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Sammanfattning 
 

Klimatpåverkan och energiförbrukning är ett av de stora miljöproblemen runt om i världen 

idag. Sedan den industriella revolutionens start har mängden utsläpp av bland annat koldioxid 

ökat exponentiellt med årens lopp och skapat obalans i klimatet, inte minst på grund av 

restprodukter och skadliga ämnen som används inom bland annat byggindustrin. Syftet med 

denna studie är att ta reda på vilka arbetsmoment som har störst påverkan på miljön för att 

sedan, om möjligt, ta fram förslag på hur det kan förbättras. Frågeställningen vi utgått från vid 

genomförandet av denna studie har varit; “Av de arbetsmetoder vid ett bygge av en väg, 

vilken del är mest skadlig för miljön?”. Den huvudsakliga metoden för detta arbete har varit 

en fallstudie där en undersökning om ett projekt har gjorts. Ett antal klimatkalkyler med olika 

vägmaterialsegenskaper gjordes som sedan jämfördes mot varandra. Av dessa kalkyler kunde 

slutsatsen att kallasfalt släpper ut mycket mindre koldioxid jämfört med vanlig asfalt men det 

krävs mer forskning kring detta för att kunna dra en säkrare slutsats. 

 

Nyckelord: klimatkalkyl, klimatpåverkan, energiförbrukning, vägprojekt, infrastruktur 

vägmaterial 
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Abstract 
 

Climate impact and energy consumption are one of the biggest environmental problems around 

the world today. Since the start of the industrial revolution, the amount of carbon dioxide 

emissions has increased exponentially over the years. These emissions created imbalances in the 

climate, not least because of residues and harmful substances used in the construction industry. 

The purpose of this study is to find out which methods have the greatest impact on the 

environment, and then, if possible, make suggestions on how it can be improved. The issue we 

have researched in this study has been; "what method of building a road is most harmful to the 

environment?”. The main method of this work has been a case study in which a survey of a 

project has been conducted. A number of climate calculations with different road material 

properties were made which were then compared to each other. The conclusion we were able to 

make is that cold-asphalt releases much less carbon dioxide than normal asphalt, but more 

research is needed to draw a more accurate and reliable conclusion. 

 

Keywords: climate calculations, climate impact, energy consumption, road projects, 

infrastructure, road materials 
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Förord 
 

Denna rapport är det avslutande momentet av detta två månader långa examensarbete på 

byggproduktionsprogrammet vid ABE skolan, avdelningen byggteknik och design på 

Kungliga Tekniska Högskolan vid Valhallavägen. Arbetet påbörjades officiellt under april 

2017 och avslutades i maj 2017. Idén och frågeställningen togs fram långt tidigare, redan i 

februari-mars och vi kunde börja kontakta företag med målet att hitta någon som ville hjälpa 

oss. Efter ett antal mailkonversationer blev Trafikverket tillslut vårt val. 

 

Först och främst vill vi tacka Anders Wengelin, vår akademiska handledare, för allt stöd samt 

hjälp vi fått med framförallt att få kontakter men självklart även för den akademiska 

handledningen. Vi vill även tacka vår företagshandledare Birgitta Aava-Olsson, 

miljöspecialist på Trafikverket, för det materialet vi fick ta del av som sedan utgjorde grunden 

för rapporten. Susanna Toller på Trafikverket vill vi också tacka för hjälpen vi fick med att få 

kontakt med Birgitta. Ett stort tack går även till våra respondenter Iman Mirzadeh på VTI och 

Ghassem Hassanzadeh på CBI för att de kunde klämma in en intervju med oss på väldigt kort 

varsel och med positiv anda kunde svara på de frågor vi hade. 

 

Stockholm 2017-05-15 

 

Jonathan Sahlin och Mattias Jakobsson 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Klimatpåverkan och energiförbrukning är ett av de stora miljöproblemen runt om i världen 

idag. Sedan den industriella revolutionens start har mängden utsläpp av bland annat koldioxid 

exponentiellt ökat med årens lopp och skapat obalans i klimatet, inte minst på grund av 

restprodukter och skadliga ämnen som används inom bland annat byggindustrin. 

Koldioxidutsläpp har en direkt påverkan på växthuseffekten och på miljön när de icke 

förnybara resurserna används, och eftersom detta uppkommer genom att det används för 

mycket av de resurser som finns tillgängliga och som används i stor utsträckning, måste man i 

byggbranschen lägga stor tyngd på hur väl material används och också på vilket material som 

används. Man måste också se till att minska spillet i branschen så mycket som möjligt då det 

är just vid anläggningsarbeten det går åt som mest material och energi. Dessutom måste man 

ta hänsyn till transporter då en markant del av utsläppen består av transport av material. 

 

Idag finns det lagar och bestämmelser som reglerar hur man får och ska bygga för att inte 

påverka miljön för mycket. Det har även tagits fram nya metoder och åtgärder som ska leda 

byggföretagen mot att ha en så effektiv och miljömedveten materialanvändning som möjligt. 
 

 

1.2 Syfte 
 

 

Själva syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetsmoment som har störst påverkan 

på miljön för att sedan, om möjligt, ta fram förslag på hur det kan förbättras. 
 
 

 

1.3 Avgränsningar 

 

För att arbetet överhuvudtaget skulle vara möjligt att genomföra inom den korta tidsramen för 

detta arbete behövdes stora avgränsningar ske. Beslut om hur arbetet skulle avgränsas togs 

långt innan arbetet påbörjades. En del av dessa avgränsningar har dock kommit fram genom 

arbetets gång. 

 

Fordon samt motorredskap med deras olika slags motorer, bränsle med bränsleförbrukning och 

koldioxidutsläpp kunde inte behandlas mer ingående. Koldioxidutsläpp från vägar och 

anläggningar som kommer från drift och underhåll var inte heller en essentiell del av arbetet. 

Eftersom hela arbetet skrevs i Sverige samt att fokuset för byggproduktionsprogrammet på KTH 

ligger på den svenska byggbranschen gjorde att Trafikverkets krav på svenska vägar fick stå som 

grund. Hela studien grundar sig på empiri, det vill säga, mycket av detta arbete är skrivet utifrån 

det som undervisats om på KTH samt från erfarenheter från tidigare studier. Denna studie kunde 

inte heller behandla kostnader för miljöåtgärder eller alternativa arbetsmetoder vid 
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vägbygge. 
 

 

1.4 Frågeställningar 

 

Själva frågeställningen vi utgått från vid genomförandet av denna studie har varit; “Av de 

arbetsmetoder vid ett bygge av en väg, vilken del genererar störst utsläpp av CO2-

ekvivalenter?” samt “Finns det alternativa metoder som är bättre/kan man förbättra något?”. 
 

 

1.5 Disposition 

 

Utformningen av denna rapport har skett utefter IMRoD-modellen. 

 

Kapitel 1 är en inledning till rapporten där man kan hitta en bakgrund och syfte med 

rapporten, där finns även en beskrivning av de avgränsningar som gjorts. 

 

Kapitel 2 är nulägesbeskrivning. En slags mer djupgående bakgrund. 

 

Kapitel 3 innehåller en redogörelse för vår metod samt tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 4 innehåller en djupgående beskrivning av själva klimatkalkylmodellen, en 

beskrivning av Trafikverket samt vägprojektet och en beskrivning av vägmaterial 

 

Kapitel 5 innehåller resultatet från klimatkalkylerna 

 

Kapitel 6 är en analys av resultatet och en form av slutsats 

 

Kapitel 7 innehåller alla de källor vi använt 

 

Kapitel 8 innehåller alla bilagor som vi velat lägga med men som inte fått plats i rapporten. 

Detta är även det sista kapitlet. 
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2. Nulägesbeskrivning 
 

Klimatfrågan i anläggningsbranschen har aldrig varit så viktig som nu eftersom det den 1 april 

2015 inträdde en ny riktlinje TDOK 2015:0007 ”Klimatkalkyl – infrastrukturhållningens 

energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykel-perspektiv”, som gäller för Trafikverkets 

verksamhet. Detta gör att för alla vägprojekt som är kalkylerade att uppnå eller överstiga 50 

miljoner kronor kommer det vara obligatoriskt att upprätta en klimatkalkyl för att ge en 

överskådlig bild av koldioxidutsläpp vid byggfasen, men även för att visa årliga utsläpp av 

reinvesteringar samt från drift och underhåll. Klimatkalkylernas huvudsakliga syfte är att 

effektivisera samt systematisera klimat och energieffektiviseringar vid anläggningsprojekt. 

Med detta syfte utvecklades klimatkalkyl 1.0 som skulle hjälpa Trafikverket i deras arbete 

med den nationella transportplanen för året 2013 där trafikverket fick direktiv och 

förutsättningar från regeringen.
1 

 

Tack vare de utvalda pilotprojektens inverkan på klimatkalkylernas utveckling har de gjort att 

klimatkalkylen nu skall vara mer användarvänlig samt att det data man utvinner ska vara mer 

transparent och överskådlig. Det har lett till att klimatkalkylen nu kan användas till att, utifrån 

projektens material och energiresurser, användas som deklarationer över de valda åtgärdernas 

klimatbelastning. Modellens uppskattningar kan både utgå ifrån vilka typåtgärder som 

använts eller gå in på mer utförlig underrättelse från de materialen och energiresurser som har 

använts eller förbrukats under arbetets gång.
2 

 

I Trafikverkets planer för 2014-2025 beräknas transportsystemet släppa ut mer koldioxid 

oavsett om Trafikverkets planer genomförs eller inte. Detta gör att utöver de existerande 

åtgärderna skall man nu även försöka påverka transportsystemet genom ekonomiska 

styrmedel. Dessa satsningar på miljöåtgärder såsom minimering av buller eller förorening av 

land och sjöar bidrar till att man ska försöka uppnå de uppsatta målen för Sveriges 

koldioxidutsläpp, däremot kvarstår problemet med att distansen till målen inte minskar.
3 

 

Det gör att i dagens läge används livscykelmetodiker när man projekterar vägarna i Sverige 

och sätter stora krav vid projekteringsskedet där vägarna ska vara rätt utförda på så sätt att 

deras miljöpåverkan är så liten som möjligt. Dock görs detta i nuläget endast för projekt som 

uppfyller förutsättningarna i riklinjen men målsättningen är att alla projekt ska följa denna 

metodiken. I dagsläget är det Förbifart Stockholm och Ostlänken som är de projekt som bidrar 

med mest med utsläpp utav de pågående vägprojekten.
4 

 
 
 
 
 
 

 
1 Trafikverket. Erfarenheter från genomförda pilotprojekt.

  

2 TDOK 2015:0007 2.0 Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan 
i ett livscykelperspektiv RIKTLINJE 2016-04-11 Gällande.

  

3 Trafikverket. Planer för transportsystemet 2014 – 2025.
  

4 Trafikverket. Planer för transportsystemet 2014 – 2025. Sid. 26 
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3. Metod 
 
 

Den huvudsakliga metoden för detta arbete har varit en fallstudie där en undersökning om ett 

projekt har gjorts. Anledningen till att just denna metod valts är för att det är vad som 

författarna för detta arbete känner sig tryggast med. Att ha en annan metod fungerar inte heller 

med själva syftet och målet med rapporten. 

 

Arbetet inleddes med att eftersökning av fakta gjordes. En slags avgränsning behövdes göras och 

gjordes därför med hänsyn till tid och relevans för arbetet. Eftersom tiden var väldigt knapp utgick 

vi från elektroniska källor som kunde hämtas från internet. När en slags teoretisk ram för området 

hade byggts upp och det stod klart att detta arbete var genomförbart kunde Trafikverket kontaktas 

för att tillhandahålla ett vägprojekt som kunde undersökas i detta arbete. 

 

För att få lite mer information angående vägar, miljö samt betongvägar gjordes det två intervjuer. 

Intervjuobjekten bestod av personer från VTI respektive CBI. Dessa gjordes på deras huvudkontor 

och spelades in på mobiltelefon efter godkännande av respondenterna. Frågorna som ställdes till 

respondenterna var till viss del påtänkta innan intervjuerna men till största del ställdes frågor efter 

hur respondenterna svarade. Eftersom intervjuarna hade lite kunskap om det som respondenterna 

kunde säga blev frågorna som ställdes inte heller ledande. 

 

När material kring vägprojektet mottagits kunde arbetet med själva huvuddelen av rapporten 

påbörjas. En klimatkalkyl uppfördes enligt den information som fåtts från Trafikverket. När 

resultaten från den framkommit kunde vissa justeringar göras för kunna få fram olika resultat 

som sedan kunde analyseras för att få fram ett svar på den frågeställning som ställdes i början 

av rapporten. 
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4. Faktainsamling 
 

4.1 Trafikverket 

 

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för en del av den långsiktiga planeringen av 

Sveriges infrastruktur d.v.s. vägtrafik, järnvägstrafik samt driften av dessa.
5
 Myndigheten 

bildades den 1 april 2010 genom en sammanslagning av delar av f.d. Banverket, f.d. 

Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden. Det är Trafikverket som utfärdar de kraven som 

skall finnas för de statliga vägarna för att se till att vägarna håller en viss standard. 

Trafikverket har även hand om alla kunskapsprov och utfärdande av körkort för en mängd 

olika behörigheter. Generaldirektör för Trafikverket var Lena Erixon då denna rapport skrevs. 

 

Trafikverkets vision är “att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.” Att alla ska 

kunna ta sig fram men att det samtidigt ska ske så miljövänligt som möjligt. Fokuset ligger på 

att använda det befintliga transportsystemet och att utveckla det mer innan nyinvesteringar 

görs, för att försöka följa den nationella planen för 2014-2015. 
 

 

4.2 Projekt E4 Sikeå-Yttervik, delen Gumboda-Grimsmark 
 

Väg E4 som tillhör det nationella vägnätet utgör en viktig förbindelse i Västerbotten.
6
 Vägen 

som går längs med Bottenvikens kust fungerar som en uppsamlingsled för person samt 

godstransporter. Projektet är uppdelat i 4 etapper där delen mellan Gumboda och Grimsmark 

på 14,85 km är etapp 2. Denna del är en av de sträckor längs med E4:an i norra Sverige som 

ännu inte försetts med separerade körbanor. Detta utgör en stor fara då höga hastigheter 

kombinerat med hög trafikmängd där tung trafik utgör en stor del innebär stor risk för olyckor 

med svåra följder. Med separerade körbanor och mitträcke ökar man potentialen att rädda liv. 

Syftet med denna del av projektet är att bredda vägen från nio till fjorton meter för att göra 

plats för det tillkommande körfältet, bygga ett mitträcke mellan körbanorna, samt göra om 

vägen till en så kallad 2+1 väg. 

 

En 2+1 väg är en trefältig väg där man har två körfält som går i ena riktningen och ett körfält i 

den andra riktningen som sedan växlar fram och tillbaka. Fordon som vill kunna hålla en 

högre hastighet får därför möjligheter att köra om långsammare fordon t.ex. långtradare som 

ofta måste sänka sina hastigheter vid en backe eller skarp kurva. Det är därför som den 

tvåfältiga delen oftast ligger i uppförsbacke. Körfältet kan också kallas för ett stigningsfält 

men är egentligen fel då stigningsfält oftast endast byggs på vissa delar av en vägsträcka och 

där det sen går tillbaka till att bli ett körfält i vardera riktning. På en 2+1 väg finns det alltid 

minst ett körfält i ena riktningen och två i den andra. 

 

En ny bro kommer att byggas över Kålabodaån samt bron över Flarkån kommer att breddas 

för att man ska kunna få plats med den nya bredare vägen. Man kommer även bygga åtta nya 

 
5 Trafikverket, vår verksamhet, 2016

  

6 Trafikverket, Underlagskalkylbok, 2016 
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korsningar. Utöver detta kommer busshållplatser att anordnas i Gumboda samt enskilda 

anslutningar mot E4:an kommer att stängas och ledas om till ersättningsvägar. 

 

Sträckan kommer huvudsakligen följa den befintliga vägen utom på vissa ställen där höjden 
på vägen kommer att behöva justeras för att bättre uppfylla krav enligt VGU. VGU står för 

Vägars och Gators Utformning och är en samling dokument med regler om hur vägar måste 

utformas för att uppnå Trafikverkets krav.
7
 Dessa regler gäller endast för Trafikverket vid 

projektering av nationella vägar men kommuner rekommenderas ändå att följa dessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.1-Översiktsbild över projektet 
 

4.3 Klimatkalkylmodellen 

 

Ända sedan nationella planen för infrastruktursystemet 2014–2025 trädde i kraft har det varit krav 

på projekt som övergick summan 50 miljoner kronor i totalkostnad att entreprenörerna ska 

tillhandahålla en klimatkalkyl där de redovisar företagets arbetsmetoder, effektbedömning, 

energianvändning samt klimatpåverkan. Även konsulter som tar fram vägplaner och 

förfrågningsunderlag skall upprätta klimatkalkyler för att kunna utnyttja dessa till att minska 

projektens klimatpåverkan. Syftet med klimatkalkylen är att det ska kunna fungera som stöd vid 

målstyrning och redogörelse för entreprenadens miljöpåverkan Då klimatkalkylen också kan 

användas som beslutsunderlag innebär det att i framtiden kommer fler beslut baseras på 

 
7 Trafikverket, VGU, 2017 
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vad klimatkalkylens data bidrar med. Detta då målet med arbetet med dessa miljökalkyler 

skall ge en bättre förståelse och insikt till att uppnå målen för transportsystemets klimat och 

miljö som har satts upp av regeringen. 

 

Regeringens framtidssyn är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av koldioxid vid år 

2050. Det är tack vare den nyutvecklade klimatkalkylsmodellen där anläggningsarbeten skall 

kunna uppföljas samt granskas och rapporter lämnas in på ett systematiskt och metodiskt sätt. 

Detta för att möjliggöra att alternativa lösningar till åtgärder presenteras innan kapital placeras 

för att fullfölja investeringarna i entreprenaderna men även för att kunna överväga alternativa 

lösningar i alla skeden. Detta kommer på lång sikt att bidra till en reduktion av klimatfarliga 

ämne i det långa loppet.
8
 

 

Den riktlinje som styr processen vid planeringen av projekt dikterar vid vilka sammanhang en 

klimatkalkyl skall upprättas, vilka beslutsunderlag de skall ingå i och vilka metoder som skall 

användas vid upprättning av kalkylen. Riktlinjen bestämmer inte vilka alternativa lösningar till 

entreprenaden som skall användas eller hur utförandet av entreprenaden ska utföras utan där 

hänvisar man till Trafikverkets ”Kartläggning av möjliga åtgärder för energieffektivisering och 

begränsad klimatpåverkan, Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för 

energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan”,
9
 ”VO Investerings Energieffektivisering i 

investeringsprocessen handlingsplan”.
10

 Denna kalkylmodell innefattar klimatpåverkan från 

uppföring av vägar och järnvägar däremot innehåller inte kalkylen riktlinjer för luftfart och 

sjöfart. När en klimatkalkyl för ett projekt är klar används den som underlag för en SEB 

(Trafikverkets samlade effektbedömning). Detta görs en gång före planprocessen startas men även 

flera gånger under planprocessen som man kan se i fig. 4.2. Den sista SEB:n är den som används 

som beslutsunderlag för huruvida projektet skall utföras eller ej. De sista klimatdeklarationerna 

som upprättas efter ett projekt slutförts är ett bra underlag för att kunna fortsätta utveckla 

klimatkalkylsmodellen för att i framtiden ge bättre förslag till energiåtgärder. 

 

Klimatkalkylen skall användas för projekt överstigande 50 miljoner kronor, då gäller det att 

de ska användas i tidigt projekteringsskede, d.v.s. redan när vägplanen projekteras fram, då de 

ska användas proaktivt och inte när det är för sent för ändringar i planen, t.ex. när 

projekteringsstadiet har passerats. Därefter när klimatkalkylen är utförd samlas resultatet i 

SEB för att senare sammanställas för att sedan jämföras med tidigare klimatkalkyler. 

Innehållet är de utsläpp av avgaser av den totala byggfasen och vid renovering och underhåll 

av objekt. När man beskriver vilka åtgärder som har valts i projektet och när man fortsätter 

med upprättningen av fortsatta kalkyler skall man samtidigt påbörja klimatkalkylen baserat på 

de initiala valen av byggåtgärder. Allt eftersom anläggningskalkyler specificeras uppdateras 

klimatkalkylen med de nya värdena som anläggningsåtgärderna medför. 
 
 
 
 

 
8 Trafikverket, Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i 
ett livscykelperspektiv. (2015)

 

9 Trafikverket, Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. (2015)
 

 

10 Trafikverket, Energieffektivisering i investeringsprocessen. (2013)
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Figur 4.2 trafikverkets flödesschema för arbete med klimatkalkyl. 

 

Klimatkalkylsmodellen skapades för att enkelt kunna beräkna infrastrukturens 

klimatbelastning, inklusive material och arbetsmoments specifika klimatbelastning. Detta görs 

genom att beräkna den energi som går åt vid utvinning av materialet som ska användas samt 

den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären vid tillämpning av vald anläggningsåtgärd. 

Klimatkalkyler kan upprättas genom valda typåtgärder eller endast valda materials 

klimatpåverkan. Kalkylens data är baserat på Livscykelanalyser (LCA) som används för att 

analysera och fastställa påverkan på miljön ämnena som har valts att användas vid 

entreprenaden. 

 

Trafikverkets klimatkalkyl samt konsulternas och entreprenörernas kalkyler är baserade på den 

underlagskalkyl som gäller för tillfället, där de projektspecifika förhållanden är det som står för 

hur klimatkalkylen kommer se ut. Samtidigt under projekteringsstadiet när anläggningskalkylerna 

uppdateras kommer Trafikverkets klimatkalkyler uppdateras med resultaten av de nya rådande 

förhållandena som tidigare inte har upptäckts och detta fortsätter ända in i byggprocessen med de 

slutgiltiga följderna av det framåtskridande arbetet redovisas i samband med entreprenadens 

avslutning. Med hjälp av klimatkalkylerna vill trafikverket ställa klimatsmarta krav på konsulterna 

på hur arbetsprocessen ska fortskrida, i och med att Trafikverkets mål till år 2020 är att minska 

anläggningsarbetenas klimatpåverkan med 15 % och sänka klimatpåverkan med 30 % fram till 

2025. På så sätt ska klimatkalkylerna sätta press på konsulterna och entreprenadarbetarna att de 

skall lösa miljöproblemen och utföra entreprenaderna på ett miljömedvetet sätt. För dessa 

miljöåtgärder skapas ett PM “PM Reducerad Klimatpåverkan”. Några sätt att hitta rätt lösning för 

miljön kan vara olika linjedragningar, transportlösningar, brobyggen eller geotekniska 

förutsättningar där klimatkalkylen är beroende på hur dessa åtgärder utförs därefter blir PM:et ett 

beslutsunderlag. Efter att första klimatkalkylen är gjord ställs det krav på konsulterna och 

entreprenörerna att aktivt arbeta med att sänka deras klimatpåverkan och den skall ge en bild på 

hur ungefärligt 
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projektet kommer belasta klimatet. 

 

Konsultens ansvar är att ta fram en klimatkalkyl innehållandes en procentuell förminskning av 

klimatkalkylens initiala värde så att regeringens krav på sänkta utsläpp följs upp därefter skall 

konsulten ta fram en kalkyl där dessa krav ställs på entreprenören i byggskedet. 

Projektledningen framställer det procentuella kravet på hur entreprenaden ska utföras för att 

sedan föra in det i förfrågningsunderlaget vid upphandling av entreprenör därefter är det 

entreprenörens ansvar att ta fram en klimatdeklaration. Ifall det är en totalentreprenad är det 

entreprenören som har krav på sig att göra en procentuell minskning av miljöpåverkan genom 

projekteringsperioden och under byggskedet varpå de skall framställa en klimatdeklaration för 

projektet. Om det istället är en uförandeentreprenad ställs det ett procentuellt krav på den 

konsult som upprättar förfrågningsunderlaget, detta för att kunna visa att de kan överväga 

alternativa lösningar som ger minskningar på projektets klimatbelastning. Tack vare dessa 
 
åtgärder ska “PM Reducerad klimatpåverkan” ett stöd för de beslut som ska tas och beskriva 

hur klimatarbetet har förbättrats i projektet samt kunna påvisa projektets största källa till 

miljöpåverkan, dessutom skall det synas i PM:et vilka åtgärdsförslag som har diskuterats vid 

planeringen av projektet och dessa åtgärder ska utgå från de projektspecifika förhållanden och 

hänvisa till klimatkalkylen. 
11 

 

“Som det ser ut i nuläget så fyller klimatkalkylen en funktion inte minst pedagogiskt för att 

visa för alla vad som genererar koldioxidutsläpp från en infrastrukturanläggning som vi 

bygger och underhåller. Det är många som tror att det bara handlar om masstransporter. 

Dessutom så behövs den för vår rapportering av CO2 utsläppen till regeringen. Personligen så 

tror jag att den kanske kommer att ha spelat ut sin roll så småningom när vi vet mer om vilken 

CO2 belastning olika byggmetoder och material har och när det är självklart att val görs på 

basis av både kostnad och CO2.”-säger Birgitta Aava-Olsson i en mailintervju. Hon 

poängterar dock att detta är hennes egna spekulationer och inget som befästs hos Trafikverket. 

 

“Det finns alltid förbättringspotentialer i sådana här modeller och det görs årligen revideringar 

som medför nya versioner av modellen. Den uppdateras en gång per år i april och vi är nu inne på 

version 5, där en stor skillnad är att det är möjligt för underhållskontrakt på väg att göra 

klimatkalkyler för det arbetet, samt att man kan inkludera underhållet i kalkyler som gjorts på 

byggdelsnivå (d.v.s. ingång B). En förbättring som vi gärna vill få in i modellen är möjligheten att 

på något sätt få med trafikens effekter i beräkningarna” fortsätter Birgitta Aava-Olsson 
 

4.4. Vägmaterial 

 

I Trafikverkets nationella plan för åren 2014–2025 finns det krav på att infrastrukturprojekt som 

har en totalkostnad som uppskattas överstiga 50 miljoner kronor ska innehålla en klimatkalkyl för 

att kunna hitta alternativa lösningar till konventionella metoder i med att man vill minska 

påfrestningen på klimatet så mycket som möjligt. Detta öppnar möjligheter för att använda andra 

material vid vägbyggen. Ett av de materialen som kan bli ett framtida ersättningsmaterial för den 

mer traditionella asfalten är betong. Betong och asfalt har ungefär samma 

 

11 Trafikverket, Att minska klimatpåverkan i investeringsprojekt 
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klimatpåverkan vid tillverkningen per mängd tillverkad produkt. I och med att tillverkning av 

cement är skadligt för miljön pågår flera studier om hur man kan effektivisera utvinnandet av 

cement bland annat med inblandning av flygaska eller silikastoft.
12

 Detta kan göra betongen 

mer miljövänlig eftersom att det skulle skära ner på mängden cement vid produktionen. 
Trafikverket tillåter i nuläget att max 20 % flygaska får blandas in. 

 

Fördelar med betongvägar är att betongen är mycket mer slitstark än asfalt vilket gör att den 

har längre livslängd samt att eventuell spårbildning kan bli aktuellt efter 15-20 år då det är då 

det börjar bli aktuellt att reparera spårbildningen. Antingen genom att slipa ner betongen med 

en diamantslip för att jämna ut vägen, eller att man utför en tunn pågjutning av betong där det 

inte finns möjlighet att slipa ner vägen då det skulle innebära att man gör betongen för tunn 

och skulle inte klara av påfrestningar från tjäle eller tunga fordon. För att en tunn pågjutning 

av betong skall återställa betongvägens ursprungliga funktion måste det finnas en tillräckligt 

hög vidhäftning mellan den nyapplicerade betongen och den gamla betongen. Se figur 4.3 för 

en typfigur av en betongväg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.3. Typfigur över en betongvägs uppbyggnad. 

 

I vissa fall kräver inte betongvägar slipning förrän 15-20 år från initiala värdena vilket empirisk 

data från Falkenbergsvägen påvisar. Detta då spåren inte blivit så pass djupa att det krävs någon 

åtgärd. Med dagens teknik finns det möjligheter att göra så att betongen klarar av två till tre 

gånger så mycket slitage som den klarade av tidigare.
13

 I och med att det är ovanligt att det bildas 

spår på betongvägar och att åtgärderna mot spårbildning är effektiva och inte så svåra att utföra 

gör att bränsleförbrukningen för främst tyngre fordon blir lägre. Därtill kommer att betongen har 

lägre rullmotstånd än asfalten vilket ger en förbättring på 9 % för personbilar medan mätningarna 

som har gjorts för tunga fordon har påvisat en förbättring på 20 %. 

 

I och med att betongen är så pass slitstark blir det mindre underhållskostnader. Betongen 

påverkas lika mycket av omgivande klimatet likaså påverkas betong lika mycket av tjäle, ifall 
 
12 Intervju med Ghassem Hassanzadeh.

  

13 Westling Malin, Betongvägars funktionella egenskaper en state of the art rapport. (1999) 
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underbyggnaden inte skulle vara tillräckligt bra utförd ökar risken för sprickbildning men ifall 

undergrunden är korrekt utförd är risken för att det skulle bildas sprickor i betongen mycket 

mindre. Eftersom det inte finns lika stort utbud av expertis på den svenska marknaden när det 

gäller att reparera skador på betongvägar kan det medföra problem i framtiden ifall 

kompetensen på Sveriges egen marknad inte utvecklas. Tilläggas kan att asfaltsvägars yttextur 

kan försämras under varma sommardagar, eftersom det vid höga temperaturer kan uppstå 

blödningar när stenarna pressas ner och bindemedlet som använts kommer upp till ytan. Detta 

problem finns inte hos betongvägar, dessutom är betongvägar enklare att planera underhåll för 

då oförutsedda skador sällan sker gentemot asfaltsvägar. En annan fördel med att bygga vägar 

med betong är att det är när man väl lägger betongen gjuter man betongen i ett svep, till 

skillnad från när man lägger asfalt då man oftast lägger asfalten i två lager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.4. Läggning av asfalt med asfaltläggare samt ”shuttle-buggy” 

 

Då betong har dubbelt så lång livslängd kan man jämföra betongen med asfaltens LCC 

(Lifecycle cost), då kan betongen till och med vara ett bättre alternativ rent ekonomiskt. 

Förutom betongens bättre LCC värde har betongen även bättre ljusegenskaper än asfalt och 

har upp till två gånger så hög ljushetsgrad. Det innebär att det finns möjligheter att spara in på 

drift och underhåll av belysning och installationer längs vägarna. Alternativt att på sträckor 

utan belysning kan betongvägen istället öka upplysningsförmågan för fordons strålkastare 

eftersom belysningen till största del är begränsad till bebyggda områden. Vad som också är 

viktigt att påvisa är att resultaten från LCA (Lifecycle assessment) ger att 90 % av den totala 

påverkan av de svenska vägarna är fordonens bränsleförbrukning. De resterande 10 % delas 

upp mellan vägarnas belysning och beläggningsmaterialet som används på vägar. Med den 

bakgrunden kan man konstatera att det finns fler fördelar att använda betong som material vid 

bygge av vägar som en följd av dess bättre egenskaper. 

 

Däremot finns det några nackdelar med användningen av betong vid vägbyggen. När det 
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uppstår skador på vägen är det lättare att laga enstaka hål på asfaltsvägar än på betongvägar då 

man inte behöver lägga på ett nytt lager över större del av vägen. Vad som kan vara det 

absolut farligaste och viktigaste att ha koll på vid byggandet av en betongväg är att ifall vatten 

tar sig in i betongen och sedan fryser till kan vattnet spränga sönder betongen, detta problem 

uppstår inte för asfaltsvägar då asfalt har en högre porositet än betong där vatten kan 

expandera ifall det skulle frysa till. Dessutom är betongen mycket dyrare i anskaffningsvärde 

än vad asfalt är. Detta har varit en drivande faktor till varför det har byggts så lite betongvägar 

i Sverige. Det gör att det kan vara mer lämpligt att bygga mindre trafikerade vägar i asfalt då 

anskaffningskostnaden är mycket lägre än betong dessutom är asfalten enklare att laga ifall en 

oförutsedd skada skulle uppstå.
14 

 

Ofta lägger man olika ledningar under körbanorna t.ex. VA-ledningar, gasledningar och 

dylikt. Detta är för att de ska vara lättåtkomliga vid en eventuell olycka, t.ex. en ledning som 

brister och man behöver öppna vägen för att kunna laga ledningen. Ett ingrepp i asfalt är 

relativt enkelt då man sågar upp ett område som är tillräckligt stort för att kunna göra de 

åtgärderna man planerar att göra på ledningen och sedan schaktar man bort asfalten. Det kan 

man inte göra i en betongväg eftersom betongen är mycket tjockare och således blir det svårt 

att få ur betongen. Dessutom tillkommer problemet med att återställa vägen efteråt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Intervju med Iman Mirzadeh 
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5. Resultat 
 

 

5.1 Klimatkalkyl med vanlig varmasfalt 

 

Vid uppförandet av denna kalkyl har underlagskalkylen för Gumboda-Grimsmark legat som 

underlag. Denna kalkyl gäller dock endast för sektion 9/700-12/500 för att spara tid. 

Dessutom har endast själva huvudvägen tagits med, det vill säga att inga sidovägar, 

korsningar, miljöpåverkan från vägräcken osv. har tagits med. Detta då det inte är relevant att 

ta med i detta sammanhang när en jämförelse av metoder och material för själva vägen görs. 

 

Det som tagits med i kalkylen är: 

● 39200 m
2
 bitumenbundet slitlager av typen ABT16 med en tjocklek på 40-45 mm 

● 26800 m
2
 bitumenbundet bärlager av typen AG med en tjocklek på 120-145 mm 

● 29370 m
2
 obundet bärlager, tjocklek 80 mm 

● 6000 m
3
 jordfyll fall A 

● 1280 m
3
 jordfyll fall B 

● 6000 m
3
 jordschakt fall A 

● 41115 m
3
 jordschakt fall B 

● 12600 m
2
 rivning av bitumenbundna lager 

● 6200 m
2
 fräsning av bitumenbundna lager  

● 630 m
3
 skogsavverkning 

För fullständig lista se bilaga 1. 

 

Skillnaden mellan fall A och fall B är att jordmassor fall A är massor man kunnat ta från 

schakter inom området.
15

 Därför är jordfyll fall A och jordschakt fall A lika stora. Jordfyll 

fall B är således massor man behöver hämta in utifrån. Jordschakt B är massor som inte 
kommer att användas. Detta för att det inte kan använda dessa massor t.ex. att det är för grova 

massor som man inte vill krossa, eller att det innehåller föroreningar, eller att det är överskott. 
 
 
 

Resultatet för denna sektion blev att bygget av vägen kommer generera 2646 ton CO2-

ekvivalenter samt kommer kräva 130 637 GJ energi. För fullständigt resultat, se bilaga 1. 
 

 

5.2 Klimatkalkyl med betong 

 

Förutsättningarna för denna kalkyl är densamma som den i kap 5.1 förutom att slitlagret som 

då var av bitumen nu har bytts ut till 220 mm betong med 100 mm bitumenbundet bärlager. 

Eftersom det inte finns några färdiga värden för just betongvägar i klimatkalkyl 5.0 har 

värden från byggnadsverk/konstverk valts. Resultatet från detta är därför mer en fingervisning 

mot hur det skulle vara att bygga en väg med betong. 
 

 

15 Svensk byggtjänst, Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler - MER 
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Resultatet från detta blev att det kommer släppas ut 5261 ton CO2- ekvivalenter och 93 750 

GJ energi krävs. Fullständigt resultat finns i bilaga 2. 
 

 

5.3 Klimatkalkyl med kallasfalt 

 

Även för denna kalkyl är förutsättningarna samma som i kap 5.1. Här har vanlig asfalt bytts ut 

till kallasfalt. Istället för den vanliga asfalten är det nu istället kallasfalt av massatypen 110 

kall ÅA16 BE60M/V1500. Värdena som byttes ut var bitumenlagrets emissionsfaktorer. 

Standardvärdet 0,044 kg CO2-ekv/kg ändrades till 0,0169 kg co2e/kg och 3,56 MJ/kg 

ändrades till 0,1548 MJ/kg enligt siffror från Torbjörn Jacobssons presentationsbilder.
16 

 

Resultatet blev att det kommer genereras 1923 ton CO2-ekvivalenter samt kommer att kräva 

39 899 GJ energi. Fullständigt resultat finns i bilaga 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.1 Bild på en väg med kallblandad asfaltsbeläggning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Jacobsson, Torbjörn, Energisnåla asfaltsbeläggningar. (2012) 
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5.4 Klimatkalkyl med tankbeläggningar 

 

I denna kalkyl har endast emissionsfaktorerna ändrats precis som i kapitel 5.3. Värdena har 

ändrats till 0,0426 kg CO2-ekv/kg och 0,1738 MJ/kg. Resultatet blev 2608 ton CO2-

ekvivalenter samt 40 406 GJ energi. Fullständigt resultat finns i bilaga 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.2 Utläggning av tankbeläggning 

 

5.5 Sammanställning av resultat från kap. 5.1 till 5.4 
 

 Varmasfalt Betong Kallasfalt Tankbeläggningar 

Koldioxidutsläpp [ton CO2-ekv] 2 646 5 261 1 923 2 608 

Energiförbrukning [GJ] 130 637 93 750 39 899 40 406 

Tabell 5.1 – Sammanställning av resultat. 
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6. Analys samt slutsats 
 

 

6.1 Diskussion 

 

Det resultat som erhölls från de klimatkalkyler som gjordes var att den vanliga asfalten hade 

mindre utsläpp av ton koldioxidekvivalenter än vad betong hade. Betongen låg på strax över 

5000 ton koldioxidekvivalenter medan asfaltsvägen låg på ungefär 2600 ton 

koldioxidekvivalenter. Det vill säga ungefär hälften av den mängd ton koldioxid som skulle 

krävas ifall vägen skulle beläggas med betong. Dock skilde sig mängden energi som gick åt 

vid entreprenaden åt andra hållet. Energin som gick åt till att belägga vägen med asfalt var 

mycket högre än för betong då asfaltens energikostnad i gigajoule (GJ) var 131 000 jämfört 

med den mängd energi som krävs att framställa slitstark betong låg på 93 750 GJ. En skillnad 

på cirka 40 % lägre energibehov jämfört om man skulle ha belagt vägen med betong istället. 

 

Ifall vägen skulle beläggas med kallblandad asfalt istället fick man fram ett resultat på 1923 

ton koldioxid som en energiåtgång på 39 899 GJ vilket är långt under resultatet för vanlig 

varm asfalt. Utöver den kallasfaltkalkylen upprättades även en klimatkalkyl innehållandes 

energiförbrukningen och koldioxidutsläppet för tankbeläggningar som är en annan metod för 

energisnål vägbeläggning. Från den klimatkalkylen fick vi fram att även den metoden krävde 

mindre energi än vad traditionell asfaltbeläggning kräver då tankbeläggning krävde 2608 ton 

koldioxid och krävde 40 406 GJ. 

 

För att lösa asfaltens höga energiåtgång vid beläggning av vägar finns det flera nya metoder 

bland en av de nya metoderna är att man kan bygga energisnåla asfaltsbeläggningar. I den 

forskning som pågår nu försöker man leta fram nya metoder för att förbättra asfaltens kvalité 

så att nylagd asfalt kan klara av vanlig och tung trafik i ett längre skede än vad tidigare 

varianter av asfaltsbeläggningar hittills har gjort, det skulle göra att asfaltsvägar skulle kosta 

mindre att underhålla och på så sätt bespara miljö och resurser. 

 

Vad som kan vara värt att tillägga är att det finns forskning som inriktar sig specifikt på att 

tillverka högkvalitativ asfalt men vid lägre temperaturer än vad som hittills gjorts på marknaden. 

Detta eftersom vid tillverkning av traditionell asfalt krävs det väldigt mycket energi för att hetta 

upp den till rätt temperatur för att uppnå rätt viskositet i bitumenet i asfalten så att den är 

tillräckligt bearbetbar samtidigt som rätt prestanda uppnås när vägen väl trafikeras. 

 

Ett annat alternativ till att bespara energi och miljö är att utveckla asfalt som är slitstarkare och 

som kan läggas i tunnare lager. För att alla dessa alternativ ska vara genomförbara måste asfalten 

fortfarande upprätthålla tillräckligt god kvalité samtidigt som den totala LCA-analysen av 

tillverkningen av asfalten blir lägre så att det blir den optimala lösningen för miljön.
17

 Några 

metoder som utvecklats för att uppfylla principen att för att försöka uppnå regeringens miljömål är 

att man kall blandar asfalt eller att man upprättar vägar med hjälp av tankbeläggning. Detta 
 

 

17 Torbjörn Jacobsson, Energisnåla asfaltsbeläggningar, 2012. 
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gör att man inte behöver värma upp materialet i lika hög grad vilket gör att man sparar energi 

då väldigt mycket energi går åt till att just värma upp asfalten. 

 

Som tidigare nämnt är den kallblandade asfalten det bästa alternativet miljömässigt men den 

måste vidareutvecklas mer utförligt eftersom kallblandad asfalt främst används som 

beläggning för mindre vägar som är dimensionerade för en Årsdygnstrafik lägre än 3000 

fordon/år. Det gör att ifall man vill bygga en hårt trafikerad väg i dagsläget får man 

fortfarande hålla sig till varma asfaltsbeläggningar eller betongbeläggningar. Dessutom är 

åtgärdsintervallerna mer intensiva på kallblandade asfaltsvägar än vad de är på halvvarm eller 

varmtillverkade asfaltsvägar där åtgärdsintervallerna ligger på 10 respektive 12 år. 

 

Fördelen med att använda sig av kallblandad asfalt är att man bland annat kan använda 

närliggande områdens material till att tillverka asfalten. Detta innebär att man slipper 

transportera material över långa sträckor och på så sätt undviker transporter som består av 

cirka 7 % av allt koldioxidutsläpp från byggprocessen. Likheten mellan tankbeläggning och 

kallblandad asfalt är att de båda kräver lika mycket bindemedel och ballast för att tillverka ett 

tillräckligt bra lager av asfalt. Dessutom är vägar som är utförda med tankbeläggningar mer 

resistenta mot trafik och därför kan de användas på mer än bara mindre trafikerade vägar. En 

nackdel med vägar lagda med hjälp av tankbeläggningar är att det är lätt för att stenlossning 

kan ske och blödningar kan uppstå på vägarna vid senare tillfällen, vilket gör att den metoden 

för att lägga vägar måste utvecklas i framtiden. 
 

 

6.2 Slutsats 

 

Slutsatsen man kan dra av denna studie är att det är de bitumenbundna materialen i en väg som är 

de som påverkar miljön mest. Av de alternativa beläggningsmaterialen som testats i denna studie 

är kallasfalt den bästa beläggningen att använda ur miljösynpunkt. Det krävs dock mer 

fördjupning inom detta område. Denna rapportens slutsats ger endast en överblick över vilket 

material som har högst potential. Fler tester i klimatkalkylsmodellen bör dock göras för t.ex. 

andra vägprojekt med andra förutsättningar för att få ett säkrare resultat. Något som också bör 

implementeras i klimatkalkylen är emissionsvärden för betong i vägsammanhang för att kunna 

testa betong som beläggningsmaterial. Eftersom betong i byggnadssammanhang använts i denna 

studie kan resultatet avvika från hur det är egentligen. Något som också bör tilläggas är att 

projektet vi undersökt ligger i norra Sverige. Det är mycket möjligt att resultatet hade sett 

annorlunda ut om projektet hade legat i en annan del av Sverige. 
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