
Om projektet
Projekt: Gula linjen
Entreprenör: ICCON (Entreprenören är inte tillverkaren av geonätet i fallstudien)
2.13.2. Definition av åtgärdsområdet
Ett geonät för markstabilisering som enligt tillverkaren 52 sägs minska utsläppet, främst i transportleden,
med upp till 50%.

Klimatförbättring

Per m2 geonät: 20%
1,7 ton mindre CO2ekv för
en 1352 m2 grundförstärkning vilket motsvarar
1,3 kg CO2e/m2 geonät

-20 %

1,7 ton
CO2ekv

Klimatförbättring för fallstudie motsvarar upp till:
4,5 m3 anläggningsbetong; 0,2 medelsvenskars årliga utsläpp; 0,6 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

2.13.3. Definiering av förutsättningar och
avgränsningar för åtgärdsområdet
I projektet Gula linjen har geonätet använts i en temporär arbetsväg, som ska vara i drift i ca 6 år. Eftersom geonätet används minskar volymerna av jungfruligt material med en reducerad lagertjocklek till följd.

51 Björn Auvinen, ICCON Infrastructure and City Consultants AB
+46 (0)72-972 60 10, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm , bjorn.auvinen@iccon.se
52 Tensar TX160 och TX 190
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Denna överbyggnad anläggs ovan K/C-pelare. Finns krossmaterial i överskott inom projektet kan det med fördel
användas. På så sätt slipper projektet borttransporter och materialet blir kostnadsfritt.

2.13.4. Växthusgasutsläpp
Växthusgasutsläppet har beräknats med hjälp av Trafikverkets klimatkalkyl.
ICCON valde att projektera en överbyggnad (total tjocklek=550 mm) med följande lager:
Tabell 1. Olika alternativa överbyggnader ur fallstudie Gula linjen, redovisat i CO2.
Alternativ överbyggnad
(total tjocklek 550 mm) 1350 m2

Klimatbelastning
ton CO2

Kommentar

Värde
klimatkalkyl

Klimatkalkyl

40 mm ABT16

Avgränsas

Ej alternativskiljande

50 mm AG22

Avgränsas

Ej alternativskiljande

160 mm obundet bärlager

1,8

8,26 kg CO2/m3

Berg Fall B

Tensar TX160 (polypropen)

0,8

Vikt på Tensar TX190L teknisk specifikation 0,3 kg/m2

2 kg CO2/kg

Polypropylen, PP

300 mm förstärkningslager

3,4

ej bundet bärlager

8,26 kg CO2/m3

Tensar TX190L (polypropen)

Berg Fall B

0,8

Vikt på Tensar TX190L teknisk specifikation 0,3 kg/m2

2 kg CO2/kg

Polypropylen, PP

0,52 kg CO2/m2

Geotextil

Geotextil

Tabell 2. Traditionell överbyggnad ur fallstudie Gula linjen, redovisat i CO2.
Traditionell överbyggnad (total tjocklek
850 mm) 1350 m2

Klimatbelastning
ton CO2

Kommentar

40 mm ABT16

Avgränsas

Ej alternativskiljande

50 mm AG22

Avgränsas

Ej alternativskiljande

80mm obundet bärlager

0,9

680mm förstärkningslager

7,6

Summa alternativ överbyggnad 1350 m

ej bundet bärlager

Värde
klimatkalkyl

Klimatkalkyl

8,26 kg CO2/m3

Berg Fall B

8,26 kg CO2/m3

Berg Fall B

6,8

2

Summa traditionell överbyggnad 1350 m

8,5

Minskad klimatbelastning

20%

2

2.13.5. Kostnadsaspekter
I denna fallstudie ledde åtgärden till en förkortning av byggtiden då färre masstransporter behövdes. Ytorna för
åtgärden kommer endast att användas tillfälligt ca 5-6 år, därefter ska de rivas och återställas. Entreprenören
uppskattar en kostnadsbesparing på ca 15-20 % per kvm yta i detta fall.53
2.13.6. Diskussion
Enligt tillverkaren av geonätet kan en minskning av CO2 utsläpp på 50% genomföras vid användandet av detta
geonät, men enligt egna uträkningar i projektet blev det en besparing på 12%. En jämförelse mellan användning
av det nya geonätet och ett traditionellt geonät hade varit intressant men i dagsläget finns ingen sådan jämförelse
att tillgå.

53 Björn Auvinen, ICCON Infrastructure and City Consultants AB
+46 (0)72-972 60 10, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm , bjorn.auvinen@iccon.se
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2.14. Ersättning av bankpålning
med lättfyllnadsbank
2.14.1. Råd och vägledning
I fallstudien har en jämförelse med uppfyllnad av
bank med lättfyllnadsmaterial som ersätter tilltänkt
grundläggning med bankpålning genomförts. I fallstudien valdes en bank med cellplast istället för den
tilltänkta grundläggningen med bankpålning. Beräkningar med Klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering på 54% uppnåddes i studerat case. I fallstudien
har inte cellplastens livslängd beaktats, eftersom inget
tillförlitligt underlag funnits att tillgå.
I fallstudien ledde valet av en bank med cellplast
till en minimering av transporter av kross, minimering av antalet pålar samt att ett mindre område
behövdes tas i anspråk. Den totala kostnadsbesparingen för bank med cellplast var ca 20–30% mindre
än grundläggning med bankpålning.
Se över möjligheten att minska området med bankpålning i grundläggningen genom att delvis använda
lättfyllnadsmaterial. Detta är särskilt fördelaktigt när
det inte finns krossmaterial att tillgå inom projektet.
Fallstudie och beräkningar genomförda våren 2019.
Viktigt att tänka på
• Denna metod passar extra bra i områden där det
inte finns användbara massor att tillgå.
• Det är energikrävande att framställa cellplast.
• För att få ett säkert värde på klimateffektiviseringen
bör en specifik leverantör och klimatpåverkan från
deras cellplast (EPD 54) användas eftersom olika leverantörer och typer av cellplast har stor variation
med avseende på klimatpåverkan.
• Andra lättfyllnadsmaterial som skumglas skulle
kunna vara ett mer klimatsmart alternativ än bank
med cellplast.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
Om projektet
Fallstudie: Uppfyllnad av bank med cellplast ersätter
grundläggning med bankpålning

Klimatförbättring

Per bank 54%
168 ton mindre CO2ekv
för en 850 m2 cellplastbank vilket motsvarar 198
kg CO2ekv per m2 bank

-54 %

0,2 ton
CO2ekv

Klimatförbättring för fallstudie motsvarar upp till:
437 m3 anläggningsbetong; 17 medelsvenskas årliga utsläpp; 56 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

Projektnamn: Marieholmsförbindelsen, Trafikplats
Marieholm
Beställare: Trafikverket
Entreprenör: PEAB
Totalentreprenad
I projektet valdes en bank med cellplast istället för den
tilltänkta bankpålningen. Bankbredden blev ca 20 m
och med en längd på ca 35 m och en höjd på 6 m.

54 Environmental Product Declaration, tredjepartsgranskad miljövarudeklaration baserad på LCA (livscykelanalys), enligt
EN 15804.
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Figur 1. Illustration Marieholmsförbindelsen (Röde orm). Källa Trafikverket

Traditionellt har man ett bankpålningsområde som
består av bankpålar och på dem läggs sedan krossmaterial av berg. I denna fallstudie fanns inte bergkross
att tillgå, vilket gjorde att användandet av bankpålning kom att ifrågasättas. Lösningen blev att bygga
banken av cellplast. Denna lösning innebar att det
gick att förkorta området med bankpålning mot ett
traditionellt bygge.
Ingen påverkan i byggskedet sker med denna metod och det tog ungefär samma tid som alternativet
bankpålning. Där det inte finns användbara massor
att tillgå kan en bank av cellplast övervägas.

2.14.2. Regelverk och styrning
Kraven på yttre stabilitet och begränsningar av sättningar är samma som för övriga geotekniska grundförstärkningsmetoder inom vägområdet 55. Cellplast
är den gemensamma benämningen på formgjuten
eller stränggjuten och sprängsprutad polystyren. I
vägbankar med cellplastfyllning där risken för olyckor med kemikalier och dylikt bedöms vara stor eller
effekten av skador allvarlig, utreds behov av extra
skyddsåtgärder från fall till fall.

55 TK GEO 11

56

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR I INFRASTRUKTURPROJEKT

2.14.3. Aktörsrelationer
Detta initiativ togs av entreprenören, en ny lösning
krävdes på grund av de omständigheter som fanns för
projektet.
2.14.4. Uträkning av klimateffektivisering
I projektet E45 hade Trafikverket som krav att en Klimatkalkyl och en klimatdeklaration ska tas fram. Idén
om att ersätta bankpålning med en lättfyllnadsbank
är inte sprungna ur ett klimateffektiviseringstänk utan
det är ekonomiska och produktionstekniska fördelar
som gjorde att man optimerade grundkonstruktionen.
Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets Klimatkalkyl och är kvalitetsgranskade av Tyréns. Klimatpåverkan från cellplasten kan variera en hel del mellan
olika leverantörer, märken och kvalitet. En känslighetsanalys av klimatpåverkan genomförd av Tyréns
visar att olika leverantörer och kvalitet på cellplasten
påverkar utfallet av klimateffektiviseringen. För att
få ett säkert värde på klimateffektiviseringen bör en
specifik leverantör och klimatpåverkan från deras
cellplast (EPD) användas.

Tabell 1. Bank grundlagd på bankpålar redovisad i CO2-ekvivalenter, fallstudie E45 Marieholmsförbindelsen (Röde Orm).
Antal (st)

Mängd

Emissionsfaktor
klimatkalkyl

Klimabelastning
ton CO2- ekv.

Kommentar

Beskrivning betongpålar
Betongpåle SP3, längd 35 meter

110

673 596 kg

0,16 kg CO2/kg

108

Armering 18 kg/m

110

69 300 kg

1,03 kg CO2/kg

71

Armering 8 st d16 + spiral
armering

Borttransport av pålkap

110

8000 kg

-

-

Posten saknas i klimatkalkylen

Borttransport lerproppmassor
dim 270 mm, längd 15 m

110

95 m

-

Posten saknas i klimatkalkyl

Form för pålplattor, 1,5x1,5x0,5

110

330 m2

59,2 kg CO2/m3

0,9

Trävirke 21,74 kg/m2 Densitet
450kg/m3

Armering 150 kg/m3

110

18 563 kg

1,03 kg CO2/kg

43

Betong

110

297 000 kg

0,16 kg CO2/kg

57

300 m3

8,26 kg CO2/m3

2

3

Beskrivning pålplattor

Fyllning för lastfördelande lager
krossmaterial på bankpålar
Summa

Berg Fall B, transport ingår

283

Tabell 2. Bankpålning ersatt med lättfyllnadsbank med cellplast redovisad i CO2-ekvivalenter, fallstudie E45 Marieholmsförbindelsen (Röde Orm).
Beskrivning

Mängd

Emissionsfaktor
klimatkalkyl

Klimabelastning
ton CO2- ekv

Geotextil under cellplast

850 m2

0,52 kg CO2/m2

0,4

Tätning och avjämning av naturligt
lagrad jord med krossmaterial

85 m

3

8,26 kg CO2/m

0,7

Berg Fall B, transport ingår

Cellplast för lättfyllning för järnväg

840 m3

3,38* kg CO2/kg

114

Cellplast antagen densitet 40 kg/m3

49 m3

8,26 kg CO2/m3

0,4

Fyllning med krossmaterial som
stödfyllning mot lätta material

3

Kommentar

*Klimatpåverkan för olika cellplaster varierar en hel del.

Tabell 3. Jämförelse i CO2-ekvivalenter avseende traditionell metod med betongpålar & pålplattor och metod med cellplast, fallstudie E45 Marieholmsförbindelsen (Röde Orm).
Beskrivning

Mängd

Bank med betongpålar & pålplattor

249 ton CO2ekv

Lättfyllning med cellplast

115 ton CO2ekv

Kommentar

Klimatbelastningen är betydligt lägre för cellplastbanken under
dessa förutsättningar

Tabell 3 visar på att genom att välja lättfyllning med cellplast istället för bankpålning ger en koldioxidbesparing
på 54 %.
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2.14.5. Kostnadsaspekter
Den totala kostnadsbesparingen för bank med cellplast var ca 20–30% jämfört med grundläggning med
bankpålning. Lösningen med cellplast innebär att en
duk behöver användas (geomembran) som är mycket
dyrare än kross 56.
2.14.6. Risker och underhållsaspekter
Vid läckage av tex petroleumprodukter smälter cellplasten och det krävs att cellplasten skyddas. Detta görs
genom att gjuta en tunn betongplatta på ca 10cm på
cellplasten och som har som uppgift att leda bort oljespill. Livslängden på cellplasten är viktig att beakta 57.
2.14.7. Diskussion
Mer klimatsmarta lättfyllnadsmaterial som skumglas
kan vara ett bra alternativ till cellplast eller grundläggning med bankpålning. I denna fallstudie där syftet
med lättfyllnadsmaterialet var att göra en bankfyllning, skulle alternativen lättklinker eller skumglas bli
opraktiskt då användningen av dessa material skulle
kräva mer bergmaterial runt banken för att klara att
stabilisera banken i sidled 58.

56 Michael Sabattini, Geotekniker, PEAB
57 www.ekobyggportalen.se
58 Cellplast som lättfyllning I vägbankar. Allmän teknisk beskrivningar. 1990:49
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2.15. Minimering av andel
cementklinker i betong
2.15.1. Råd och vägledning
Genom att eftersträva en så låg andel cementklinker
som möjligt kan klimatpåverkan från betong reduceras
i betydande utsträckning. Det kan uppnås genom att:
• Välja en exponeringsklass för varje konstruktionsdel som inte ställer högre krav på betongen
än nödvändigt (det kan vara lockande att välja en
gemensam exponeringsklass av rationalitets- och
produktionstekniska skäl om konstruktionsdelar
har olika exponeringsklasser)
• Välja så låg betongkvalitet som möjligt, och därmed så högt vct (vatten-cement tal) som möjligt,
för aktuell exponeringsklass.
• Blanda in alternativa bindemedel såsom flygaska
och slagg (GGBS) i så hög andel som tillåts.
• Kräva information (i form av EPD 59 enligt EN
15804 60) och jämföra klimatprestanda för cement
och alternativa bindemedel vid val av produkt.
Möjligheterna till inblandning av tillsatsmaterial, som
flygaska och GGBS, regleras i SS137003 och AMA
Anläggning, beroende på vilka exponeringsklasser
som föreskrivs. I AMA Anläggning 17 är detta i dag i
stort sett harmoniserat med SS137003. I Svensk Betongs faktaskrift Klimatförbättrad betong 61 anges att
klimatförbättringar på ca 10 – 21% per m3 betong
(steg 1-2) är möjlig för anläggningsbetong i utomhusmiljöer med salt och frost enligt regelverken (exponeringsklasser XF4, XS3, XD3) och ca 41% (steg 3) för
grundkonstruktioner ej utsatta för salt (exponeringsklasser XC1, XC3, XC4, XF3). Som en generell anvisning anges att steg 1 kan uppnås genom en optimerad
bindemedelssammansättning utan att det får någon

Klimatförbättring

Per m3 betong: 10 – 40%
Per 100 m2 betongbro:
17 – 27%; 16 – 26 ton CO2ekv
Från
16 ton
CO2ekv

Till

-17 %

-27 %

26 ton
CO2ekv

Utsläppsreduktionen motsvarar upp till: 68 m3
anläggningsbetong; 2,6 svenskars årliga utsläpp;
6,5 flygresor t.o.r. per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

betydande påverkan på betongens egenskaper i tidigt
skede, medan steg 2 och 3 kräver samverkan mellan
beställare, konstruktör, betongleverantör och entreprenör, så att det säkerställs att betongen väljs och

59 Environmental Product Declaration, tredjepartsgranskad miljövarudeklaration baserad på LCA (livscykelanalys), enligt
EN 15804.
60 EN 15804 - Europeisk standard för EPD:er (certifierade miljövarudeklarationer) för byggprodukter.
61 https://cms.betongarhallbart.se/wp-content/uploads/2019/05/klimatforbattrad-betong_webb.pdf
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hanteras så att den får avsedd kvalitet och funktion.
Resultat från SBUF-projektet Klimatoptimerat
byggande av betongbroar 62 visar att en kombination av
ovan nämnda betongåtgärder kan ge klimatförbättringar på ca 17 - 27% för en slakarmerad plattrambro.

Viktigt att tänka på
• En av de viktigaste förutsättningarna för att möjliggöra användning av klimatförbättrad betong i
projekt är att säkerställa att ”rätt” regelverk gäller.
Det är avgörande att AMA Anläggning 17 gäller
för att det ska vara möjligt att blanda in alternativa bindemedel i den utsträckning som anges i
SS137003. Äldre versioner av AMA Anläggning,
som fortfarande gäller i många projekt, begränsar
de möjligheterna kraftigt. (se Fallstudie 1)
• Det är vanligt att betong med högre kvalitet än vad
som krävs för byggnadsverkets bärighet och beständighet används. Det kan bero t.ex. på att man vill
”ligga på säkra sidan” och minska risken för negativa
konsekvenser i logistik och produktion, eller på
hårt ställda krav på uttorkning och korta tider för
avformning. Det är därför viktigt att våga utmana
regelverk, val av exponeringsklasser och betongkvaliteter. Nya forskningsrön 63 visar att andelen cementklinker kan minskas mer än vad som definieras i SS
137003, speciellt vid tillsättning av GGBS i exponeringsklass XF4. Detta betyder att större inblandning
av GGBS kan vara möjligt i XF4 (upp till 35%). Detta
kräver dock i dagsläget beställarens godkännande.
Redan i dagsläget finns det möjligheter att använda
större mängder tillsatsmaterial än vad som anges i
SS 137003 om bilaga N i samma regelverk tillämpas.
Det bör påpekas att även om mängden tillsatsmaterial i en betong är inom tillåtna gränser i Tabell 8 i
SS 137003 finns olika åsikter i branschen om hur tillsatsmaterialen påverkar betongens egenskaper. Vissa
anser att det ger delvis försämrade betongegenskaper
medan andra anser att det tvärtom ger delvis förbättrade egenskaper. Åsiktsvariationen kan till viss del
bero på att det ännu finns begränsat med erfarenhet av tillämpning i anläggningsprojekt i Sverige.
Internationellt finns dock mångåriga erfarenheter av
denna typ av betong. (se Fallstudie 3)
• Inspireras av internationella exempel där det finns
erfarenhet av klimatförbättrad betong i större ut-

sträckning än i Sverige. (se Fallstudie 2)
• Det är viktigt att ändrade betongegenskaper (t.ex.
med avseende på arbetsbarhet/gjutbarhet, beständighet, uttorkningstider) hanteras och beaktas i
både projektering och produktionsplanering samt
att provningar och liknande säkerställer att tekniska och funktionella krav uppfylls. (se Fallstudie 3)

FALLSTUDIEBESKRIVNINGAR
2.15.2. Fallstudie 1. Klimatförbättrad betong i Olskroken
Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna
i det västsvenska järnvägssystemet. Där möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra Stambanan
för gemensam infart mot Göteborgs central. I samma
punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till
och från Göteborgsområdet. Sammantaget blir denna
punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter
för järnvägstrafik. En ombyggnation i Olskroken till
planskilda järnvägsspår är nödvändig och kommer att
höja kapaciteten och öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från Göteborg.
Denna fallstudie beskriver klimatförbättring genom val av betong med cementklinkerersättning
och baseras på erfarenheter från entreprenaden E01
Olskroken där PEAB har arbetat för att minska klimatpåverkan genom användning av betong med
inblandning av GGBS.
Förutsättningar
Vid upphandling av entreprenaden Olskroken var
AMA Anläggning 13 gällande och låg till grund för
projektförutsättningarna. Arbete med klimat nämndes i det ursprungliga kontraktet för Fas 1 men var ej
kopplat till specifika åtgärder, krav eller regleringar.
Under planskedet togs Klimatkalkyler fram och en
workshop hölls i syfte att identifiera möjliga klimatförbättringsåtgärder. Innan inledningen av Fas 2 gavs
AMA Anläggning 17 ut där revideringar gjorde den
mer harmoniserad med cementstandarden SS 137003
vilket ökade möjligheter för att använda betong med
lägre utsläpp av växthusgaser. Efter diskussion inom
projektet godkändes avsteg från ursprungliga projektförutsättning vad gäller betong, och de nya förutsättningarna som kom med AMA Anläggning 17 beviljades. I övrigt gällde AMA Anläggning 13 för projektet.

62 https://www.sbuf.se/Projektsida/?id=5091a3fe-9f6c-4f98-b1e2-c2416df0aa42
63 Löfgren, I., Lindvall, A., Esping, O., Beständighet hos anläggningskonstruktioner- Etapp II- Funktionella materialkrav,
Thomas Concrete Group, 2016
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I den optimerade lösningen för entreprenaden
Olskroken var den uppskattade reduktionen av klimatpåverkan 18% CO2ekv, jämfört med utgångsläget.
Avsikten var att efter de åtgärder som genomfördes
under Fas 1, projekteringsfasen, utvärdera projektets
klimatpåverkan och vilken reduktion som uppnåtts.
Utifrån resultatet sätts sedan ett gemensamt mål om
vidare reduktion och åtgärder i Fas 2, byggfasen. Enligt avtalet utgår en klimatbonus till PEAB om klimatpåverkan från anläggandet kan reduceras med mer än
5% jämfört utgångsläget. Utbetalning sker enligt en
linjär skala för reduktion mellan 5% och 35%. Inget vite eller liknande utgår om projektet inte uppnår
utsläppsreduktioner.

Aktörsrelationer
Projekt Olskroken är ett samverkansprojekt där PEAB
är upphandlade av Trafikverket på ett ECI-kontrakt
(Early Contractor Involvement, på svenska Tidig
EntreprenörsMedverkan – TEM) och där PEAB i sin
tur har kontrakterat WSP för projektering. I början av
projektet anordnades en workshop för att identifiera
vilka reduktionspotentialer för växthusgasutsläpp som
fanns inom projekt Olskroken, och betongen som
stod för en betydande del av klimatbelastningen lyftes
som en viktig fråga att arbeta vidare med. Medverkande parter var Trafikverket, PEAB, WSP, Swerock
och InfraNord.
PEAB arbetade tillsammans med leverantörerna
Swerock och Swecem fram två förslag för hur klimatbelastningen från betongkonstruktionerna kunde
minskas genom att ersätta en del av cementen med
det alternativa bindemedlet GGBS (Ground Granulated Blast-furnace Slag). PEABs och Trafikverkets miljöbyggledare lyfte och diskuterade frågan med konstruktionsansvariga hos Trafikverket både regionalt
och centralt för att de skulle kunna godkänna förslaget och på så sätt underlätta beslutet för Trafikverkets
projektledare. Efter en tid, med interna diskussioner
inom Trafikverket, kom besked om att PEAB fick
lämna in en URE (Underrättelser Entreprenör) med
beskrivning av kostnaden för åtgärden. Hela processen – från identifierad åtgärd till godkännande av
URE – tog 20 månader.
En erfarenhet från processen var att det är viktigt
att ha personer med rätt kunskap och kompetens

involverade i tidiga skeden, och att det är viktigt och
svårt att nå ut med information om möjligheter till
alla inblandade.

Växthusgasutsläpp
Inledningsvis påvisades möjliga betongrecept med en
reduktionspotential mellan ca 20% och 30% för exponeringsklasserna XF4 respektive XF3 i jämförelse med
nollalternativet anläggningscement. För gällande betongrecept så är det 20% GGBS som är aktuellt oavsett
exponeringsklass. En högre inblandning är möjligt enligt SS 137003, men projektet vill inte sträcka sig längre
i dagsläget än de riktlinjer som ges i AMA Anläggning
17. Med AMA Anläggning 17 gavs möjligheter att
använda cement och tillsatsmaterial som kan minska
klimatpåverkan med 14%. För konstruktionsbetongen i projekt Olskroken innebar detta en minskning
med 2 265 ton CO2ekv, baserat på mängden 40 738 m3
konstruktionsbetong för broar. Beräkningarna gjordes
med Trafikverkets modellverktyg Klimatkalkyl.
Kostnadsaspekter
Kostnaden för den klimatförbättrade betongen har
ökat under den tid som godkännandeprocessen pågått
inom projektet, huvudsakligen på grund av en ökad
efterfrågan på marknaden. Den ökade kostnaden
som har identifierats ligger primärt hos betongleverantören då kostnaden för materialinköp ökat. Kostnadsbilden är densamma i ett antal andra av PEAB’s
pågående projekt, bland annat nybyggandet av IKEA
där cementklinkerersättningen ligger på 35%. Eventuellt kan kostnader för ställningshyra öka på grund
av ändrade produktionsupplägg, men det är inget som
är säkerställt ännu. Den tillkommande kostnaden för
att ersätta traditionell konstruktionsbetong ersätts av
Trafikverket enligt URE.
Risker
I projekt Olskroken har den begränsade tillgången på
GGBS identifierats som en möjlig risk. Vid ökad efterfrågan finns risk att det alternativa bindemedlet inte
räcker till. Den risken har även identifierats för vanlig anläggningscement då leverantörer haft svårt att
leverera. Vidare har några andra påverkande faktorer
analyserats, däribland utökad provtagning, förlängda
härdningstider och utförande vid gjutning.
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Nyckelfaktorer och hinder
För att realisera de åtgärder som beskrivs i dessa fallstudier har ett antal faktorer av extra vikt identifierats.
• PEAB föreslog användning av SS 137003 och att
prestanda skulle säkerställas med tillhörande prover. Trafikverket beslutade dock att förutsättningar
enligt AMA Anläggning 17 skulle gälla i projektet.
Detta innebar att det var max 20% inblandning
som gällde för aktuell exponeringsklass, och Peab
gick vidare utan att utföra ytterligare tester då dessa
inte behövdes. Peab upplevde att det saknades
tydliga argument och att beslutet om att stanna vid
AMA Anläggning 17 upplevdes vara grundat på
osäkerhet. Många goda exempel och erfarenheter
finns internationellt, men Trafikverket ansåg att det
var en obeprövad metod.
• Kunskap och förtroende för produkterna behöver
öka. Det sägs att betong med alternativt bindemedel inte är frostbeständigt. Emellertid finns det
flera exempel som talar för motsatsen. Exempelvis
har Norge redan infört ett minsta krav på inblandning av slagg och i Kanada och USA, som i vissa
delar har samma förutsättningar som i Sverige,
finns exempel som visar att det fungerar. Vidare
tros den restriktiva hållningen över tid ha påverkat leverantörskedjan negativt. Det upplevs ofta
besvärligt för leverantören att göra och erbjuda
mer än vad beställaren anger. Dock tycks denna
inställning ha svängt och förändringar skett som
skapat en öppnare syn hos flera aktörer. Utan denna förändring hade den satsning som gjorts inom
projekt Olskroken inte kunnat genomföras.
• Säkerställ rätt kompetens och kunskapsnivå inför
och inom projektet. Kunskap finns men är inte
tillräckligt spridd. Att komplettera med kunskap,
implementera nya saker och få ut information som
genomsyrar verksamheten tar tid.
• Skapa utvecklingsdriv på individ- och organisationsnivå samtidigt, hos alla aktörer. Både privata och
offentliga aktörer måste kunna se nyttorna i termer
av både ekonomiska och miljömässiga vinster. Projekt där möjligheter finns att skapa innovation och
utveckling behöver stöd från organisationen för att
våga ta de risker som utveckling ofta innebär. Viktigt
att lyfta risker högre upp i beställarorganisationen
för att ge utrymme till utvecklingsvilja.
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• Upphandlingsformen ECI (Early Contractor Involvement) gav en positiv påverkan. Det är viktigt
att individer möts och dess vilja att förändra och
förändras ges utrymme.

2.15.3. Fallstudie 2. Klimatförbättrad betong i projektet High Speed 2, UK
Projektet High Speed 2 (HS2) är Storbritanniens
största infrastrukturprojekt och omfattar 345 miles (555 km) höghastighetsjärnväg mellan London,
Birmingham, Manchester och Leeds. Projektet är
uppdelat och genomförs i två faser. Fas 1 binder ihop
London och Birmingham där driftsättning är beräknad till 2026. Fas 2 kommer gå från West Midlands
till Manchester i väster och Leeds i öster och beräknas
tas i drift 2033. De förutsättningar som beskrivs i denna fallstudie kan ses som en sammanfattning av flera
intervjuer gjorda inom olika delprojekt. Fallstudien
beskriver även en del klimatförbättrande åtgärder
som inte är relaterad till betong.
Förutsättningar
I upphandlingskraven för HS2 fanns krav om 50%
reduktion jämfört med utgångsläget för stationsbyggnader. Vid erhållet uppdrag genomförde WSP
beräkningar som kom att representera utgångsläget.
Framtagandet av utgångsläget gav upphov till en lång
diskussion med beställaren HS2 som ansåg att utgångsläget måste vara en station som uppfyller alla
deras krav och därmed motsvarar ”best practise”.
I upphandlingskraven fanns även krav om 30%
reduktion mot utgångsläget för förberedande arbeten.
I kontraktet hänvisades till ”design principles” vilka
innehöll krav på klimateffektivisering och kravet på
30% refereras till som ett tekniskt krav. Inga viten är
kopplat till att målet inte nås. Däremot måste WSP
skicka in förfrågan om att avvika från de tekniska kraven om målet inte nås. Likt ovan fanns inget utgångsläge framtaget vid kontraktsskrivandet varpå WSP
genomförde beräkningar vid erhållet uppdrag. Målet
om 30% reduktion anses ambitiöst. Utgångsläget togs
fram i tidigt skede och var ett grovt antagande av projektets utformning vilket skapade problem då ett antal
förändringar skett. I syfte att underlätta hanteringen
av dessa förändringar har HS2 tagit fram en vägledning för när justeringar av utgångsläget accepteras.
Det innebär att de kriterier som omfattas av vägled-

ningen måste uppfyllas om utgångsläget ska justeras.
För att kunna driva klimatfrågan i projektet tillsatte
WSP de resurser som krävs för att nå klimateffektiviseringskraven i kontraktet. Teamet har en tydlig roll
att driva klimateffektiviseringsarbetet inom projektet
och följer projektet från start till mål.

Aktörsrelationer
WSP UK projekterar flera delar av projektet på uppdrag av HS2 Ltd. I sin roll har WSP identifierat samverkan över projektets olika faser som en viktig förutsättning för att nå målen om klimateffektivisering. Detta
exemplifieras bland annat genom att lyfta följande:
• För att räkna hem klimateffektiviseringsmålet görs
i projekteringsfasen antaganden för den metod och
materialval som kommer att göras i genomförandefasen. WSP trycker på vikten av att involvera
entreprenören i projekteringsfasen i samband med
dessa antaganden, detta för att få ett så effektivt
klimateffektiviseringsarbete som möjligt.
• WSP kan under projekteringsfasen i viss mån
påverka genomförandefasen, men mycket åligger
beställaren HS2. Ett tydligt ledarskap på beställarsidan är en viktig faktor för påverkan nedåt i leden.
• Entreprenören kommer av WSP att få ett utgångsläge samt ett antal förslag på klimatreducerande åtgärder. Av HS2 får entreprenören klimateffektiviseringsmål. För att nå målen kommer entreprenören
att behöva genomföra ett antal workshops tillsammans med projekteringsteamet för att identifiera
möjliga besparingar.
Växthusgasutsläpp
z
WSP har valt att föreskriva 40% GGBS (Ground Granulated Blast-furnace Slag) i bärande konstruktioner.
Inblandning upp till 70% är möjligt, men HS2 har
lagar om offentlig upphandling att ta hänsyn till och
har bedömt att ett så högt ställt krav kan begränsa
antal anbudslämnare. Dessutom innebär högre andel GGBS längre tider för hållfasthetsutveckling och
hårdnande (härdningstid) vilket påverkar processen och fördyrar produktionen och kan leder till att
entreprenören i vissa fall väljer bort det som specificerats. Mängden GGBS differentieras i olika delar av
strukturen, beroende på den härdningstid som krävs
under produktionen. Industristandard i UK är 20%
inblandning av GGBS, men HS2 behöver gå mycket

längre än så för att nå målen. I prefabricerade element
är 39 % inblandning av GGBS standard. Tillverkare av
prefabricerade element vill inte gå längre än 39 % då
det påverkar härdningstider och deras tillverkningsprocess i hög grad.
För beräkningar av växthusgasutsläpp tog WSP
beslut om att använda verktyget OneclickLCA. I de tidigare kontrakten var det inte preciserat vilket verktyg
som skulle användas för beräkningar. I de senare kontrakten är det nu specificerat att använda OneclickLCA. Det arbete som WSP utför är tänkt att ses som en
vägledning, ”carbon-LCA-roadmap”, för hur projektet
kan genomföras och driftas de kommande 100 åren
för att nå de klimateffektiviseringsmål som HS2 satt
upp. I vägledningen har WSP gjort ett antal antaganden för delar som ligger utanför WSP’s kontroll, däribland materialval och drift
I dagsläget finns inga uppgifter tillgängliga för det
totala utfallet av samtliga klimatförbättringsåtgärder
inom projektet då det fortsatt är pågående. För stationsbyggnader, med reduktionskrav om 50%, finns
uppgifter för två stationer: London Old Oak Common och Birmingham Curzon Street. Med ett antal
antaganden nås en reduktion på 46% respektive 61%.
Tabell 1. Utsläppsdata och procentuell reducering.
Baseline
design

RICA3 design

Roadmapped

kton
CO2ekv

kton
CO2ekv

% re
duction

kton
CO2ekv

% re
duction

London
Old Oak
Common

367

237

35

198

46

Birmingham Curzon Street

175

95

46

68

61

Data som visas i tabell 1 omfattar klimatreduktioner
från samtliga åtgärder inom delprojekten. De reduktioner som uppnåtts genom ökad andel GGBS i betongkonstruktioner visas i Tabell 2.
Tabell 2. Klimatreduktioner med ökad andel GGBS.
Kilotonnes of
CO2ekv avoided

% reduction in over
all whole-life carbon

London Old Oak
Common

151

41

Birmingham
Curzon Street

29

16
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Effekterna av arbetet med klimat beskrivs grafiskt i
”Carbon Tracker ‘waterfall’ diagram”, se exempel för
Birmingham Curzon Street i figur 1. Diagrammen visualiserar utgångsläget, hur förändringar påverkar projektets totala klimatpåverkan samt varje åtgärds bidrag
till reduktion. I figur 1 tydliggörs även vilka åtgärder

som styrs under projekteringen och vilka som kan
uppnås med de anvisningar som ges av designteamet.
För förberedande arbeten där reduktionskravet
uppgick till 30% skall en slutlig siffra levereras av
WSP under första kvartalet 2020.

Figur 1 Carbon Tracker ‘waterfall’ diagram Birmingham Curzon Street
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Målkonflikter
Under projektet har ett antal konflikter uppstått,
bland annat dessa:
• Ökad kostnad för prefabricerade element med
GGBS som ställs mot möjlig klimateffektvisering.
Inblandning av GGBS i prefabricerade element
genererar ändringar i tillverkningsprocessen vilket
på kort sikt kan innebära en dyrare produkt. Dock
finns anledning att tro att det, med högre efterfrågan på klimatvänligare alternativ, kommer justeras.
• Standard för robusthet/explosion i konflikt med
möjlighet att nedmontera byggnadsdelar för sekundär användning (vilket ger reducerad klimatpåverkan i kalkylen).
• Solpaneler i konflikt med underhållsaspekter och
arkitektonisk utformning.
• Högre inblandningsgrad av GGBS innebär längre
härdningstidvilket kan innebära en risk för påverkan på tidsplanen. Inblandning av GGBS bedöms
däremot inte innebära risker relaterat till hållfasthet och kvalité.
Nyckelfaktorer och hinder
För att realisera de åtgärder som beskrivs har ett antal
nyckelfaktorer, viktiga frågeställningar och hinder att
överbrygga identifierats.
• Resurser för klimateffektivisering: I anbudsskedet
lämnade WSP en budget inkluderande de resurser
för hantering av klimatfrågor som krävs för att nå
klimateffektiviseringsmålet. WSP har i detta projekt långt fler resurser för klimatarbete än vad som
är brukligt, detta som ett resultat av klimateffektviseringskravet i kontraktet.
• Upphandlingskravens betydelse: Många av åtgärderna hade eventuellt blivit gjorda ändå, eftersom det finns en kostnadsmässig strävan efter att
reducera mängden betong. Dock har sannolikt det
tillsatta Sustainability Teamet drivit på processen
då frågor kring uppföljning och efterfrågan av möjliga besparingar har ställts oftare än vad det skulle
ha gjort utan kontraktskraven.
• En stark dedikerad klimateffektiviseringsfunktion
hos både projektör och beställare. WSP Sustainability Team visar på var reducering kan ske. Teamet
måste ha en tydlig roll genom hela projektet, viktigt
att följa projektet hela vägen från start till mål,
samt att tydliggöra att projektören har ett ansvar att

•

•

•

•
•

•

•

•

arbeta mot klimateffektivisering.
Regelbundna avstämningar inom teamet. Återrapportering av klimatreducering görs regelbundet till
carbon manager, men det finns en svårighet med
att se helheten gällande klimateffektiviseringen i tid
för att aktivt kunna arbeta mot måluppfyllnad då
projekten består av många delar och återrapportering sker från flera håll parallellt.
Workshops med projekteringsteamen. I form av
workshops identifieras hot spots, besparingsmöjligheter, barriärer och hur de kan övervinnas.
Workshops är även en form av utbildning i klimateffektivisering av de projektörer som arbetar i
projektet. Generellt finns inte denna kunskap.
Ifrågasätta standarder. Det finns i många fall stora
besparingspotentialer i att våga frångå standarder,
dock en utmaning att visa att standard kan frångås
och få med beställaren på detta. Exempelvis: “HS2
suggests standard codes, and wont deviate even
though wsp can show it is possible. Example is
seismology, where HS2 want design according to
standard, but WSP can show that a lighter structure
is possible. This gives oversized design. Another
example is fire, where WSP design team can’t question what is asked for according to standards due
to lack of knowledge of fire.”
Aldrig ge upp – det kommer alltid finnas barriärer
att övervinna, förbli positiv!
Överenskommelse med beställaren om baseline har
varit en utmaning. Baseline sattes relativt sent i projektet, då WSP Design Team redan projekterat en
del. Utan baseline var det svårt att finna en modell
för klimatreducering. HS2 har en vägledning för
när det är ok att justera baseline, utan att uppfylla
kriterierna i vägledningen kan inte baseline justeras.
Tidspressat projekt. Projektets snabba framdrift
medför en utmaning i att följa upp projekteringsändringar, och visa på hur dessa påverkar klimateffektviseringen.
Komplext projekt. En utmaning i sig att medla och
samverka med alla ingående aktörer, att hantera
klimateffektiviseringen medför ytterligare en faktor
i detta.
Kunskap. Tillgång till klimateffektiviseringsresurser
och expertis är av stor betydelse för att ta rätt beslut
och nå uppsatta mål. Teamet hade önskat mer utbyte med andra projekt, tex tunnelbanan i Stockholm.
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2.15.4. Fallstudie 3. Workshops hos WSP
WSP har anordnat ett antal interna workshops
med gästföreläsare inom sitt affärsområde Bro- och
vattenbyggnad med syfte att sprida kunskap och att
identifiera hinder och nyckelfaktorer för att kunna
åstadkomma klimatförbättrade byggnadsverk i projekteringsarbetet.
I. Workshop med betongleverantören Thomas Concrete med syfte att informera, problematisera och
diskutera kring möjligheter att använda klimatförbättrad betong med cementklinkerersättning.
II. Workshop med brospecialister från Trafikverket
där tillsatsmaterial i form av slagg och flygaska
ur ett historiskt perspektiv, användningen i nuläget och möjligheterna framåt diskuterades. De
tekniska aspekterna lyftes och konkreta tillämpningsförslag redovisades.
III. Workshop med armeringsstålsleverantören Celsa
Steel med syfte att lära om och diskutera möjligheter till klimatförbättringar genom val av armeringsstål och optimerade armeringslösningar.
Utmaningar och hinder
Ett antal utmaningar – som i praktiken kan komma
att utgöra hinder – identifierades i workshoparna:
• Utmaningar med slagg och flygaska
−− Frostresistens är en utmaning när det gäller
slagg. I Sverige råder stor försiktighet med
avseende på risk för frostskador baserat på den
historiska användningen av slagg. För att hantera denna risk föreskriver Trafikverket en mycket
robust provningsmetod. Behovet av krav på
frostresistens skulle behöva nyanseras beroende
på var konstruktionen ska anläggas (t.ex ovan
eller under mark).
−− Hur länge kommer flygaska och slagg finnas
tillgängligt? Flygaska är en restprodukt från
kolkraftverk och slagg en restprodukt från ståltillverkning i masugnar.
−− Ökad risk för korrosion eftersom kloridtröskelvärde för korrosion minskar
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−− Utmaningarna ovan mynnade ut i ett forskningsprojekt där Thomas Concrete visade på att
man kan använda inblandning av 25% flygaska
och 35% slagg. Kloridresistensen är likvärdig
för dessa inblandningar jämför med portlandcement. Även frostprovningsmetoden medger
denna inblandning.
• Utmaning med projekteringsverktyg
−− Det är en utmaning med projekteringsverktyg
som är tröga att ändra i. Det är också ökad press
på att tidigt få fram en modell för att diskutera
på möten och samordning med andra teknikområden i projekten.
−− Vi optimerar inte så mycket som vi skulle kunna, och bör kunna bli bättre på det med ökad
digitalisering och parametrisk modellering. Det
går snabbare nu än vad det gjorde i början.
• Utmaning i att ta personligt ansvar för klimatförbättringar som konstruktör. Den traditionella
konsultrollen är att arbeta för beställaren. Om vi lär
oss mer kan vi vara med och påverka mer.
• Att påverka beställarens prioriteringshierarki (att
inte enbart fokusera på tid och kostnad) är en
utmaning. Vanligtvis går konstruktörer på topp
5 av vanligt förekommande lösningar. Om man
ska föreslå alternativ som utmanar regelverk krävs
erfarenhet, och för att testa sådana är det bra att
börja med enklare konstruktioner.
• Hantering av temperaturspricksriskanalyser är en
utmaning och en starkt bidragande orsak till varför
inblandningen av tillsatsmaterial inte ökar. Trafikverket är medvetna om problemet och vill samla
en grupp experter inom detta område för att enas
om hur man ska räkna på detta.
• Det behövs en mer nyanserad bild av livslängd för
byggnadsverk. Behövs verkligen 120 års livslängd
för alla? Samtidigt rivs många konstruktioner
mycket tidigare på grund av samhällsutveckling. Vi
kanske bör specificera beständighetsklass istället
för livslängd.

Framgångsfaktorer
Ett antal olika behov eller faktorer som anses viktiga för genomförande och framgång lyftes under
workshoparna:
• Beställare bör formulera konkreta krav för betongspecifikationer, annars händer det inte. Det kan
göras t.ex. genom att specificera krav på klimatprestanda och/eller så högt vct som möjligt.
• Trafikverkets val av exponeringsklasser bör utmanas i projekteringsarbetet, eftersom de ofta är
konservativa i sin kravställning.
• Normalisera specialprodukter – Vi måste komma
ifrån att när vi gör klimatsmarta betongkonstruktioner så är det särfall, utan att det blir standard.
• Arbete med krav på klimatprestanda för både
förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Svensk
Betong har tagit fram en uppsättning referensvärden för klimatförbättrad betong i olika steg. Nyttja
detta för att ställa krav så att marknaden tar fram
bättre produkter. Fyll på Svensk Betongs tabell med
fler anläggningsbetongtyper.
• Det behövs ett ökat produktionstänk i projektering för att skapa större förståelse för hur olika
betongalternativ påverkar exempelvis byggtid och
växthusgasutsläpp. Det behövs också mer kunskap
om vilka leverantörer som kan leverera om krav
ställs.
• Det behövs mer kunskap hos projektörer om effekter av tillsatsmedel och liknande i betong med avseende på tjocklek av täckskikt, sprickbildning m m

• I AMA Anläggning 17 är tillåten mängd tillsatsmaterial begränsad jämfört med vad som anges i SS
137003 för vissa exponeringsklasser. Man kan öka
andelen om man med hjälp av provning kan visa
på att kraven uppfylls.
• Projektledarna är väldigt viktiga aktörer för att få
tillämpning av klimatmål i projekten. Alla tänker
olika och alla agerar under tidspress. Det anses
viktigt att projektledarna förstår, finner incitament
och driver frågan. Trafikverket känner igen sig i
den beskrivningen och uppmanar till att lyfta att
klimatförbättringar också är ett krav.

Påverkan och risker
Konsekvenser av inblandning av slagg (GGBS):
• Beständighet
−− Betong som innehåller GGBS har en tätare porstruktur. Detta ökar dess motståndskraft mot
inträngande ämnen (sulfat- och kloridjoner,
samt alkalier) som kan orsaka skadliga angrepp.
−− Reducerad risk för sönderfall på grund av sulfatangrepp, sprickor orsakade av alkali ballastreaktion, kloridrelaterad korrosion av armering
• Frostresistens: En inblandning av 30% GGBS av
cementvikten anses inte påverka frostresistensen negativt. Erfarenheter från såväl praktik som forskning
visar att även en högre dosering av GGBS är möjlig.
• Arbetsmetoder: Inblandning av GGBS ger lägre
temperaturutveckling och härdningstider, vilket
måste tas hänsyn till i produktionsplanering.
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2.16. Ersättning av nätel med solceller
2.16.1. Råd och vägledning
Fallstudie 1 – Solceller, belysning väg
tunnel Enköping med installerad effekt
på 10kW
Tunnlar drar mer energi ju mer solen lyser och förbrukningen följer solelsproduktionen. Behovet av
belysning i tunnlar är beroende av dagsljusets styrka.
Med rätt balansering av installerad solelseffekt kommer tunneln att ha en energiförbrukning från fasta elnätet motsvarande behovet nattetid och med möjlighet
att täcka hela dagsbehovet med energi från solceller.
Beräkningar med Klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering på 54% uppnåddes, 0,6 ton CO2-ekvivalenter, då el användes från installerade solceller vid
tunneln jämfört med användning av nordisk elmix.
Viktigt att kolla på helheten när solceller övervägs,
dvs beräkna klimatpåverkan på hela livscykeln där
även produktion av solceller ska ingå och jämför resultatet med de energislag som solcellerna ska ersätta.
Viktigt att tänka på
• Installation av solceller ger möjlighet till ren
energi med i princip nollutsläpp i driftsfasen. En
solcellsinstallation kan leverera cirka 1 MWh per
installerad kWp (kilowatt peak) och år beroende på
placering och riktning av solcellspaneler.
• Vinster: 100 % förnybar elproduktion som kapar
effektbehovstoppar. Möjlighet att leverera (sälja)
energi ut på distributionsnätet. Solenergianläggningar kan även vara fristående/icke nätanslutna
på platser där det inte finns framdraget elnät.
• Vid ny tunnel och ny vägplan kan extra yta behövas som möjliggör solcellspaneler. Vid befintliga
tunnlar kan trafikverket föreslå en plats som bedöms lämplig, t.ex. vid bullerskyddskärmar.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
Fallstudie: Solceller för belysning och kylning av vägtunnel Enköping med installerad effekt på 10kW
Belysning av vägtunnel Enköping med installerad
effekt 10 kW. Tunnlar drar mer energi ju mer solen ly-
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Klimatförbättring

Per tunnel med 10 kW installerad effekt på: 54%
0,6 ton mindre CO2ekv för
vägtunneln vilket motsvarar 60 kg CO2ekv per kW

-54 %

0,6 ton
CO2ekv

installerad effekt

Klimatförbättring motsvarar upp till: 1,6 m3
anläggningsbetong; 0,1 medelsvenskars årliga
utsläpp; 0,2 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

ser och förbrukningen följer solelsproduktionen. Med
rätt balansering av installerad solelseffekt kommer
tunneln att ha en energiförbrukning från fasta elnätet
motsvarande behovet nattetid och möjlighet att täcka
hela dagsbehovet med energi från solceller. Det i sin
tur minskar materialåtgång i kablar och transformatorer samt resulterar i att ett betydligt billigare elabonnemang kan användas.
Tre teknikhus för järnväg (av totalt kanske cirka
1000 teknikhus) har solcellsinstallationer på 5 kW i
vardera teknikhus. Teknikhusen kräver kylning på

sommaren för att bland annat inte degradera batteribankarna som finns där. Solcellerna producerar mest
el på sommaren då kylbehovet är som störst. Därutöver kan solcellerna även ”nödladda” batterierna om
ordinarie elnät fallerar och därmed hålla igång driften
längre tid. Det finns ingen risk med att överdimensionera anläggningarna så de ger mer energi på vår

och höst. Om anläggningen är överdimensionerad
finns möjlighet att under sommaren leverera (sälja)
överskottsenergi ut på distributionsnätet och frigöra
klimatneutral el för andra användare. Vid montage
på teknikhusen skuggar solcellerna teknikhuset vilket
även medför att kylbehovet minskar.

Tabell 1. Belysning av vägtunnel och kylning av teknikhus i Enköping med en installerad effekt på 10kW. Resultat av uträkning avseendeminska klimatbelastning kopplat till ersättning av nätel med solceller i fallstudie 1 - Solceller, belysning
vägtunnel Enköping.
El från produktion med installe
rade solceller

kWh/
år

Klimat-belastning
ton CO2

Värde klimat
kalkyl/ annan
källa

Enhet
emissionsfaktor

Belysning vägtunnel
Antagande: dagtid 3 kW/h
(maj-augusti)

4320

0,19

45

g CO2/kWh

Beräkningarna avser solelproduktion där klimatpåverkan främst
kommer från produktion av solpanelerna. 64, 65

Kylning av teknikhus sommartid
Antagande: dagtid 5 kW/h
(maj-augusti)

7200

0,32

45

g CO2/kWh

Beräkningarna avser solelproduktion där klimatpåverkan främst
kommer från produktion av solpanelerna. 34, 35

Minskar materialåtgång i kablar
och transformatorer

Avgränsas

Referens/Kommentar

Svårt att uppskatta

El från det svenska elnätet
Belysning vägtunnel
Antagande: dagtid 3 kW/h
(maj-augusti)

4320

0,42

97,3

g CO2/kWh

Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import och export av fysisk el samt
distributionsförluster i elnätet.

Kylning av teknikhus sommartid
Antagande: dagtid 5 kW/h
(maj-augusti)

7200

0,70

97,3

g CO2/kWh

Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import och export av fysisk el samt
distributionsförluster i elnätet.

0,60

ton CO2ekv

54%

Klimatbesparing

64 KTH, Master of Science Thesis EGI_2017–0048-MSc Environmental impact assessment of a photovoltaic powerstation
in Stockholm, författare: Khalid Raouz
65 Svensk solenergi https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/klimatpaverkan, hämtad 2019-05-07
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2.17. Ersättning av konventionella
armaturer med LED
2.17.1. Råd och vägledning
Cirka 90 % av Trafikverkets samtliga installerade belysningsanläggningar efter väg och järnväg i Sverige
består idag av högtrycksnatrium. Energiförbrukningen kan vid byte till LED-teknik minska med upp till
cirka 50 % jämfört med konventionella ljuskällor och
dessutom ges goda förutsättningar för energieffektiv
styrning. Det finns stor potential att få ner energiförbrukningen genom att öka utbytestakten av äldre
armaturer. Genom att öka utbytestakten finns möjlighet att halvera energiförbrukningen längs Trafikverkets vägar och järnvägar med totalt cirka 76 miljoner
kWh/år. Underhållskostnaderna (och miljöbelastningen) minskar då livslängden på LED-tekniken inte
kräver samma bytesintervall. 66
Beräkningar med klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering på 50%, 7395 ton CO2 ekvivalenter,
uppnåddes efter år 1vid val av LED belysning jämfört
med konventionell belysning i studerad fallstudie.
Första året är besparingen 29% eftersom även material till utbytet ger viss klimatpåverkan.
Se över möjligheten att byta ut äldre armatur på ett
effektivt sätt med fokus på att återanvända belysningsstolpar mm.
Viktigt att tänka på
Dimensionera belysningsanläggningar utan onödigt
ljus. Rätt ljusmängd på rätt plats med utgångpunkt i
rätt parametrar.
Trafikverket behöver prioritera belysningsåtgärden
samt planera och avsätt resurser för detta. Ett tidigt
samarbete med Trafikverket i belysningsfrågan är
därför viktigt.
FALLSTUDIEBESKRIVNING
Fallstudie: Öka utbytestakt
av äldre armatur
Trafikverkets elförbrukning för infrastruktur har
de senaste åren legat på 400–500 GWh per år. Un-

Klimatförbättring

Per Ljuskälla: 29 % första året
och därefter 50 % årligen
Per år: 22 kg CO2e/ belysningspunkt eller 1,5 ton
CO2e/km väg (från år två)
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1,5 ton
CO2ekv

Klimatförbättring per km väg och år motsvarar:
4 m3 anläggningsbetong; 0,15 medelsvenskars årliga utsläpp; 0,5 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

der 2013 användes 390 GWh, med fördelningen 252
GWh på järnvägsanläggningar och 138 GWh (160
GWh 2016) på väganläggningar. Vägbelysningen står
för 68 procent av förbrukningen och övriga väganläggningar för 32 procent av samtliga väganläggningars energiförbrukning. Totala anläggningsmassan
(väg och järnväg) är ca 330 000 armaturer med 115W

66 Trafikverkets Inriktningsdokument belysning 2015-2024, 2015-11-18, av Joakim Frank/Anders Asp
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-50 %

snitteffekt. Mer än 90 procent av miljöpåverkan i en belysningsanläggning utgörs av energiåtgången under tiden
som anläggningen används. 67
Tabell 1. Klimatpåverkan från belysningsanläggningar, jämförelse konventionella armaturer och led armaturer. Fallstudie
Öka utbytestakt av äldre armatur.

kWh/år

Klimat
belastning
ton CO2

Värde
klimatkalkyl/
annan källa

Enhet
emissions
faktor

330 000 belysningspunkter med
konventionell teknik med medeleffekt
115 W och årlig brinntid 4000 timmar
ger en energiförbrukning på ca 152
GWh/år

152 000 000

14 790

97,3

g CO2/kWh

Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import
och export av fysisk el samt distributionsförluster i elnätet.

330 000 belysningspunkter med LED
teknik med medeleffekt 58 W och
årlig brinntid 4000 timmar ger en energiförbrukning på ca 152 GWh/år

76000000

7 395

97,3

g CO2/kWh

Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import
och export av fysisk el samt distributionsförluster i elnätet.

Material för utbyte av 330 000 armaturer. Här antas att endast huvudet
på armaturen byts ut och att stolpen
behålls

3 115

9,44

kg CO2 /
Armatur

2,5 kg LED armatur i galvaniserat
stål med transformator (280g), kablar (500g), glas (300g) och plast
(300g). Modellerad i Sima pro.

Minskar materialåtgång i kablar och
transformatorer

Avgränsas

Minskad klimatbelastning år 1

Minskad klimatbelastning totalt för
330 000 belysningspunkter år 1
Minskad klimatbelastning från år 2

Minskad klimatbelastning totaltl för
330 000 belysningspunkter från år 2

Referens/Kommentar

Svårt att uppskatta

13

kg CO2ekv/
belysningspunkt

Klimat
besparing

4 280

ton CO2ekv

29%

22

kg CO2ekv/
belysnings
punkt

70395

ton CO2ekv

50%

2.17.2. Kostnadsaspekter
Med ett aktivt arbete och väl genomförda åtgärder bedöms potentialen för minskade energikostnader vara
mycket stor, mellan 50-70%.
2.17.3. Risker och underhållsaspekter
Underhållskostnaderna minskar då livslängden på LED-tekniken inte kräver samma bytesintervall som konventionella ljuskällor.

67 Trafikverkets Inriktningsdokument belysning 2015-2024, 2015-11-18, av Joakim Frank/Anders Asp
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2.18. Användning av adaptiv
styrning av vägbelysning
2.18.1. Råd och vägledning
Enligt en studie från VTI går det att minska energianvändningen för vägbelysning i det statliga vägnätet
med 19–50% beroende på valt dämpningsschema,
samtidigt som trafiksäkerhetskraven ändå uppfylls.
På vissa typer av anläggningar kan rätt typ av system
innebära att anläggningen går på full effekt endast
25% av den totala tiden anläggning är tänd. Potential
för energibesparing vid införande av system för styrning av belysning kan vara 50 miljoner kronor per år.
Beräkningar med Klimatkalkyl visar att en klimateffektivisering på 36% (6 ton CO2ekv) uppnåddes vid
införande av styrsystem under första året, men efter
två är den minskade klimatbelastningen 60% (16 ton
CO2ekv).
Rekommendation: Se över möjligheten med smart
belysning och vilken effekt det kan ge i form av minskad klimatbelastning och kostnadsbesparing i projekten.

Klimatförbättring

Per Ljuskälla: 29 % första
året och därefter 50 %
årligen
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1,5 ton
CO2ekv

Per år: 22 kg CO2e/ belysningspunkt eller 1,5
ton CO2e/km väg (från år två)
Klimatförbättring per km väg och år motsvarar:
4 m3 anläggningsbetong; 0,15 medelsvenskars årliga utsläpp; 0,5 flygresor t.o.r. Thailand per person.

Kostnad

Aktörssamverkan
Beställare

Viktigt att tänka på
• En fördel med styrsystem är att det är enkelt att
förändra dämpningsschema om nya förutsättningar kommer för vägen
• Viktigt att välja belysningsarmaturer som är framtidssäkra och anpassade till aktuella styrsystem
så att styrning kan ske effektivt utifrån relevanta
parametrar.

-50 %

Konsult

Entreprenör

Leverantör

ӓӓ Säkerställ förmåga att samarbeta och kommunicera
ӓӓ Identifiera ömsesidigt beroende, processer
och incitament
ӓӓ Tidig dialog och återkoppling
ӓӓ Rätt personer och ledarskap

FALLSTUDIEBESKRIVNING
2.18.2. Fallstudie 3: Ölandsbron med byte armaturer och nytt styrsystem typ 4 med
adaptiv styrning beroende av väder, trafikmängd, hastighet
Trafikverket rustar upp Ölandsbrons genom att byta ut belysningsanläggningen på bron. Samtliga 412 armaturer
på bron tillsammans med ett nytt styrsystem kommer installeras. Syftet med byte av belysningsarmaturer och
styrsystem var att testa och utvärdera LED-belysning med ett adaptivt styrsystem med målet att hitta en energieffektiv och underhållseffektiv lösning att belysa Ölandsbron med.
Tabell 1. Klimatpåverkan från belysningsanläggningar på Ölandsbrum, jämförelse före och efter armaturbyte. Fallstudie
3: Ölandsbron med byte armaturer och nytt styrsystem typ 4 med adaptiv styrning beroende av väder, trafikmängd,
hastighet.

kWh/år

Klimat
belastning
ton CO2

Värde
klimatkalkyl/
annan källa

Enhet
emissions
faktor

Energiförbrukning före
armaturbyte och nytt styrsystem 168 000 kWh/år

168 000

16

97,3

g CO2/kWh

Klimatkalkyl- Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import och export av
fysisk el samt distributionsförluster i elnätet.

Energiförbrukning efter
armaturbyte och nytt styrsystem 68 000 kWh/år

68000

7

97,3

g CO2/kWh

Klimatkalkyl- Beräkningarna avser nordisk elproduktion kompenserat för import och export av
fysisk el samt distributionsförluster i elnätet.

4

9,44

kg CO2 /Armatur

2,5 kg 69 LED armatur i galvaniserat stål med
transformator (280g), kablar (500g), glas (300g)
och plast (300g). Modellerad i Sima pro

Material för utbyte av 412
armaturer
Arbete för utbyte av 412
armaturer

Avgränsas - mindre arbete eftersom ingen stor
kabeldragning utan endast utbyte armaturhuvud - inga uppgifter

Minskad klimatbelast
ning år 1

6

ton CO2ekv

36%

Minskad klimatbelast
ning år 2 och framåt

10

ton CO2ekv/
år

60%

1 602

kg CO2ekv/år
och km bro

60%

Minskad klimatbelast
ning från år 2 och framåt

Referens/Kommentar

69 Daniel Nelsson, One Nordic utförde arbetet, 073-074 54 15, daniel.nelson@one-nordic.se. Enligt Daniel bytes endast
själva huvudet mot en armatur med LED, kan väga ca 2,5 kg, ingen extra kabeldragning för hela bron eftersom kommunikation sker via radio inte kablar
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3. FORTSATT ARBETE
Vägledningen har under projektets gång presenterats
vid referensgruppsmöten och ett antal olika konferenser och seminarier. Vid alla dessa tillfällen har
reaktionerna varit mycket positiva och återkopplingen
har varit att denna typ av konkreta exempel på vad
som kan göras för att minska växthusgasutsläppen
är värdefullt för att sprida kunskap och erfarenheter. Alla deltagare i projektet är också positiva till en
fortsättning och kommer att påbörja planering för en
fas 2 under början av 2020 inom ramen för Anläggningsforum.
Ett prioriterat område för en fortsättning är att definiera och utveckla formerna för en fortsatt förvaltning av vägledningen. T.ex. bör det undersökas om
vägledningen kan användas som bas för att ta fram en
gemensam rekommendation inom Anläggningsforum
kring hur branschen bör arbeta med klimatförbättringar. Möjligheterna till en årlig uppdatering av vägledningen, och ett eventuellt instiftande av årligt pris
för mest innovativa åtgärdsförslag är också förslag
som lyfts under arbetet. Utöver det finns även behov
av att mer ingående undersöka och definiera vad man
kan betrakta som en specifik klimatförbättringsåtgärd
och vad som bör ses som normal ”god projektering” i
samband med uppföljning av mål och krav för klimatreduktioner.
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Möjligheterna för branschaktörer att synas och
”marknadsföra” sina bästa lösningar för klimatförbättringar genom att presentera dem som åtgärder i
vägledningen bör tas till vara och utvecklas vidare.
Rätt hanterat kan det bli en drivkraft för att sprida
goda exempel och erfarenheter i branschen. För att
underlätta detta bör ett mer tydligt standardformat
för åtgärdsexempel utvecklas, och gärna koppla till
möjligheterna att använda examensarbeten som form
för att utveckla åtgärdsbeskrivningar.
En fortsättning bör också inkludera framtagande
av fler åtgärdsexempel både baserat på inkomna förslag och sådant som projektgruppen finner prioriterat. Under projektets gång har bland annat diskuterats
att ett fokus på tidiga skeden, som val av lösningar i
steg 1 och 2 av fyrstegsprincipen samt åtgärder för att
bädda för ”rätt” förutsättningar för masshantering, är
önskvärt.
Frågan om hur vi kan minska växthusgasutsläppen
från bygg- och anläggningssektorn är i högsta grad
en internationell angelägenhet idag, och det är därför
önskvärt att en fas 2 inkluderar översättning av vägledningen till engelska, samt former för hantering och
förvaltning av en internationell version.
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PM E01 Handlingsplan Klimat, version _.2

1 Inledning
I projekt Olskroken planskildhet bedrivs ett aktivt arbete för att minska utsläppen av växthusgaser från
byggande, drift och underhåll av projektet ur ett livscykelperspektiv. I denna handlingsplan presenteras en
kortfattad sammanfattning av resultat från utfört klimateffektiviseringsarbete i Fas 1 av projektet samt
förutsättningar för klimateffektiviseringsarbetet i Fas 2. Handlingsplanen beskriver hur projektet styr,
implementerar, dokumenterar och följer upp klimat- och energieffektiviseringar som utförs i projektering
och produktion.

1.1

Förutsättningar

Under fas 1 i projektet upprättades fyra klimatkalkyler och en handlingsplan baserad på en klimatworkshop,
dessa återfinns i PM Klimatkalkyl och handlingsplan Olskroken (Hochschorner och Uppenberg , 2017). Av
de tidigare upprättade klimatkalkylerna är det version Check-SH som antagits som referensscenario för fas 1.
För fas 2 har klimatkalkyl ver RK tagits fram, resultatet från denna redovisas i PM Klimatkalkyl Olskroken
fas 2 (Uppenberg et al., 2019). Klimatkalylen för fas 2 är baserad på Peabs Riktkostnadskalkyl MF3
(mängdförteckning version 3 daterad 18-06-19) samt projektets gemensamma inriktningsbeslut avseende
pålning (ca 90 % betong och 10 % stål). PM:et används för att redovisa projektets grundförutsättning för
bonusutbetalning avseende CO2-reduktion samt är utgångspunkt för kommande klimatdeklaration, där
nyttan av projektets utförda klimatåtgärder kommer att redovisas. För klimatberäkningar inom detta projekt
har Klimatkalkyl 4.0 använts.
Vid större förändringar i entreprenaden som innebär väsentligt förändrade förutsättningar för
klimatkalkylen, ska Peab bedöma om förändringen kräver en uppdatering av utgångsläget och i så fall föreslå
att en ny klimatkalkyl upprättas.
Enligt projektavtalet (Trafikverket, 2018a) utgår en klimatbonus till Peab om klimatpåverkan från
anläggandet kan reduceras med mer än 5 % jämfört med utgångsläget. Maximal klimatbonus på 5 miljoner
kronor utbetalas om reduktionen uppgår till 35 % eller mer. Mellan 5 % och 35 % reduktion utbetalas
klimatbonus enligt en linjär skala. Inget vite eller liknande utgår om projektet inte uppnår
utsläppsreduktioner. Ingen klimatbonus utgår för åtgärder som minskar mängden pålar, på grund av andra
bonussystem i projektavtalet. Alla övriga åtgärder kan ligga till grund för klimatbonus. Reduceringen av
klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter.
Enligt projektets tekniska förutsättningar och krav (Trafikverket, 2018b) ska utformning och utförande av
anläggningen ska ta hänsyn till påverkan på energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv,
dvs. både energianvändning/ klimatpåverkan för byggande, drift och underhåll samt trafikens
energianvändning/ klimatpåverkan. Utformningen ska eftersträva att minska den totala
energianvändningen/ klimatpåverkan. Arbetet ska bedrivas systematiskt och minst omfatta transportarbetet,
främjande av återanvändning och val av energisnåla material och metoder. Utöver dessa krav gäller även de
krav som återfinns i tillåtlighetsbeslut för Västlänken samt plan enligt tillåtligheten med åtagande om
arbetsmetodik för klimat- och energieffektivisering.
En miljö- och energiplan upprättades för projektet E01 Olskroken i januri 2019 (Askmar, 2019). I planen
finns bland annat information om styrande dokument, där ibland interna projektkrav och upprättandet av en
klimat- och energiredovisning. Planen inkluderar även arbetet med projektets energi- och klimatplan (avsnitt
3 Miljö- och energiplan E01 Olskroken), aktuell handlingsplan är en del i detta arbete.
Denna handlingsplan är fastställd i överenskommelse mellan Trafikverket, Peab, WSP och Infranord.
Uppföljning och eventuella ändringar hanteras inom ramen för arbetsgrupp Klimat E01.
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1.2

Handlingsplanens syfte

PM Handlingsplan klimat är en viktig del av klimatarbetet och det är detta dokument som konkritiserar hur
det inom projektet arbetas med klimatreducerande åtgärder samt hur detta dokumenteras och följs upp.
Handlingsplanen syftar till att få in ett medvetet klimatarbete i projektets olika delar, styra, dokumentera och
följa upp projektets arbete med klimat- och energieffektivisering. Det innebär bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Definiera utgångspunkter för arbetet
Redovisa åtgärder för klimateffektivisering
Beskriva arbetssätt för att implementera och dokumentera åtgärderna
Beskriva arbetssätt för att följa upp åtgärder löpande under projektet
Beskriva arbetssätt för att följa upp och eventuellt justera utgångspunkter under projektet
Beskriva arbetssätt för att följa upp och mäta resultatet av klimateffektiviseringsarbetet vid avslut av
projektet
Beskriva hur slutresultatet ska användas för uppföljning av kontraktskrav som t.ex. klimatbonus
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2 Arbetssätt Fas 2
2.1

Arbetsgrupp – Klimat E01

För att tydliggöra ansvaret för klimatfrågorna i projektet har Arbetsgrupp – Klimat E01 satts samman med
deltagare från alla parter som är delaktiga i E01, Fas 2 Olskroken planskildhet. Arbetsgruppens ansvar är att
följa upp hur arbetet med klimatfrågor fortskrider samt att utvärdera projektets arbetssätt och om det har
den effekt som önskar, se avsnitt 2.5. Arbetsgruppen består av miljöspecialist och teknikspecialist från
Trafikverket, miljöansvariga från Peab samt klimatutredare från WSP.
Arbetsgrupp – Klimat E01 går kvartalsvis genom klimatlogg, se avsnitt 2.2.3, och sammanställer och
sammanfattar resultat av genomförda åtgärder samt gör statusavstämning med åtgärdsansvariga. Peab
ansvarar för att sammankalla mötena. Vid alla möten upprättas minnesanteckningar. Skriftlig
sammanställning av genomförda åtgärder redovisas årligen för projektledningen i årsrapport. Under årets
sista möte för klimatgruppen diskuteras vad som ska inkluderas i rapporten.
2.1.1

Kontaktpersoner klimatfrågor och klimatåtgärder

Peabs nyckelpersoner för hantering av klimatfrågan är miljöchef samt biträdande miljöchef, som fungerar
som en länk mellan produktion och arbetsgruppen för klimatåtgärder. Blockcheferna i respektive
produktionsblock är drivande i hur beslutade klimatåtgärder ska implementeras i produktionen, samt är
kopplingen mellan övrig produktionspersonal och Peabs miljöorganisation gällande klimatfrågor.
I Tabell 1 presenteras kontaktpersonerna för klimatfrågor och klimatåtgärder kopplat till respektive roll och
företag.
Tabell 1. Kontaktpersonerna för klimatfrågor och klimatåtgärder

Roll
Beställare
Projektering
Projektering
Produktion
Produktion

2.2

Företag
Trafikverket
Peab
WSP
Peab
Infranord

Kontaktperson
Tove Olsson

mailadress
tove.olsson@trafikverket.se

Stefan G Johansson
Mikael Johansson
Niklas Andersson

stefan.g.johansson@wsp.com
mikael.johansson5@peab.se
niklas.a.andersson@infranord.se

Generering av åtgärdsförslag

För att arbetet med att ta fram klimatbesparande lösningar och förslag ska genomsyra hela projektet är det
viktigt att det finns olika forum där dessa frågor kan tas i beaktande, exempelvis projektmöten, klimatlogg
och klimattävling. Beskrivningar av respektive forum återfinns i avsnitt 2.2.1 - 2.2.4. Figur 1 illustrerar den
gemensamma arbetsgång som alla åtgärdsförslag som genereras i projektet följer.
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Figur 1. Flödesschema vid generering av åtgärdsförslag.
TKI = Tid, Kostnad och innehåll
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2.2.1

Projektmöten

För att öka medvetenheten kring klimatfrågor och klimatlösningar i projektet är det viktigt att frågan
behandlas på olika projektmöten. Vid ordinarie mötesserier för projekterings- och produktionsstyrning
behöver punkten Klimatåtgärder ingå som stående punkt på dagordningen. Hur det arbetet går till bör
anpassas efter respektive organisation och forum. Nedan beskrivs hur klimatfrågan ska lyftas i respektive
forum.
2.2.1.1 Projektering
WSP har tagit fram en arbetsgång som innebär att klimatfrågan ska diskuteras redan i uppstarten av nya
bygghandlingar. Detta genom att en klimatssakkunnig lyfter frågan på det interna startmötet och
tillsammans med ansvariga för bygghandlingen diskuterar vad som kan göras och vilka aktiviteter som bör
prioriteras ur klimatsynpunkt. WSP har tagit fram det interna dokumentet Checklista Klimat Startmöte
Projektering som ska användas för att identifiera möjliga åtgärder för att minska växthusgasutsläpp. För att
följa upp det som diskuterades vid startmötet så deltar även en klimatsakkunnig vid interna
samgranskningsmöten.
Åtgärder som beslutas att genomföras ska registreras i Klimatloggen på ÄRBAS och följas upp i enlighet med
riktlinjerna för denna.
2.2.1.2 Produktion
Peab för upp klimatåtgärder som en stående punkt i dagordningen på sina interna blockmöten. Här finns
utrymme för nya förslag på klimatförbättrande åtgärder från produktionen, samt för återkoppling av tidigare
lämnade förslag. Peab har tagit fram det interna dokumentet Checklista Klimat Startmöte Produktion som
ska användas för att identifiera möjliga åtgärder för att minska växthusgasutsläpp. Förslag från personal i
produktion registreras och hanteras vidare i klimatloggen på ÄRBAS samt av arbetsgruppen för
klimatåtgärder enligt flödesschema ovan.
Hantering av klimatfrågan synliggörs också genom gemensamma förslagslådor på på projektkontoret, på
etableringen vid Fåfängan och en på broetablering vid omformarstationen. De två senare för att enklare
kunna få in förslag från personal i produktion.
För att informera personalen om klimatarbetet och vilka klimat- och miljöförbättrande åtgärder som vidtas
kommer detta kommuniceras till organisationen bland annat genom mejlutskick ”KMA informerar”, under
nyheter på Ärbas startsida samt blockmöten, interna blockmöten och blocksamordningsmöten.
2.2.1.3 Övergripande
Trafikverket miljöorganisation är de som främst arbetar med klimatfrågor inom beställarorganisationen,
främst genom att stötta och kontrollera entreprenören i det löpande klimatarbetet. Beställaren har ett
mötesforum där dennes projekteringssamordnare och miljöorganisation diskuterar klimat för att kunna
påverka projekteringen att få in klimatåtgärder i ett så tidigt stadie som möjligt.
Klimat är också en stående punkt på beställarens interna delprojektmöten. På de interna delprojektmötena
medverkar hela beställarorganisationen i E01 Olskroken.
2.2.2

Klimatworkshop

Under hösten 2019 kommer en eller flera klimatworkshops, liknande den som hölls i Fas 1, för att identifiera
vilka klimatåtgärder som är prioriterade att fokusera på i Fas 2. Syftet med workshopen är att hela
leverantörskedjan (beställare, konsult, entreprenör och om möjligt leverantörer) gemensamt tar sig an frågan
för ökad samsyn och förankring. Det är viktigt att alla teknikområden och relevanta projektfunktioner, som
projektledning, projektingenjör/planering, inköp, klimat/hållbarhet, är representerade på workshop.
Åtgärder för klimatreduktioner identifieras med avseende på aktiviteter enligt nedan:
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•
•
•
•
•
•

materialanvändning utifrån ett livscykelperspektiv (materialens livscykel omfattar råvaruutvinning,
förädling, produktion, transporter, användning och återanvändning/återvinning)
förebyggande av avfall
användning av el och drivmedel
användning av arbetsmaskiner
transporter vid masshantering
övriga källor till CO2-utsläpp som anses relevanta

Vid behov hålls uppföljande klimatworkshops även senare i projektet.
Resultatet från den klimatworkshop som hölls under Fas 1 återfinns i PM Klimatkalkyl och handlingsplan
Olskroken (Hochschorner och Uppenberg , 2017).
2.2.3

Klimatlogg

Projektet har upprättat en Klimatlogg på den gemensamma projektplatsen på ÄRBAS för att på ett enkelt
sätt kunna dokumentera/sammanställa identifierade åtgärder, aktiviteter och möjligheter som kan sänka
projektets klimatbelastning. I klimatloggen specificeras även åtgärder som vid klimatworkshop identifierats
som prioriterade att arbeta med för att uppnå betydande reduktioner av växthusgasutsläpp. Klimatloggens
åtgärder ses över och uppdateras sedan löpande. I klimatloggen loggas alla inkomna förslag, både de mindre
åtgärder som inte påverkar riktkostnaden och de större åtgärderna ska läggas in, detta för att samla alla
förslag som kommer in på samma ställe. För att tydliggöra hur klimatloggen fylls i samt vilken information
som bör finnas under respektive rubrik tas en instruktion fram för detta.
Arbetsgrupp – Klimat E01 och sammanställer och sammanfattar resultat av genomförda åtgärder samt gör
statusavstämning med åtgärdsansvariga.
För alla åtgärder anges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubrik
Ärende/Beskrivning
Status
Senaste svarsdatum
Kategori
Uppskattat värde på förändrad klimatpåverkan
Konsekvenser
Ansvarig
Tilldelad
Bearbetande forum
Bonusgrundande

För att kunna följa upp de olika åtgärdernas effekt dokumenteras följande för varje åtgärd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definition av utgångsläge
Teoretisk reduktionspotential
Reduktionsmål i projektet
Kriterier för måluppfyllnad
Underlag för beräkning
Underaktiviteter för implementering av åtgärd
Beräkning av klimatreduktion
Kostnadseffekter och ev andra effekter
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För Projekteringen kan det t.ex. handla om att beskriva hur man arbetat med optimering av mängder för
byggnadsverk. Ansvarigt projekteringsblock beskriver då varför vald lösning gjorts, hur den skiljer sig mot
alternativ lösning och vad vilket resultatet blivit med avseende på klimatreduktioner, kostnadseffekter och
ev. andra effekter. För Produktion kan det på samma sätt handla om att beskriva vilka effekter en alternativ
logistiklösning gett, och för Inköp att beskriva effekter av t.ex. krav på klimatprestanda som
utvärderingsfaktor vid val av leverantör. För åtgärder som avser val av produkt/material med lägre
klimatbelastning än ”normalfallet” ska beräkningsunderlag utgöras av certifierad miljövarudeklaration, EPD,
eller likvärdigt, i enlighet med EN15804.
2.2.4

Klimattävling

För att uppmuntra och stimulera åtgärder inom projektet har det beslutats att det ska utlysas en
klimattävling för projektets medarbetare. Tävlingens syfte är att uppmuntra projektdeltagare att bidra till
projektets klimatarbete samt att premiera smarta åtgärder som reducerar negativ klimatpåverkan.
Trafikverket lägger upp information om klimattävlingen på Olskroken planskildhets hemsida.
Bidrag till klimattävlingen samlas in via olika forum. En klimatlogg, se avsnitt 2.2.3, upprättas för att samla
in bidrag samt sammanställa de inkomna bidragen. För att samla in klimatförslag upprättas även en
”förslagslåda” i entren till projektkontoret där medarbetare kontinuerligt kan bidra med olika förslag. Det
kommer även att sättas upp två förslagslådor ute i produktionen, en på etableringen vid Fåfängan och en på
broetablering på Kalles väg. De som har tillgång till ÄRBAS kan även skicka in sina förslag i den digitala
förslagslådan som finns tillgänglig där. Det går även bra att ge/maila förslag direkt till Tove Olsson
(Trafikverket), Mikael Johansson (Peab) och Stefan G Johansson (WSP).
Klimatförslagen utvärderas och granskas. Alla åtgärder som läggs in i klimatloggen ingår också som
tävlingsbidrag i projektets klimattävling för att främja erfarenhetsutbyte och innovation inom
klimatområdet. Intressanta förslag genomgår en mer detaljerad utvärdering och efter en sammanvägd
bedömning koras tävlingens vinnare. Förslag på utvärderingsfaktorer är:
•
•
•
•

Total reduktion av växthusgasutsläpp
Innovation
Kostnad
Genomförbarhet (både för projektet och i ett större perspektiv)

Alla åtgärder som genomförs eller bedöms rimliga samt alla vinnare ska uppmärksammas. Vinnare
presenteras på ett projektmöte, presenteras på en tavla och redovisas i projektets slutrapport. Vinnarna i
klimattävlingen får även ett eget brostöd. En karta över brostöden i projektet samt vilka brostöd som
tilldelats en vinnare finns i anslutning till förslagslådan på projektkontorer. Vinnaren bör också presenteras
på Olskrokens hemsida, tävlingens hemsida och Trafikverkets sociala medier.

2.3

Planering och implementering av åtgärder

Åtgärder i klimatloggen som kan medföra ändring av tidplan, ökade kostnader (t.ex. projekteringsåtgärder)
eller innehåll lyfts till Trafikverket för bedömning och beslut om genomförande. Vid sådana fall övervägs
även om klimatkalkylens utgångsläge behöver korrigeras.
Trafikverket dokumenterar de klimatåtgärder som har en påverkan på riktpris i Logg klimat, genomförda
åtgärder; vilket är Trafikverkets Excell-fil för värdering av klimatåtgärder.

2.4

Uppföljning och redovisning av resultat

Klimatkalkyl är Trafikverkets verktyg som används för att beräkna projektets energianvändning och
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Verktyget används för att räkna ut projektets klimatpåverkan.
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Inom E01 Olskroken har klimatkalkyl används för att beräkna grundförutsättningar för bonusutbetalning
och för att jämföra olika investeringsbeslut med varandra för att se vilken som är bäst ur klimatsynpunkt.
Klimatkalkylmodellen kommer även att används för att upprätta fram projektets slutgiltiga
klimatdeklaration som tas fram i slutet av projektiden. Klimatdeklarationen sedan för att verifiera att
reduktionskraven uppnåtts och som underlag för en eventuell klimatbonus. Underlaget för
klimatdeklarationen ska utgöras av verifierade mängder och emissionsfaktorer för de kalkylposter som
inkluderas i utgångsläget eller i eventuellt reviderat utgångsläge.
En preliminär Klimatdeklaration tas fram på samma sätt halvvägs in i Fas 2, preliminärt under hösten 2022.
Om tidplanen för projektet korrigeras kan även tidpunken för framtagandet av den preliminära
klimatdeklaration behöva justeras. Vid önskemål att justera framtagandet av ovanstående dokument ska
entreprenören meddela Arbetsgrupp – Klimat E01 om en ny tidplan för detta.
Vid större förändringar av entreprenaden som innebär väsentligt förändrade förutsättningar för
klimatkalkylen ska Peab, om de bedömer att det krävs, föreslå att en ny klimatkalkyl upprättas och där med
utgångsläget för bonusutbetalning.
Det är möjligt att ett antal åtgärder i klimatloggen är av sådan art att de påverkar aktiviteter som inte ingår i
underlag till utgångsläge för projektets klimatbelastning. För att även inkludera sådana åtgärder i
uppföljningen av projektets uppnådda reduktion av växthusgasutsläpp beräknas slutlig klimatreduktion
genom att kvantifiera vilka reduktioner åtgärder i handlingsplan/klimatlogg har gett i förhållande till
slutresultat i klimatdeklaration (backcasting). Den uppnådda totala reduceringen beräknas, både för
halvtids- och slutlig klimatdeklaration, genom att jämföra reduktioner från åtgärder mot ett scenario där de
inte hade genomförts. Beräknad total reducering används sedan för bedömning av måluppfyllelse och
berättigande till klimatbonus.

2.5

Utvärdering och utveckling

En viktig del i klimatarbetet är att utvärdera våra arbetssätt och om det har den effekt som önskar. Därför ska
Arbetsgupp – Klimat E01 årligen utvärdera projektets arbetssätt, med avseende på klimat, samt komma med
eventuella förbättringsförslag på hur klimatarbetet kan utvecklas och effektiviseras. Vid utvärderingsmötet
ska följande frågor diskuteras:
•

•
•

Arbetsmetoden
o vad har gått bra?
o varför har det gått bra?
o varför har ett visst moment inte fungerat som tänkt?
Effektiviten
o vilka resultat har uppnåtts?
Deltagandet
o har vi lyckats nå ut till de anställda?

Eventuella åtgärdsförslag som uppkommer på utvärderingsmötet ska tilldelas en ansvarig samt ett slutdatum
för genomförandet.
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CHECKLISTA KLIMAT STARTMÖTEN
PROJEKTERING E01, FAS 2 OLSKROKEN
Checklistan används som hjälpmedel för att identifiera möjliga åtgärder för att minska
växthusgasutsläpp i samband med detaljprojektering i E01, Fas 2 Olskroken
planskildhet. Listan ger exempel på möjliga åtgärder och områden för
klimatoptimering inom respektive teknikområde, men ska inte ses som en komplett
förteckning.
På startmöten till projektering ska ansvarig för bygghandlingen (teknikansvarig) ta
upp och diskutera vilka klimatåtgärder som kan genomföras i projekteringen samt
vilka aktiviteter som bör prioriteras ur klimatsynpunkt. Ansvarig för implementering
och uppföljning ska utses för varje aktivitet.
Prioriterade åtgärder som beslutas att genomföras ska registreras i Klimatlogg i
ÄRBAS och implementeras och följas upp i enlighet med instruktioner i Klimatlogg
och PM Handlingsplan Klimat Fas 2

Byggnadsverk

1

•

Materialval: Finns det möjligheter att använda trä, kompositer eller andra
alternativ till betong och stål? Undersök om höghållfasta material kan ge
lägre klimatbelastning genom att mindre mängder behövs. Utvärdera
materialval utifrån information om materialens klimatbelastning, t.ex. genom
EPD:er1.
Undersök även om det är möjligt att föreskriva armering av kvalitet K500C-T
istället för K500B-T. Klass C har högre duktilitet (seghet) jämfört med klass B
och styr mot Nordiska armeringsproducenter som använder förnybar el vid
tillverkning.

•

Tillsatsmaterial i betong: Eftersträva så låg andel cementklinker som
möjligt och utnyttja de möjligheter till inblandning av tillsatsmaterial, som
flygaska och slagg (GGBS) ger. Hur stora mängder tillsatsmaterial som får
tillsättas regleras i SS137003 och AMA Anläggning, beroende på vilka
exponeringsklasser som föreskrivs. Undvik att välja högre betongkvalitet än
vad som krävs för aktuell exponeringsklass (vilket kan vara lockande av
rationalitets- och produktionstekniska skäl om olika brodelar har olika
exponeringsklasser) och ifrågasätt exponeringsklasser så att inte onödigt hög

EPD – Environmental Product Declaration, tredjepartsgranskad

miljövarudeklaration baserad på LCA (livscykelanalys), enligt EN 15804.
WSP Environmental Sverige
891 33 Örnsköldsvik
Besök: Hamngatan 11B
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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förskrivs. Utmana val av exponeringsklass XF, och specifikt XF4 då det är
den som begränsar möjligheten till cementklinkerersättning till 20% (styrs till
stor del av Tabell D.1-1 Val av exponeringsklass – allmänt i Råd
Brobyggande. Nya forskningsrön 2 visar att andelen cementklinker kan
minskas mer än vad som definieras i tabell 8 i SS 137003, speciellt vid
tillsättning av GGBS i exponeringsklass XF4. Detta betyder att större
inblandning av GGBS kan vara möjligt i XF4 (upp till 35%). Detta kräver dock
i dagsläget beställarens godkännande.
•

Val av betongkvalitet och -typ: Välj så låg betongkvalitet som möjligt, och
därmed så högt vct som möjligt, enligt vad som tillåts i SS137003.

•

Konstruktiv optimering av mängder: Tänk på att använda möjligheter till
optimering genom parametrisering, digitalisering och arbetssätt för
samverkan och en effektiv, iterativ projektering- och konstruktionsprocess.
I optimeringsarbetet bör möjligheter till flexibla och skalbara lösningar vägas
in, samt möjligheter att bygga vidare på konstruktioner.
Se över relationen armering/betong. Exempel visar att ökad armeringsmängd
och minskad betongmängd kan ge signifikant klimatbesparing (ca 15%).
Undersök möjligheter att använda 600-armering istället för 500 (endast
intressant där brottgräns är dimensionerande). Om armeringens egenskaper
nyttjas till fullo kan klimatutsläpp och kostnader reduceras trots en något
högre kostnad och klimatutsläpp per enhet.
Undersök optimeringsmöjligheter med leverantörers prefabricerade
armeringslösningar.
Beakta klimatoptimering tidigt i processen genom att planera gemensamt
med entreprenör och beställare för att undvika för komplicerade
armeringslösningar och konsekvenser för byggbarhet och arbetsinsats i
produktion.

•

Återanvändning av material eller komponenter: Återanvändning av
material eller hela komponenter är ofta resurseffektivt. Det behöver dock
utvärderas från fall till fall så att inte transportbehov eller
bearbetningsprocesser leder till suboptimering.
Om en befintlig prefab-bro kan nedmonteras och återanvändas i delar eller i
sin helhet ger det alltid mycket stora minskningar i klimatbelastning jämfört
med nyproduktion, även om det medför resurskrävande arbeten för
nedmontering och uppbyggnad.

•

Minimering av spill: Planering och projektering för minskat spill bör alltid
eftersträvas, helst i samarbete med materialleverantör. En prefabricerad
brolösning, eller en ”spilloptimerad” platsgjuten, kan ge ca 5% lägre

2

Löfgren, I., Lindvall, A., Esping, O., Beständighet hos anläggningskonstruktionerEtapp IIFunktionella materialkrav, Thomas Concrete Group, 2016
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•

klimatbelastning än en normal platsgjuten på grund av minskat spill av
betong.
Estetiska val: Inkludera alltid estetiska val i den konstruktiva designen så att
det inte ”läggs på” och ger upphov till ökad resursanvändning och
klimatbelastning. Exempelvis så kan användande av vitcement ge ca 33%
högre klimatbelastning än vanlig anläggningscement.

•

Optimering ur underhållsperspektiv: I högt belastade trafikmiljöer kan en
brokonstruktion med korrosionsskyddad armering ge stor klimatbesparing på
grund av att framtida avstängningar för underhållsarbeten undviks och
därmed trafikomledningar och –störningar. Exempel på lämpliga
konstruktionsdelar är kantbalkar, ytarmering i farbana, eller annan utsatt eller
svåråtkomlig del av konstruktionen. I miljöer med låg störningskänslighet kan
en korrosionsskyddad utformning däremot ge en något högre
klimatbelastning beroende på underhållsstrategi. Vid användning av
korrosionsskyddad armering bör även möjligheterna att minska täckande
betongskikt tillvaratas för ytterligare minskad klimatbelastning.

•

Optimering av energibehov under driftsfas: Säkerställ att eventuella val
av systemlösningar för drift gör att energibehovet under driftsfasen
minimeras.

•

Val av produktionsmetod: Vid byggande i högt belastade trafikmiljöer kan
stora klimatbesparingar göras om trafikomledningar och –störningar kan
minimeras. Att använda delar eller i sin helhet prefabricerade enheter,
exempelvis förspända brobalkar, kan stora fördelar jämfört med en
produktionsmetod med i helhet platsgjuten konstruktion. I miljöer med låg
störningskänslighet ger produktionsmetoderna likvärdig klimatbelastning vid
nyproduktion.

Mark och anläggning
•

Minimera behov av grundförstärkning: Ta med i planeringen att
förbelastning, vertikaldränering, markisolering med cellplastlager eller till och
med urgrävning och utbyte av massor oftast har mindre klimatbelastning än
grundförstärkning med pålning, K/C-pelare eller liknande. En jämförande
analys av möjliga lösningar, inkl. transportbehov, bör göras t.ex. med hjälp av
Klimatkalkyl.
Använd om möjligt verktyget Geokalkyl (Trafikverket) för att undersöka och
välja mellan alternativa lokaliseringar och lösningar.

•

Klimatoptimera grundförstärkning: Undersök möjligheter att använda kalkeller cementersättning i K/C-pelare, t.ex. Multicem eller liknande produkt.
Undersök möjligheter att använda träpålar istället för alternativ med betong
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eller stål.
Eftersträva så låg cementhalt som möjligt i betongpålar. Se text om
cementklinkerersättning med flygaska eller GGBS för byggnadsverk ovan.
Om stålpålar måste användas, minimera dimensioner och total stålmängd
samt undersök möjligheter att välja produkter med så låg klimatbelastning
som möjligt genom att jämföra EPD:er från leverantörer.
•

Optimering av massbalans och transportbehov: Använd om möjligt
verktyget Geokalkyl (Trafikverket) för att undersöka och välja mellan
alternativa lokaliseringar och lösningar.
Använd digitala hjälpmedel för ruttoptimering och liknande för att minska
transportbehov och för att planera för samnyttjade transporter (undvika
tomtransporter) m.m.
Samordna i möjligaste mån masshantering (överskottsmassor och behov av
fyllnadsmassor) med t.ex. närliggande projekt och kommun. Se över
möjligheterna att använda befintliga digitala verktyg (t.ex. Looprocks) för
detta.

•

Optimering av energibehov under driftsfas: Se Byggnadsverk ovan.

•

Klimatsmart vägöverbyggnad och beläggningar: Utforma
vägöverbyggnad så att klimatbelastningen minimeras. T.ex. kan kraftigare
förstärknings- och bärlager göra att bitumenbundna lager kan minskas.
Välj bundna lager med så låg klimatbelastning som möjligt utifrån vägens
trafikbelastning. Halvvarma eller kalla beläggningstyper har betydligt lägre
klimatbelastning än varma beläggningstyper. Undersök möjligheter genom att
jämföra EPD:er från leverantörer.

•

Återanvändning av material eller komponenter: Se Byggnadsverk ovan.

Fastigheter
I princip samma möjliga åtgärder som för byggnadsverk ovan, men troligen större
potentialer för cementklinkerersättning m.m. p.g.a. andra regelverk.

MBESTK
För järnvägsspecifikt material som tillhandahålls av Trafikverket, finns idag små
möjligheter att påverka, men för teknikhus och andra delar som inte tillhandahålls bör
samma åtgärder som för Fastigheter övervägas.
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Läs mer
•
•
•
•

Klimatoptimerat byggande av betongbroar, SBUF 13207,
https://www.sbuf.se/Projektsida/?id=5091a3fe-9f6c-4f98-b1e2-c2416df0aa42
Bygg och Teknik, nr 2 2019, för byggnader
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-ibranschen/energi-och-klimat/klimatkrav/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-ochforvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/
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MILJÖ
CHECKLISTA

AFFÄRSOMRÅDE ANLÄGGNING

ORGANISERA

1. Presentera organisationen som finns för klimat och energiarbetet i projektet
2. Tydliggör ansvar och befogenheter och var besluten tas, visa Handlingsplan klimat
PLANERA

1.
2.
3.
4.

Ta del av klimatarbetet som gjorts i projekteringen
Läs in handlingarna
Läs in vilka inköp som gjorts och vilka som är kvar
Upprätta/läs in kontrollplaner – vilka kopplingar finns till klimat och miljö

GENOMFÖRA

1.
2.
3.
4.

Identifiera klimat- och energiåtgärder – för in i klimatloggen
Avropa enligt inköpsplan – stäm av inköpsplan
Genomför kontroller kontrollplan – stäm av kontrollplan
Samla in EPD:er – spara till slutdokumentationen

ERFARENHETSÅTERFÖRING

1.
2.
3.
4.

Lyckades vi med de åtgärder vi planerade för?
Vad gick bra och vad gick mindre bra?
Vad har vi lärt oss till nästa gång?
Återkoppla till berörda

BYGGNADSVERK

•

•
•
•

Materialval: Betong och stål är material med högst klimatpåverkan. Vilka val har gjort i
projekteringen? Kan vi ytterligare optimera konstruktionen? Kan vi minimera spill? Kan vi
sänka klimatbelastningen genom vårt köp (jämför EPD:er mellan olika leverantörer)? Kan vi
göra något åt materialen till grundförstärkningen?
Tillsatsmedel i betong: Har betong med slagginblandning (GGBS) valts? Har genomförandet
synkats med betongreceptet?
Planera materialåtgång: Mängdberäkna åtgång inför avrop, se över alternativ för
återanvändning, planera för att minimera spill.
Återanvändning: Planera för att återanvända formelement och formvirke. Planera även för
återanvändning av överbliven betong där så är möjligt. Exempelvis betongslattar kan
användas för gjutning av pålplattor eller andra mindre konstruktioner.

MARK OCH ANLÄGGNING

•

•

Optimera grundförstärkningsarbeten: Betong och stål är material med högst
klimatpåverkan. Vilka val har gjort i projekteringen? Kan vi ytterligare optimera
konstruktionen? Kan vi minimera spill? Exempelvis betongpålar är klimatsmartare än stålpålar
(träpålar är ännu bättre), en cellplastbank kan vara bättre än pålning eller spont och att välja
påltypen PP25 istället för SP2 kan spara 8%. Kan vi sänka klimatbelastningen genom vårt köp
(jämför EPD:er mellan olika leverantörer)?
Tillsatsmedel i betong: Har betong med slagginblandning (GGBS) valts eller multicem för
KC-pelare? Har genomförandet synkats med betongreceptet?
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Optimering av massbalans och transportbehov: Optimera konstruktionen, kan massor
återanvändas inom projektet? Kan massor användas i andra projekt? Vilka mottagare finns?
Klimatsmart beläggning: Används Peabs ECO-asfalt eller ECO-asfalt+? Hur mycket
återvunnen asfalt kan vi blanda in?
Planera materialåtgång: Mängdberäkna åtgång inför avrop, se över alternativ för
återanvändning, planera för att minimera spill.
Återanvändning: Planera för att återanvända massor (beroende på föroreningsnivå). Kan rör
eller brunnar återanvändas eller krossas och användas som fyll?
Byte av drivmedel: Kravställ vilket drivmedel som ska användas. Kan HVO-100 användas
istället för standarddiesel?

FASTIGHETER

•

•
•
•

Materialval: Betong och stål är material med högst klimatpåverkan. Vilka val har gjort i
projekteringen? Kan vi ytterligare optimera konstruktionen? Kan vi minimera spill? Kan vi
sänka klimatbelastningen genom vårt köp (jämför EPD:er mellan olika leverantörer)? Kan vi
göra något åt materialen till grundförstärkningen?
Tillsatsmedel i betong: Har betong med slagginblandning (GGBS) valts? Har genomförandet
synkats med betongreceptet?
Planera materialåtgång: Mängdberäkna åtgång inför avrop, se över alternativ för
återanvändning, planera för att minimera spill.
Återanvändning: Planera för att återanvända formelement och formvirke. Planera även för
återanvändning av överbliven betong där så är möjligt. Exempelvis betongslattar kan
användas för gjutning av pålplattor eller andra mindre konstruktioner.

MBESTK

•
•
•

Planera materialåtgång: Mängdberäkna åtgång inför avrop, se över alternativ för
återanvändning, planera för att minimera spill.
Återanvändning: Planera för att återanvända stolpar, rör, fundament (beroende på kondition
och kravnivå). Om inte kanske rör, brunnar och lock krossas och användas som fyll? Kan
materialservice återanvända något material?
Återvinning: Sortera skrot för energiåtervinning. Sortera ut farligt avfall på plats för att minska
avfallstransporterna.

ÖVRIGT

•
•
•
•
•
•

Ecodriving: Kan krav ställas på kompetenshöjande aktiviteter som Ecodriving eller coachning
med hjälp av uppföljning av bränsleförbrukning? Ett tidigare testprojekt inom Peab visade att
potentialen på bränslebesparing var 15% på dumpers, grävmaskiner och hjullastare.
Energieffektiv bodetablering: Genom att vindtäta en bodetablering och bygga
bodetableringen kubiskt istället för på en rad kan stora värmeförluster förhindras. Om det är
kallt på golvet eller drar någonstans dras etableringen med energiförluster.
Isolera containers: Alla containrar som har ett behov att vara uppvärmda ska vara isolerade.
Ett testprojekt inom Peab visade att en oisolerad container kostar 39000 kr/år i
uppvärmningskostnad, en isolerad kostar 4300 kr/år.
Utomhusbelysning: Använd lågenergilampor och LED-belysning. En 500W-lampa kostar
2200 kr/månad, en motsvarande lågenergilampa kostar 310 kr/månad.
Personaltransporter: Använd cyklar till personaltransporter där så är möjligt. Se över
behovet av olika färdmedel.
Motorvärmare: Användning av motorvärmare spar 0,5 – 1,5 dl bränsle per påbörjad körning
med kall personbil vintertid.

LÄS MER

•

Peab ledningssystem NAVet – Vägledning Klimat- och energibesparande exempel

9376-1

92

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR I INFRASTRUKTURPROJEKT

KLIMATFÖRBÄTTRINGAR I INFRASTRUKTURPROJEKT

93

