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Abstract
Soil Reinforcement in a construction project can be done in different ways. Two of these methods namely,
the mass capital distribution method and the use of lime and cement columns are compared to gain practical
findings and to evaluate them by two criteria, energy and environment. Excel based calculation tools has
been developed and used to examine its outcomes in one hand, and to test the results of energy available in
kWh and carbon dioxide emissions in tones of CO2.
Comparing to a specific road project that used mass-Distribution Method for road foundation a number of
essential procedures have been taken; excavating, filling, crushing, blasting, transportation in addition to
lime and cement columns. Initially for this purpose, two data sources have been tested; one from contractors
as a part of the project elements and the company which has documented data as well. The findings gave us
low consumption of energy and reducing the emission of carbon dioxide by using mass-capital distribution
method.
It has been proved ethically for the environment and by practical experiment that a large consumption of
energy required in manufacturing lime and cement columns because of the high temperatures that needs in
the process.

Sammanfattning
Markförstärkning i ett vägbygge kan göras på olika sätt. I detta examensarbete jämför vi två av dessa
metoder, nämligen massutskiftningsmetoden och användning av kalkcementpelare ur energi- och
miljösynpunkt. För att jämföra dessa två metoder togs fram ett excelbaserat räkneverktyg där resultatet av
energiförbrukningen fås i kWh och koldioxidemissioner i ton CO2. Denna jämförelse gjordes för ett specifikt
vägprojekt som använde massutskiftningsmetoden för vägunderbyggnaden. Det som ingick i beräkningen
var schaktning, fyllning, krossning, sprängning, transporter och kalkcementpelare. För denna uträkning
användes data från både entreprenörer som var med i projektet och företag som hade dokumenterade data.
Metoden som förbrukade minst energi och som släppte ut minst koldioxidemissioner var
massutskiftningsmetoden. Det som gjorde att kalkcementpelare till en sämre metod var den höga
energiförbrukningen som krävdes för tillverkningen av kalk och cement. Det som krävde mest energi i
tillverkningsprocessen var ugnar där höga temperaturer krävdes.
Skillnaden mellan utskiftningsmetoden och kalkcementpelare i objektet var att i massutskiftningsmetoden
krävdes urgrävningar för att schakta bort jordmaterial med dålig hållfasthet och ersätta det med bergmaterial
med hög hållfasthet. I denna metod går energi åt till schaktning, fyllning och transport. Medan
förstärkningsmetoden med kalkcementpelare förbrukar energi för tillverkning, transport och installation.
Eftersom metoden går ut på att vägbyggnaden ska vila på pelarna genom att borra ner dessa i marken istället
för att schakta bort stora volymer och transportera dem till fyllningen så är det lätt att tro att
kalkcementpelare sparar energi genom att minska massförflyttning och långa transporter. Resultatet av detta
examensarbete har visat motsatsen.

Förord
Detta examensarbete ingick i kursen XJOBBHST som är på 15 hp och gjordes vid Mälardalens Högskola
inom byggnadsingenjörsprogrammet i samarbete med Svevia. För att fördjupa oss i ämnet
vägbyggnadsteknik fick vi ta kontakt med olika företag från vilka vi tagit till oss värdefulla erfarenheter och
kunskaper. Därmed vill vi tacka vår handledare på Svevia Rune Fredriksson och vår examinator på
Mälardalens högskola Thomas Manbo. Vi vill också tacka Christer Hagert på Vägverket som ständigt svarat
på våra frågor och som hjälpte oss mycket under resans gång.
Vi tackar även Stig Jansson på Cementa AB, Håken Wernersson på Nordkalk och Per Murén på NCC för att
de har ställt upp och visat intresse för vårt arbete.
Slutligen vill vi också passa på att tacka samtliga personer från olika företag som har varit hjälpsamma och
besvarat våra frågor.
Mälardalens Högskola 2010-02-04
Bilal Al agedi & Maytham Ibrahim
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Bakgrund
Klimatpåverkan och energiförbrukning vid väg- och anläggningsarbeten är faktorer som redan idag påverkar
priset för väg- och anläggningskonstruktioner. I spåren av den globala uppvärmningen kommer med stor
säkerhet kostnaden för energi och utsläpp av växthusgaser att öka mer än andra komponenter av en väg/anläggningskonstruktion i framtiden.
Vägkonstruktion består ofta av under- och överbyggnad, där överbyggnaden består av flera lager och
underbyggnaden är det som vägen kommer att vila på. För att säkerställa en stabil underbyggnad används
metoder som schaktning, grundläggning, urgrävning eller stabilisering. Behovet av transporter beror i sin tur
på vilken metoder man använder. De styrmedel som idag bestämmer metodvalet är i huvudsak pris och
kvalité. Dagens styrmedel är inte säkert framtidens, då energiförbrukning och miljövänliga alternativ med
stor säkerhet kommer att prioriteras (Fredriksson, 2009).
Arbetet visar beräkning av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser från maskiner, transportfordon
och tillverkning av stabiliseringsmaterial vid byggande av en väg. Idén till examensarbetet kom till genom
att en liknande utredning i samarbete med Vägverket gjorts om vägöverbyggnad. Uppdragsgivaren, Svevia,
ville att vi skulle fortsätta titta på energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser för vägunderbyggnad, detta
genom att titta på ett specifikt objekt och se vilken metod användes samt tillämpa andra metoder som
minskar energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Svevia
Svevia arbetar med byggande, drift och underhåll av vägar och anläggningar över hela Sverige åt båda
offentliga och privata kunder. Tidigare verkade Svevia under namnet Vägverket Produktion sedan år 1992.
Vägverket Produktion var ansvariga för en produktionsavdelning under Vägverket. Först under 1996 delades
Vägverket och Vägverket Produktion upp så att den blev en självständig resultatenhet. År 2008 beslutade
riksdagen att bolagisera Vägverket Produktion. Den 1 januari 2009 bildades Svevia som ett statligt helägt
bolag.
Entreprenad Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige och är uppdelad i fyra regioner: Region Nord,
Mitt, Väst och Syd. Svevia sköter drift och underhåll av vägar, gator och broar åt Vägverket, kommuner och
enskilda väghållare. Företaget utför även uppdrag inom väganläggning från ny- och ombyggnad av vägar och
anläggningar.
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Presentation av det studerade objektet
Området Svärtinge ligger i Norrköpings kommun i Östergötlands län. Det är ett litet samhälle som under
åren vuxit till ett samhälle för permanent boende. Under de senaste åren har folkmängden ökat i Svärtinge
och pekar på en fortsatt ökning under förutsättning att utbyggnadsplanerna förverkligas. Utsikt mot sjön
Glan och närheten till en mäktig och rik skog har lockat dit många familjer.
Riksväg 51 tillhör de regionala vägarna och är en viktig förbindelse mellan Örebro och Norrköping. Den
befintliga vägsträckan genom Sväringe är skyltad med hastigheten 50 km/h på stor del av hela vägsträckan.
Vägbredden uppgår till 7-8 m. Linjeföringen skiftar, på några ställen förekommer profilsvackor som döljer
mötande fordon. På flera ställen försämras sikten av kurvor, vegetation och höjdpartier nära vägen.
Vägen har dubbla funktioner i Svärtinge - både riksväg och lokalgata med utfarter från bostadsfastigheter.
Dessutom anknyter riksväg 51 till andra riks - och europavägar. Vid Norrköping anknyter riksväg 51 till väg
E22, som är stamväg och till E4 en av landets viktigaste stamvägar. Vid Örebro anknyter riksväg 51 till
riksväg som går norrut mot Dalarna, samt väg E18. Den har även en viktig funktion för samhället avseende
pendlingstrafik och transporter till industrier och övriga verksamheter inom regionen. Vägen används också
för kollektivtrafik.
Riksväg 51 har dålig standard genom Svärtinge. Den ökade folkmängden medför ökade olycksrisker,
bullerstörningar, framkomlighetssvårigheter, ökning av tunga fordon vilket i sin tur också påverkar
kollektivtrafik negativt. Trafikmängden beräknas öka med 22 % mellan åren 1998 och 2020. Trafiken på
nuvarande väg 51 uppgår till ca 8000 fordon/ årsmedeldygn. Fortsatt genomfartstrafik försvårar möjligheten
att bygga ut gång- och cykelbanor längs med väg 51 i Svärtinge. Glan utgör vattenförsörjning för
Norrköping, Svärtinge, Skärblacka, Kimstad och Norsholm och en olycka med farligt gods här kan medföra
allvarliga följder.
En förbifart runt Svärtinge skulle lösa dessa ovanstående problem. En förbifart innebär god vägstandard och
framkomlighet, minskad barriäreffekt i Svärtinge, minskad bullernivå och reducerad risk för olyckor.
Redan under 1969 har den aktuella vägsträckan behandlats på regional och kommunal nivå. År 1972 var det
aktuellt att genomföra en ombyggnad av riksväg 51 enligt en arbetsplan från 1969. Detta skedde dock aldrig
då Vägverket prioriterade utbyggnaden av E4 mellan Mjölby – Linköping - Norrköping. Eftersom det har
ställts strängare krav på miljöanpassad vägplanering inom lagstiftning på senare år, har en ny utredning
genomförts för riksvägen 51. Den första förstudien gjordes år 1995 samt en vägutredning 1997 för en
förbifart i Svärtinge av Vägverket.
Det nya objektet förbi Svärtinge för riksväg 51 är en 13 meter bred väg till 4-fältväg, med mittremsa och
stållinräcke (se bilaga 11). Den dimensionerade hastigheten är 90 km/h hela sträckan förbi Svärtinge. Den
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totala sträckan är 10,2 km. Det ingår 6 st. betongbroar och 1 st. rörbro på vägen. Med säkrare och smidigare
trafik, med mindre påverkan mot miljön och mindre störningar för närboende.

De studerande sektionerna
Vid sektionerna 2950 m – 3100 m och 8050 m – 8780 m av vägsträckan har man gjort urgrävningar av det
dåliga materialet (oanvändbart/låg hållfasthet). Därefter har man fyllt på material av god kvalitet. Att göra
massutskiftning innebär att man måste schakta ur den dåliga fyllningen och ersätta denna med bättre
material.
En geoteknisk undersökning beskrivs i ett avsnitt i FFU (förfrågningsunderlag) för Svärtingeobjektet. Inom
sektion 2950 – 3100 består jorden i stort sätt av torv och gyttja och underlag av silt, siltig lera. Vid sektion
8050 – 8780 är jorden mer varierande, enligt FFU:


8/050 – 8/200, torv 0, 5 – 1, 5 m, lera 4 m, friktionsjord mot djupet.



8/200 – 8/400, torv 1, 5 – 3 m, lera 0 – 2 m, friktionsjord 0, 1 – 1, 5 m, lera 1, 5 – 4, 8 m, mellanjord
0, 3 – 2, 4 m, friktionsjord mot djupet.



8/400 – 8/680, torv 2 – 2,5 m, lera 1, 5 m, friktionsjord 0, 3 – 1 m, lera 1, 5 – 2, 2 m, friktionsjord 1,
3 – 2, 2 m, mellanjord 1, 4 – 2, 1 m, friktionsjord mot djupet.



8/680 – 8/780, torv/friktionsjord 1, 3 – 2 m, lera 4 – 5 m, friktionsjord 1 – 1, 6 m, mellanjord 0 – 1, 5
m, friktionsjord mot djupet.

Vi har funderat på att jordstabilisera istället för massutskiftning vid de nämnda sektionerna och diskuterat det
med platschefen vid Svärtinge objektet. Därefter antog vi att det skulle kunna vara mer givande att
jordstabilisera och finns möjlighet att reducera energiförbrukning och utsläpp av koldioxid.

Växthuseffekten
Växthuseffekten är en naturlig process och har så gott som alltid funnits på vår planet. Den fungerar som ett
isolerande lager runt jordklotet och påverkar den globala strålningsbalansen - balansen mellan inkommande
solstrålning och utgående värmestrålning. Utan växthuseffekten skulle det inte finnas något liv som vi är
vana vid och medeltemperatur skulle vara ca -18 grader. Den inkomna värmestrålningen strålar mot jorden
och värmer upp vår planet vid kontakt med jordytan. En del av värmestrålning strålar tillbaka mot
atmosfären, kallad överskottsvärme. Det mesta av överskottsvärmen strålar ut medan en del blockeras i
atmosfären och strålar tillbaka mot jorden. Den del som strålar tillbaka är p.g.a. växthusgaser. Växthusgaser
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består huvudsakligen av vattenånga och koldioxid, som naturligt finns i atmosfären, kallas den naturliga
växthusgasen (Linden, 2008).
Den förhöjda växthusgasnivån är det som framför allt har uppmärksammats, i synnerhet människornas
påverkan och förbränningen av de fossila bränslena som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Vid
förbränningen av fossila bränslen ökar främst koldioxid i atmosfären som leder till att mer värmestrålning
återreflekteras mot jordens yta och resulterar i den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen
leder till förändring på jorden som att havsnivåer stiger och ökad medeltemperatur.
Naturliga växthusgaser består främst av koldioxid och vattenånga som redan har nämnts ovan, men även
metangas förkommer liksom dikväveoxid (lustgas) som finns i atmosfären. Det har dessutom tillkommit
ytterligare växthusgaser som inte finns naturligt i atmosfären: ozonnedbrytande ämne, flourade växthusgaser,
florkolväten, flourkarboner och svavelhexaflourid (Naturvårdsverket, 2009).
Koldioxidutsläppet ökar ständigt och går inte att rena bort vid förbränning av fossila bränslen. För att
fördröja den globala uppvärmningen har bland annat i Kyotoprotokollet ställts krav på att minska utsläpp av
växthusgaser, samt en minskad användning av fossila bränslen.
Enligt FN:s ramkonvention ska halten av växthusgaser i atmosfären stabiliseras till en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras (Miljömål, 2009). Sverige har skrivit under Kyotoprotokollet och därmed förbundit
sig att minska sina utsläpp samt ha ett likadant ändamål med nationella miljömål för att förbättra miljön vi
lever i och ”begränsa klimatpåverkan” (Miljömålsportalen, 2009).
Väg- och anläggningsarbete har en del påverkan på klimatet och energiförbrukningen och då
koldioxidutsläpp från maskiner är relativt höga är detta ett problem där åtgärder måste vidtas. Vilka metoder
och styrmedel som väljs bestäms av objektets förutsättningar. Att redan förutse den mest givande metoden
med mindre påverkan på miljön är väldig tidskrävande och ekonomisk ofördelaktig. Kännedom om
växthuseffekten, påverkan på vår planet och livskvalitet gör att man kan bli mer medveten om situationens
allvar och därmed också i större utsträckning visa hänsyn ur ett miljöpåverkansperspektiv. De styrmedel och
metoder som huvudsakligen styr är pris och kvalitet inom hela arbetsprocessen.

4

Syfte och frågeställning
Syftet med examensarbetet är att i samarbete med Svevia jämföra energiförbrukning och utsläpp av CO2 vid
utförande av massutskiftning och stabilisering/förstärkning av en väg. Detta genom att studera vägen och
kartlägga processen samt metoden som användes för Svärtingeobjektet. Det vi önskar ta reda på i detta arbete
är följande:


Skulle det minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp om man förstärkte marken med
kalkcementpelare istället för massutskiftning?



Hur räknar man på energiåtgång och utsläpp för ett vägbygge?



Att ta fram ett räkneverktyg för beräkningen.



Kan en höjning av väglinjen tillämpas för att minska förflyttningen av jordmassor?
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Avgränsningar
Arbetet behandlar enbart massdisponeringen i undergrunden och det obundna lagret av vägen. De lager som
är över det obundna lagret tar vi inte med i arbetet. Nedan beskrivs avgränsningar i olika områden.

Maskiner och transporter
Endast utsläpp av CO2 och energiförbrukning för maskiner och transportmedel som användes för schaktning,
fyllning och förstärkning av vägundergrunden. Vi tar inte hänsyn till energiförbrukningen vid tillverkning av
dessa maskiner.

Förstärkning av vägundergrund
Vi har valt att avgränsa oss till utskiftningsmetoden och grundförstärkning med kalkcementpelare som
alternativ metod, så kallad KC-pelare.

Bergkrossning
I Svärtingeobjektet gjordes krossningen på plats. Därför avgränsas beräkningen av energiförbrukning och
CO2 emissionen till mobila krossar. För sprängning av berg kommer vi att räkna på utsläpp och energiåtgång
för borrning i berg. För sprängmedel beräknas endast utsläpp av CO2.
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Inledning
För att en väg ska klara av tung trafik och olika årstider byggs vägkroppen med olika lager. Med vägkroppen
menas delen av vägen som byggs upp av tillförda massor. Dessa lager har till uppgift att föra över
belastningen från överbyggnaden till underbyggnaden och sedan till undergrunden (se figur 1). Lagren består
av krossat stenmaterial eller naturgrus. I vissa överbyggnadslager binder man dessa material med bitumen
som bindemedel och kallas bundna lager. I detta examensarbete fokuseras mest på underbyggnaden och
undergrunden. Dessa två byggs huvudsakligen av material som finns längs vägen. Material som används
mycket är bergmaterial som sprängs och krossas till önskad stenstorlek. Sedan fylls lagren med materialet
och packas med en vält för att undvika att materialet sjunker vid belastning av vägen (Granhage, 2004).

Figur 1: Tvärsektion som visar underbyggnaden, undergrund, terrassyta, överbyggnad och slänter (Granhage, 2004).

Profillinje
Väggeometrin delas in i tre områden: tvärsektioner, linjeföring i plan och linjeföring i profil. Tvärsektioner
visar hur vägen är uppbyggd och linjeföring i plan visar hur vägsträckan ser ut på en planritning. Profillinjen
visar hur vägen ser ut från sidan och vilka lutningar man har i backar. Denna linje visar vertikala kurvor som
bildas över backkrön och i sänkor (Granhage, 2004). Massorna förflyttas dit profillinjen skapar behov av
schaktning och fyllning. I planeringsskedet skapas linjen efter terrängen och ges vertikala kurvor som
regleras i väg- och gatuutformning av Vägverket.

Massutskiftning
Metoden används för grundläggning av vägar där marken består av jord som inte är tillräckligt bärkraftig.
Mark som består av torv, lera eller gyttja ger bland annat sättningar och därför ersätts med friktionsjord eller
krossberg. Detta görs genom urgrävningar med maskiner. Hur djupa dessa urgrävningar får vara anges av
Vägverket ”Utskiftning genom grävning utförs i första hand när djupet till fasta jordlager inte överstiger 8
meter. Schakt under vatten kan dock möjliggöra att schakt till större djup kan utföras” (Allmänna Tekniska
Beskrivningar, 2005). Dessa fylls sedan med återfyllnadsmassor som uppfyller krav för vägunderbyggnad
enligt ATB (Allmänna Tekniska Beskrivningar, 2005). Återfyllnadsmassorna kan vara berg som sprängs och
krossas på plats eller från närmaste stationära krossanläggningen. Det mest ekonomiska är om det finns
7

bergmaterial längs väglinjen att krossa och använda som återfyllnadsmaterial. På det viset skapas en viss
balans mellan schaktning och fyllning som minskar transportbehovet i vägbygget. Maskiner som brukar
användas vid utskiftning och som vi kommer att räkna på är grävmaskiner, traktorer, dumprar, vältar och
bandschaktare. Dessa maskiner utförde massförflyttningen i det studerade objektet och är den viktigaste
delen i vårt arbete. Antalet timmar maskinerna och transportfordonen jobbade fås fram i det här arbetet för
att beräkna energiåtgången samt utsläpp av koldioxid, för att till sist se om stabilisering skulle vara ett bättre
alternativ ur en energi- och utsläppssynpunkt.

Bergkrossning
Bergkross används som vägbyggnadsmaterial i både över- och underbyggnaden. Vägöverbyggnaden består
av flera lager. Dessa lager byggs upp av krossat stenmaterial eller naturgrus. Materialen ingår även i
tillverkning av betong (ballast) m.m. Naturgrus är en ändlig resurs som inte får ta slut. I flera kommuner i
landet har detta material redan tagit slut och därför måste det ersättas med ett annat material som kan ge
liknande egenskaper. Detta för att värna om grundvattenbildningen som sker med hjälp av naturgrus som
bildats i grusåsar under istiden. Det som ersätter naturgrus är krossat berg och därför har användningen av
krossberg ökat de senaste åren (se bilaga 2). År 2007 användes 64 047 058 ton krossberg som ingick i
ballastmaterial för hela Sverige (SGU, 2009). Krossningen av materialet görs i mobila - eller stationära
krossanläggningar. I den sistnämnda försörjs anläggningen med elektricitet för krossning, medan mobila
krossanläggningar förbrukar diesel och omvandlar den till elektricitet för att krossa bergmaterialet. I dessa
anläggningar omvandlas ca 30 % av dieselns energiinnehåll till elektricitet och resten till värme. Mobila
krossar väljs huvudsakligen för att projektet ligger långt från stationära krossanläggningar. Det långa
avståndet skulle medföra transport av krossberg från krossanläggningen till arbetsplatsen (Murén, 2009).

Jordstabilisering med kalkcement pelare
Vid byggarbetsplatsen etablerar man en eller flera KC-maskiner med materialbärare som sitter på ryggen på
maskinen eller som ligger vid sidan. Risken finns att leran inte klarar av att bära maskinen, därför en
arbetsbädd som oftast görs av krossat berg (ca 30 cm tjockt) placeras på en goetextil. Efter att ha etablerat
maskinen på den bestämda platsen ska inblandningen i jorden utföras genom ett blandningsverktyg.
Blandningsverktyget roteras och trycks ned i marken till en bestämd nivå eller till fast mark och därefter
byter det rotationsriktning och dras uppåt medan kalkcement blåses ut och blandas i jorden, (se figur 2).
Innan man utför detta så måste man avlägsna sten, block, ledningar och andra störande hinder, varför man
markerar alla pelarlägen innan borrningen börjar. Alla pelarlägen markeras och definieras med egen IDbeteckning, bland annat anges om borrstången ska lodas eller riktas in i avsedd lutning (SD). Blandningen
blandas med vatten som finns naturligt i jorden och reaktion sker mellan blandningen och vattnet, vilket
bidrar till en pelare. Mängden av blandningen ligger inom intervallet 20-100 kg/m pelare, diametern ligger
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normalt inom 600-800 mm. Fördelningen mellan kalk och cement inom intervallet 25-75% för båda
materialen (LCM, 2009).

Figur 2: Installation av KC pelare. Källa: http://www.sgf.net
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Metod
Arbetet inleddes med att vi erhöll massdisponeringsprogrammet RoadWorx. Det var viktigt för oss att lägga
stor vikt vid att förstå programmet, för att på så sätt kunna få fram viktiga data som skulle hjälpa oss med
beräkningen av energiförbrukningen. Första fasen bestod av intervjuer med Svevia och Vägverket för att
kunna hantera programmet. Därefter gick vi igenom förfrågningsunderlaget för att få fram detaljerad
information om Svärtingeobjektet. Detta var den viktigaste och mest tidskrävande delen i arbetet.
Härefter utfördes en litteraturstudie för att kartlägga massförflyttningsprocessen. Vi märkte att det inte fanns
mycket skrivet om ämnet ifråga och det gjorde jakten efter fakta svårare varför vi vände oss till Svevia och
Vägverket för att ta del av deras personals erfarenheter. En del intervjuer gjordes med anställda som var med
i Svärtingeprojektet, då vi önskade ta reda på hur arbetet med massdisponeringen gick till och vilka metoder
som användes. Ambitionen var att undersöka olika alternativa metoder som kunde vara mer miljövänliga och
energisnåla för Svärtingeprojektet. Dessa metoder diskuterades sedan i intervjuerna i syfte att få respons och
feedback från personal som var med i både Svärtingeprojektet, men också andra projekt, som Svevia och
Vägverket haft hand om.
I denna fas av arbetet gjordes intervjuer och genomgång av tidigare studier i syfte att ta reda på hur vi skulle
gå tillväga med beräkningarna. När vi fått klart för oss vilka data som behövdes för att få fram ett korrekt
resultat utfördes först energiberäkningarna som sedan låg till grund för beräkningen av CO 2-emissioner.
Dessa beräkningar gjordes för metoden som användes i Svärtingeprojektet och den alternativa metoden för
att skapa en jämförelse (se figur 3). Ett excelbaserat räkneverktyg gjordes där all beräkning för
energiförbrukning och utsläpp finns. Detta för att enkelt kunna jämföra både alternativen samt kunna
tillämpa verktyget i andra objekt.
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Beräkningsprocess

Kalkcementpelare

Massutskiftning

Schakt och fyll

Schakt och fyll

Sprängning

Sprängning

Bergkrossning

Bergkrossning

Transport

Transport
Kalk

KC-pelare

Cement

Omvandling*
Transport

Total energiförbrukning och CO2-utsläpp

Omvandling*

Total energiförbrukning och CO2-utsläpp

Figur 3: Skiss över beräkningsprocessen av energiförbrukning och koldioxidemissioner.
*Här omvandlas förbrukad diesel till energienheten kWh.
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Programmet RoadWorx
RoadWorx är ett massdisponeringsprogram som räknar på massförflyttning för vägbyggnad. När vägens
profillinje bestämts och massorna är kända, importeras all data till RoadWorx och bearbetas samt ritas in i
programmet. Med disponering menas en förflyttning av massor från schakt till fyll samt urgrävningar.
Programmet har gett svar på frågor som: Vilka masstyper behövde man förflytta? Vilka volymer har
massorna? Hur långt förflyttas de? Vilka maskiner och transportfordon används?

Transportlängder
Massdisponeringen i ett vägbygge kan illustreras av figur 2. Massorna som är över väglinjen schaktas (C, D
och B) och massorna som är under väglinjen fylls, återfylls eller urgrävs. Om materialet som schaktas
behövs för fyllning transporteras det dit. För att ta reda på transportlängden tar man en sträcka mellan
tyngdpunkten i schaktdelen och tyngdpunkten på fylldelen. Sträckan där emellan är medeltransportlängden.
Vägen som byggdes hade massor som behövde schaktas och fyllas på flera ställen med flera masstyper
inblandade. Därför har programmet tagit ett medelvärde på medeltransportlängderna för varje masstyp och
detta kallas för viktad medeltransportlängd. Detta värde använde vi sedan för att räkna på
energiförbrukningen av maskinerna (Hagert, 2009).

Figur 3: Massdisponering (Fredriksson, 2009).

Figur 4 visar principen för massdisponering. Källa: (Fredriksson, 2009).

Lastkapacitet
Olika maskiner har olika lastkapaciteter och måttet för hur mycket de olika maskinerna kan lasta anges i
m3/h. I programmet anges värden på lastkapaciteter för maskin- och transportfordon med hänsyn taget till
korrektionsfaktorer (se bilaga 1). Beroende på vilken masstyp som förflyttas kan lastkapaciteten variera. Till
exempel kan en grävmaskin som schaktar jord ha kapaciteten 110 m3/h, men vid schaktning av krossberg
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endast 90 m3/h (Hagert, 2009). Nedan beskrivs information tagen ur programmet och som användes i
beräkningen av energiförbrukning och koldioxidutsläpp för Svärtingeobjektet.

Volymer
I RoadWorx anges volymerna i olika hanteringstillstånd (se tabell 1). Beräkningar av energiförbrukning,
koldioxidemissioner och massdisponeringen i detta arbete grundade sig på dessa volymer. I beräkningen
uppstod behov av omvandling av volymerna till olika hanteringstillstånd genom att använda
korrektionsfaktorer (se bilaga 1).
Tabell 1: Volymer.
Volymer enligt RoadWorx
Masstyp
Hanteringstillstånd
Jord
Teoretisk fast volym
Fyllning
Teoretisk anbringad volym
Förstärkningslager
Teoretisk fast volym
Lättbergbank
Teoretisk anbringad volym
Återfyllning
Teoretisk anbringad volym

Maskiner och transportfordon
För massutskiftning finns det två olika maskingrupper. Den ena består av en grävmaskin (2,2 m3 som
schaktar), en traktor (15 ton som mottagare) och två hjälpresurser som består av en vält och en grävmaskin
(1,0 m3). Transport av massorna sker med dumprar, där antalet beror på transportsträckan. När sträckan ökar,
ökar också antalet transportfordon. Detta för att skapa en balans mellan schaktade och transporterade massor.
Den andra maskingruppen består av en bandschaktare och två hjälpresurser som består av en vält och en
grävmaskin (1,0 m3). För att kunna räkna fram energiförbrukningen av dessa maskiner och därmed
koldioxidutsläpp, krävdes information om egenskaper hos de olika maskinerna. I samarbete med Swecon
valdes Volvo maskiner vilka motsvarar de som användes i Svärtingeobjektet (Bäck, 2009) (se tabell 2).
Tabell 2: Maskinmodeller (Bäck, 2009).

Volvo maskiner
Maskin
Bandschaktare
Bandgrävmaskin
Hjullastare
Bandgrävmaskin
Vält
Ramstyrda dumprar

Typ
L220F
EC460C
L90F
EC240C
SD122D
A35E
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Priser
Priser som togs från RoadWorx och som användes för beräkningen i arbetet är nettopriser. Dessa priser
användes för att kunna beräkna arbetstimmar och antal dumprar som utförde transporten av schaktade
massor. Syftet med denna typ av beräkning är att komma så nära de verkliga värdena på energiförbrukningen
som möjligt. Dessa priser kan vara olika för olika entreprenörer.

Sprängning
Denna del bestod av borrning av berg samt sprängning. Energiförbrukning och koldioxidutsläpp vid
sprängning omfattas av förbrukad mängd diesel från bergborrmaskinen såväl som mängd sprängmedel som
används för själva sprängningen. Vid borrning åtgår 0,11 liter diesel per ton bergmassa. Vid sprängning
används 2,3 kg sprängmedel per ton berg som motsvarar 0,166 kg CO2 per ton berg (Murén, 2009).
Exempel: Berg
Vikt: 847 167 ton


Borrning
847 167 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,11 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑡𝑜𝑛 = 93188 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
CO2 emission
93188 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 2,6 𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 242289 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 242 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2



Sprängmedel
847 167 𝑡𝑜𝑛 ∗ 2,3 𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑔 = 1948484 𝑘𝑔 = 1948,5 𝑡𝑜𝑛
CO2-emission
847 167 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,166 𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑡𝑜𝑛 = 140629 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 140 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2

Eftersom ändring av metod från massutskiftning till användning av KC-pelare inte berör sprängningen fanns
det heller inget behov av att omvandla mängden förbrukat sprängmedel till energienheter.
Totalt:
Dieselåtgång: 93 188 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
Sprängmedel: 1 948,5 𝑡𝑜𝑛
CO2-emission: 242 289 𝑘𝑔 + 140 629 𝑘𝑔 = 382918 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 382,9 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2

Bergkrossning
Krossberg används i olika lager av vägkroppen och fungerar som förstärkning av undergrunden. Dessa lager
fördelar trafikens tyngd så att vägen inte sjunker, spricker eller rasar. I Svärtingeprojektet har man krossat
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nästan allt berg och använt det till förstärkning av undergrunden. Det krossade bergmaterialet bearbetades på
olika sätt för att på så sätt nyttjas inom olika områden. Stora block placerades längst ner medan finare
material placerades högre upp i vägunderbyggnaden.
På grund av att krossat bergmaterial har olika funktionsområden beroende på vilken behandling det
genomgår kan krossberg delas in i fyra olika områden/kategorier. Den första består av sprängt berg som tas
direkt efter sprängning och transporteras till fyllning utan att krossas. Denna kategori kräver energi för
interna transporter och ingen energi för krossning eller siktning. Andra kategorin är sprängt berg som krossas
och placeras högre upp i underbyggnaden, lättbergbank. Materialet krossas till 0-300 mm, där ca 0,5 liter
diesel/ton förbrukas för krossning och siktning. Den tredje kategorin består av material som krossas till 0-90
mm och som används till förstärkningslager, där ca 0,75 liter diesel/ton förbrukas vid krossning och siktning.
Fjärde delen krossas till 0-32 mm och används till bärlager. Här har man förbrukat lika mycket energi för
krossning och siktning som för förstärkningslagret. För samtliga delar förbrukas energi för interna
transporter av bergmaterialet, ca 0,1 liter diesel/ton (Murén, 2009).
Exempel: Bärlager
Vikt: 87 860 ton
Fraktion: 0-32 mm
Interna transporter: 0,1 liter diesel/ton
Krossning och siktning: 0,75 liter diesel/ton


Krossning och siktning
87 860 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,75 𝑙/𝑡𝑜𝑛 = 65895 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
CO2 utsläpp
65895 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 2,6 𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 171327 𝑘𝑔 𝐶𝑂2



Interna transporter
87 860 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑡𝑜𝑛 = 8786 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
CO2 utsläpp
8786 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ 2,6 𝑘𝑔 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 22843 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

Totalt
Diesel åtgång: 65895 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 + 8786 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 74681 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
CO2 emission: 171327 𝑘𝑔 + 22843 𝑘𝑔 = 194170 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 194,2 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
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Transporter
I Svärtingeobjektet har man använt sig av utskiftningsmetoden i de studerande sektionerna. Denna metod går
ut på att ersätta befintligt material som har dålig hållfasthet med bergmaterial som har högre hållfasthet.
Alternativa metoder som vi i det här arbetet försöker tillämpa, för att se om det ger minskad
energiförbrukning och koldioxidutsläpp, går ut på att använda kalkcementpelare. Denna metod innebär att
jordmaterialet varken behöver schaktas eller fyllas. Bergmaterialet som användes för fyllning måste
transporteras till närmaste depå. Denna ligger inom en radie på 5 km från objektet (Fredriksson, 2009). För
att räkna fram dieselåtgången och koldioxidemissioner för transporten av bergmaterialet använde vi oss av
en ekvation som är tagen från en rapport som heter ”Koldioxidutsläpp vid vägbyggnad – en fallstudie med
jämförelse av alternativa byggnadssätt” av Jonas Lindén (2008). I ett telefon samtal med Magnus Swahn,
som är VD för NTM (Nätverket för Transporter och Miljön), bekräftade han att denna ekvation finns i en
rapport som heter ”Alternativa drivmedel – Emissioner och energianvändning vid produktion” av Blinge
Magnus (2006). Tyvärr kunde vi inte få tillgång till denna rapport eftersom vi inte är medlemmar. För att
räkna fram dieselförbrukningen och därmed koldioxidemissioner behövde vi veta lastkapaciteten och
bränsleförbrukningen för transportfordonen. Lastkapaciteten och bränsleförbrukningen för dumprarna togs
från motsvarande Volvo transportfordon, där lastkapaciteten för en dumper av modellen A35E är 33,5 ton
och förbrukar ca 30 liter diesel/tim. Med en maxhastighet på 50 km/tim blir förbrukningen ca 6 liter
diesel/mil (Bäck, 2009).

𝐶𝑂2 =

𝑚ä𝑛𝑔𝑑
∗ 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 ∗ 2 ∗ 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 2, 6 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 /𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 (𝑘𝑔)
𝑙𝑎𝑠𝑡𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

Exempel på hur dieselförbrukning och koldioxid emissioner beräknas:
1000 ton Berg transporteras 5 km med en lastkapacitet på 33,5 ton och bränsleförbrukning på 0,5 liter
diesel/km.
𝐶𝑂2 =

1000
33,5

∗ 5 ∗ 2 ∗ 6 ∗ 2,6 = 4656,7 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 (Blinge, 2006)

Massdisponering
Med hjälp av programmet RoadWorx kunde vi få fram data på masstyper, transportlängder och maskiner
som användes. Masstyper som hanterades var jord, berg, och krossberg. För att veta hur mycket energi det
gick åt för schakt och fyll i projektet, fick vi räkna på varje masstyp och sedan addera dem. Det är svårt att
ha med all beräkning här. Därför valdes jord som ett exempel på hur beräkningen gick till.
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Jord
I utskiftningsmetoden som användes i Svärtingeprojektet krävdes schaktning och fyllning. Detta gjordes med
hjälp av maskiner och transportfordon som utgjorde en maskingrupp. Maskinerna hade olika arbetsuppgifter.
För att få fram energiåtgång och utsläpp räknade vi ut antalet arbetade timmar för samtliga maskiner i
maskingruppen. Det vi behövde veta var volym, antal maskiner, pris kr/ m3 och lastkapaciteten. Antalet
maskiner var kända men inte antalet transportfordon. Därför fick vi räkna ut det genom att använda
kostnaden för maskingruppen (se tabell 3). Priset multipliceras med lastkapaciteten för att få fram den totala
kostnaden för maskingruppen.
Tabell 3: Beräkning av antal dumprar, lastkapacitet: 110 m3/h

ANTAL DUMPRAR
Pris (kr/ m3) Pris med dumprar (kr) Pris utan dumprar (kr) Antal dumprar
Jord (bandgrävmaskin)
28,63
3149
1950
2,18
Priset exklusive kostnaden för dumprar fås från tabell 4. Skillnaden mellan dessa två blir kostnaden för
samtliga dumprar som behövdes för att schakta och fylla jord. Denna kostnad delas med priset för en dumper
för att få antalet dumprar. Skillnaden mellan dessa två blir kostnaden för samtliga dumprar som behövdes för
att schakta och fylla jord. Denna kostnad delas med priset för en dumper för att få antalet dumprar. När både
antalet maskiner och transportfordon är kända räknas drifttiden fram för respektive masstyp.
Tabell 4: Drifttid för schaktning av jord med bandgrävmaskin (Bäck, 2009).

DRIFTTID
Bandgrävmaskin EC460C
Hjullastare L90F
Bandgrävmaskin EC240C
Vält
Ramstyrda dumprar

Pris
800
600
250
300
550

Omfattning
100 %
100 %
50 %
50 %
100 %

Drifttid, tim
735
735
367
367
1602

Enligt en rapport av Lindgren m.fl. (2007) multipliceras drifttiden med motoreffekt, belastningsfaktor och
specifik bränsleförbrukning för att få mängden diesel som förbrukas av maskiner eller transportfordon (se
tabell 5). Denna mängd multipliceras med 3,146 ton CO2/ton diesel för att få fram mängden koldioxid som
släpps ut.
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Tabell 5: Teknisk data för maskiner och transportfordon.

TEKNISK DATA
Maskin
Bandschaktare
Bandgrävmaskin
Hjullastare
Bandgrävmaskin
Vält
Ramstyrda dumprar

Typ
L220F
EC460C
L90F
EC240C
SD122D
A35E

Motoreffekt Typisk
(kW)
belastningsfaktor (%)
261
0,48
235
0,40
129
0,48
125
0,40
119
0,48
309
0,21

Specifik bränsleförbrukning
(g/ kW h)
254
254
260
260
260
254

𝐸 = 𝐻𝑟 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿𝑓 ∗ 𝐵𝑒
Där:
E= massan emissioner under den studerade perioden
Hr = antalet drifttimmar
P = motoreffekt i kW
Lf = typisk belastningsfaktor
Be = Specifik bränsleförbrukning i g/ kWh
(Lindgren, 2007)
I tabell 5 samlades teknisk data nödvändig för ekvationen ovan in. Typisk belastningsfaktor och specifik
bränsleförbrukning är tagna från Lindgrens rapport. Teknisk data för fler maskiner finns i bilaga 2. För att ta
reda på motoreffekten för maskinerna och transportfordonen som användes i Svärtingeprojektet, användes
det motoreffekter för Volvomaskiner. Dessa maskiner motsvarar de som användes i Svärtingeobjektet.
Exempel på hur dieselförbrukningen beräknas för en grävmaskin:
Drifttid = 735 h
Motoreffekt = 235 kW
Typisk belastningsfaktor = 40 %
Specifik bränsleförbrukning = 254 g/kWh
𝐸 = 735 ∗ 235 ∗ 0,40 ∗ 254 = 17548860 𝑔 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 → 17,5 𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

CO2-utsläpp
17,5 ∗ 3,146 = 55 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2 (Lindgren, 2007)

KC-pelare
Bränsleförbrukningen var tidskrävande att få fram för KC-maskinen. Orsaken till detta var att det inte fanns
någon räknemetod eller litteratur som vi kunde grunda oss på, och att förbrukningen beror på vilket typmark
man jordstabiliserar. Att jordstabilsera med KC-pelare i lera innebär en något minskad energiförbrukning än
med mark som består av torv. Vi grundade våra data från Svärtingeobjektet och använde det som underlag
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för nedanstående beräkningar. I Svärtingeobjektet hade man installerat totalt 101 170 m KC-pelare under
marken och förbrukat 50 000 liter diesel (Nilsson, 2009). I den förbrukade dieseln ingår också interna
transporter som fyllde materialbärare med kalkcement från bulkupplag. Sträckan mellan materialbärare och
bulkupplag brukar vara väldigt kort. Medelbränsleförbrukning får vi genom att dividera 50 000 liter diesel
med 101 170 meter KC-pelare. Resultatet blir en medelbränsleförbrukning på 0,49 liter diesel/m.
I FFU finns sektions- och profilritningar och med dem kunde vi räkna ut medelvärde på djup, längd och
bredd på de vägområden som skulle jordstabiliseras.
I exempel 1 nedan instruerar räknemetoden hur vi kunde bestämma antal KC pelare, samt antal meter pelare.
Vi räknar på sektionen 2 950 – 3 100 (se avsnitt det studerade sektionerna). För att kunna räkna på exemplet
nedan måste pelarens centrum avstånd och diameter bestämmas och det har vi antagit oss till.
Exempel 1: uträkning av antal meter KC-pelare inom sektionen 2 950 – 3 100 (m).



Medeldjupet (D) är 9 meter, medellängd (L) är 150 m och medelbredden (B) är 46 m. Pelare med 1,
3 m c/c och diameter med 600 mm.
c/c + diameter: 1, 3 m + 0, 6 m = 1, 9 m
L: 150 m/1, 9 m = 79 st., antal pelare på längden.
B: 46 m/1, 9 m = 24 st., antal pelare på bredden.
L x B: 79 st. x 24 st. = 1 896 st., det totala antalet pelare.
D x (L x B) = 9 m x 1 896 st. = 17 064 m, total antal meter pelare.

Figur 1: KC pelare i mark.

Vi räknar med 23 kg kalkcement/m för vårt objekt, nu kan vi räkna ut den totala mängden kalk och cement i
kg.
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Exempel 2: uträkning av mängd kalk och cement (kg).


(23 kalkcement/m) x 35 496 = 81 6408 kg kalkcement
81 6408 kg/1000 = 816 ton kalkcement

Nu kan vi räkna ut bränsleförbrukning per liter för KC-maskinen genom att multiplicera 35 496 m pelare
med medelbränsleförbrukning på 0,49 liter diesel/m pelare. Sammanfattas till 17 393 liter diesel. Nu har vi
alla värde som behövs för att räkna ut koldioxidemission och energiförbrukningen vid installation av KCpelare.
Exempel 3: uträkning av energiförbrukning och koldioxidemission för KC-pelare.


Energiberäkning (kWh).
(17 393 liter) x (9, 7 kWh/liter) = 16 8712 kWh



CO2 emission (ton).
(17 393 liter) x (2, 41 kg CO2/liter diesel) = 41 917 kg koldioxid
41 917 kg CO2/1000 = 41, 9 ton CO2

9, 7 kWh/liter är energiinnehåll för bränsle diesel typ MK1, som är det vanligaste bränslet i Sverige. Värdet
2, 41 kg CO2/liter diesel är koldioxidemissionen för diesel typ MK1. Från Svenska Petroleuminstitutets
hemsida finns beräkningsfaktorer för olika bränslens energiinnehåll, densitet och koldioxidemission, se
bilaga 7. I våra räknemetoder använder vi av oss diesel MK1 5 % FAME som är den vanligast i Sverige
(Shell, 2010).

Bränd kalk
Tillverkningsprocessen (se bilaga 6) av bränd kalk är energikrävande och genererar stora utsläpp av
koldioxid. Förbränningen är den största delen av energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Energibehovet
som krävs för att bränna kalk beror på vilket kalkugnsdesign man använder, en schaktugn eller roterugn. En
shaktugn har lägre energibehov än en roterugn. Schaktugnens energiförbrukning ligger mellan 3,5 och 4,1
GJ/ton kalk och för roterugnen ligger siffran på mellan 5,0 och 8,0 GJ/ton kalk i Sverige (Åhman, 2004).
Vi räknar med 3,6 GJ/ton kalk i schaktugnen som finns på Gotland (Wernersson, 2010). Alla våra
energiförbrukningar ska enhetsomvandlas till kWh. Utsläppet av koldioxid uppgår upp till 500 kg CO2/ton
kalk (Åhlström, 2010). I princip kommer koldioxidutsläppet från 70 % av kalk och 30 % förbränning av olja
vid tillverkningsprocessen (Åhlström, 2010).
Exempel 1: uträkning av energiförbrukning och koldioxidemission vid tillverkning.


Energiförbrukning (kWh).
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1 J (Ws) = 0, 277 x 10−6 kWh, enhetsomvandling
(3, 6 x 109 J) x (0, 277 x 10−6 kWh) = 1000 kWh


CO2 emission (ton).
(408 ton kalk) x (500 kg koldioxid/ton CaO) = 20 400 kg koldioxid
20 400 kg koldioxid/1000 = 204 ton koldioxid

Kalk skeppas med båt från Gotland till en depå i Köping under 17 timmar, och förbrukar 6 ton diesel/dygn.
Att lasta båten tar cirka 12 timmar och att lossa omkring 17 timmar. Det förbrukas 1 ton diesel/dygn vid
lastning och lossning av kalk (Grandelius, 2010). Enheten ton diesel per dygn intresserar inte oss eftersom vi
vill ha förbrukningen ton diesel per ton kalk (se enhetsomvandlig på exempel 2 nedan). Efter
enhetsomvandligen kan vi då räkna ut förbrukningen med 0,013 ton diesel/ton kalk.
Exempel 2: uträkning av energiförbrukning och koldioxidemission vid transport.


CO2 emission (ton).
Enhetsomvandlig (ton diesel/ton kalk):
(17 h/ 24 h) x (6 ton diesel/dygn) = 4, 25 ton diesel, total dieselförbrukning under transporten.
4, 25 ton diesel/408 ton kalk = 0, 01 ton diesel/ton kalk.
Samma räknemetod gäller för lastning och lossning med resultat 0, 003 ton diesel/ton kalk.
0, 01 + 0, 003 = 0,013 ton diesel/ton kalk
Transport med båt:
(0, 013 ton diesel/ton kalk) x (1222, 5 liter diesel/ton kalk) = 15, 9 liter diesel/ton kalk
(15, 9 liter diesel/ton kalk) x (408 ton kalk) = 6 487, 2 liter diesel
(6 487, 2 liter diesel) x (2, 41 kg CO2 / liter diesel) = 15 634, 1 kg CO2
15 634, 1 kg CO2 /1000 = 15, 6 ton koldioxid



Energiförbrukning (kWh).
(0, 013 ton diesel/ton kalk) x (1222, 5 liter diesel/ ton diesel) = 15, 9 liter diesel/ton kalk
(15, 9 liter diesel/ton kalk) x (408 ton kalk) = 6 487, 2 liter diesel
(6 487, 2 liter diesel) x (9, 7 kWh/liter diesel) = 62 925, 8 kWh

Värdet 1 222, 5 liter diesel/ton diesel representerar densiteten för diesel som vi har omvandlats från 818 kg
diesel/m3, se bilaga 7.

Cement
I en hållbarhetsredovisning för Cementa AB redovisas koldioxidutsläppet och energiförbrukningen vid
tillverkning av cement. På fabriken i Slite på Gotland där cementen tillverkas är utsläppet 694 kg
koldioxid/ton cement under 2007. Vid tillverkning av cement (se bilaga 12) har alternativa bränslen varit
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aktuellt på biomassa eller avfall, vilket har lett till minskad användning av fossila bränslen med ungefär 33
%. Energiförbrukningen är uppdelad i två delar där det ena värdet representerar värme och det andra
elektricitet. För värme är energi 3,0 GJ/ton och 134,3 kWh/ton cement för elektricitet under 2007 på
Cementa AB. Resultaten från våra energiberäkningar enhetsomvandlas till kWh.
Uträkningen av energiförbrukningen och koldioxidemissionen av cement är densamma som för kalk (se
bränd kalk, exempel 1).
Cement skeppas med båt från Slite Gotland till depå i Köping under 22 timmar, och förbrukar 6 ton
diesel/dygn (Grandelius, 2010). Att lasta cementen i båten tar 12 timmar och lossa den tar 17 timmar. Det
förbrukas 1 ton diesel/dygn vid lastning och lossning av cement (Grandelius, 2010). Vi omvandlar enheten
ton diesel per dygn till ton diesel per ton cement. Om vi följer räknemetoden bränd kalk exempel 2 kommer
förbrukningen bli 0,0164 ton diesel/ton cement. Att räkna ut energiförbrukningen för diesel görs genom
samma räknemetod som med bränd kalk (exempel 2). Energiförbrukning för transport av cement blir 79 152
kWh.
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Litteraturstudie
Att hitta litteratur om ämnet var inte lätt på grund av bristen på undersökningar som gjorts om ämnet ifråga.
Därför försökte vi få så mycket information och kunskap som möjligt av folk i branschen. Mest information
har vi fått från vår handledare på Svevia, Rune Fredriksson och Christer Hagert på Vägverket. De har
bidragit med sina erfarenheter och kunskap.

Krossning
För att få reda på energiförbrukningen av en mobil krossanläggning, genomfördes en intervju med Per
Murén från NCC. I mötet diskuterades bergkrossningsprocessen olika värden som blev en del av våra
beräkningar. Det gjordes även telefonsamtal med entreprenören som krossade bergmaterialet till
Svärtingeobjektet och vi fick reda på förbrukningen för deras maskiner.

Sprängning
Denna del diskuterades med Per Murén från vilken vi fick värden som var svåra att få tag på, exempelvis
mängd sprängmedel/ton bergmassa och kg CO2/ton bergmassa vid sprängning.

Transporter
Båt
Data och information för båttransport av kalk och cement erhöll vi från företaget Citadel Shipping AB via
kontakt med Lars Grandelius som är kapten och operatör på Citadel Shipping AB.

Dumprar och bulkbil
Transport av kalk och cement från blandningsstationen i Köping till Svärtinge i Norrköping skedde med
bulkbil. Massor som behövde transporteras längre sträckor transporterades med ramstyrda dumprar.
Information som användes för beräkning av energiförbrukningen togs från Swecon, Triofrakt AB och en
ekvation från en rapport skriven av Blinge Magnus, Alternativa drivmedel – Emissioner och
energianvändning vid produktion.

KC-pelare
Information om KC pelare finns tillräcklig på internet att hitta. Många rapporter har gjorts om KC-pelarens
hållfasthet. På Svenska Djupstabiliseringens (SD) hemsida finns det en del forskningar och rapporter om
KC-pelare.
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Räknemetoder och data var svårt att hitta i litteratur och på Internet. Enklaste metoden var att jämföra med
ett avklarat projekt och använda data som underlag. Man hade använt KC-pelare som jodförstärkning i
Svärtingeprojektet.
Genom platschefen fick vi reda på att Vägverket anlitade LCM som entreprenad och kontakt person var
Bengt Nilsson.
LCM är ett nordiskt företag som ägs av Keller Holding med kompetens inom mark och grundförstärkning.
De var de första entreprenörerna i landet som började djupstabilisera i Sverige under 1975. Huvudkontoret
ligger i Lindome utanför Göteborg.

Kalk
Det finns en hel del information om kalk, båda på Internet och i litteratur, men en hel del av vår information
och våra data är från företaget Nordkalk AB och rapporten av Max Åhman, Lunds universitet. Från Nordkalk
fick vi de data som är underlag för våra beräkningar av kalk, samt information om tillverkning och transport
av kalk. Hos Nordkalk AB kontaktade vi med Susanne Åhlström, platschef i Köping och Håkan Wernersson,
produktchef för markstabilisering.
Med Åhmans rapport kunde vi jämföra och använda som litteratur.
Nordkalk AB är ett företag som bryter och tillverkar produkten kalk till bland annat industrier, lantbruk och
miljövård. Omsättningen uppnår summan av 344, 9 miljoner Euro år 2008. Företaget har cirka 1 200
anställda och bedriver verksamhet på flera än 30 orter och i 8 olika länder. Nordkalk AB ägs av Rettig Group
Oy AB. Verksamheten i Sverige är certifierad enligt ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 och OHSAS
18001:2007.

Cement
Rapporten av Max Åhman, Lunds universitet och företaget Cementa AB kommer vår väsentliga information
om produkten cement. Från Cementa AB fick vi reda på tillverkningsprocessen och hur transporten av
cement går till samt data för våra beräkningar, via kontakt med Stig Jansson.
Tillverkning av cement bedrivs av företaget Cementa AB och ingår i internationella koncernen Heidelberg
Cement. Företaget tillverkar och marknadsför i Sverige och har en omsättning på 1,3 miljarder med 425
anställda.
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Resultat
Här presenteras resultatet av beräkningen för massutskiftningsmetoden och förstärkningen med KC-pelare.
Endast resultatet av energiförbrukningen och utsläpp presenteras i detta kapitel. För detaljerad information
om respektive del i resultatet hänvisas läsaren till räkneverktyget där all beräkning finns.

Massutskiftningsmetoden
Här presenteras totala energiförbrukningen och utsläpp av koldioxidemissioner för hela vägsträckan med den
metoden som användes för vägbyggnaden. I denna ingår posterna schaktning, fyllning, sprängning av berg
och bergkrossning. Energiförbrukningen med denna metod blir 12 279 059,7 kWh. Koldioxidemissioner för
samtliga poster blir 3 319,1 ton CO2, där schaktning och fyllning bidrog till 58,9 % av det totala
kolioxidutsläppet. Beräkningen finns i bilaga 3.

Sprängning
Sprängningen av berg innebär borrning och förbrukning av sprängmedel. För borrning blir förbrukningen
903 927,4 och för sprängningen går det åt 1 948,5 ton sprängmedel. Koldioxidutsläpp för borrningen blir
224,6ton CO2 och för mängden sprängmedel 140,6 ton CO2. De totala koldioxidutsläppen för sprängningen
blir 365,2ton CO2. För detaljerad beräkning finns tabeller tagna från räkneverktyget i bilaga 4.

Bergkrossning
Dieselförbrukningen för mobil krossanläggningen blir 391 067,6 liter diesel, detta motsvarar en
energiförbrukning på 3 793 356,1 kWh Koldioxidemissioner från förbrukad diesel blir 942,5ton CO2. För
detaljerad beräkning finns tabeller tagna från räkneverktyget i bilaga 3.

Massdisponering
För schaktning och fyllning blir dieselförbrukningen 639,4 ton diesel, som motsvarar en energiförbrukning
på 7 581 776,3 Koldioxidemissioner från förbrukad mängd diesel blir 2 011,4 ton CO2 (se bilaga 3).

Kalkcementpelare
Energiförbrukningen med denna metod blir 12 646 732,6 kWh. Koldioxidemissioner för samtliga poster blir
3 682 ton CO2.
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Installation
För installation av kalkcementpelare på byggarbetsplatsen blir energiförbrukningen 16 8712,5 kWh och
koldioxidemissionen 41, 9 ton CO2, se bilaga 8 tagen från våra räkneverktyg.

Tillverkning
För tillverkning av cement och kalk blir den totala energiförbrukningen 802 944 kWh. Koldioxidemissioner
för båda cement och kalk är 487 ton CO2, se bilaga 9 för mer detaljerad beräkning för cement och kalk tagna
ur räkneverktyg.

Transport
Transport av kalk och cement sker med båt och bulkbil och den totala energiförbrukningen är 162 702, 3
kWh och koldioxidemissionen är 40, 4 ton CO2. Se bilaga 10.

Massutskiftningsmetoden jämfört med KC-pelare
Här visas en jämförelse mellan dessa två metoder, där metod 1 presenterar resultatet för
massutskiftningsmetoden och metod 2 för kalkcementpelare.
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förstärkningsmetoden med KC-pelare. Enligt beräkningen som gjordes i räkneverktyget förbrukas 3 % mer
energi och 10 % mer utsläpp av koldioxidemissioner vid användning av KC-pelare jämfört med
utskiftningsmetoden. Användning av KC-pelare skulle öka energiförbrukningen med 367,7 MWh och
koldioxidemissioner med 362,9 ton CO2. Denna ökning beror på den höga energiförbrukningen vid
tillverkning av kalk och cement. De värden vi fick visar tydligt att en stor del av energin går till ugnar där
kalken värms till 1000 grader och cementen till 1450 grader. För denna delprocess går 59 % av energin åt
och 41 % till resterande delprocesser. Detta är den viktigaste orsaken till ökningen av energiförbrukningen
och CO2-utsläppen.
Eftersom delsträckan, som enligt platschefen kunde förstärkas med KC-pelare, bara är 8 % av vägsträckan,
kan det bli svårt att reducera energi- och CO2-emissionerna. Hade sträckan utgjort en större del av totala
väglängden och behövt djupa urgrävningar, tror vi att användning av KC-pelare skulle kunna vara rätt metod
ur en energi- och miljösynpunkt, därför att djupa urgrävningar medför stora volymer som måste disponeras
och höjs också energiförbrukningen.
En annan orsak är transporten av överskottsmaterial som skulle schaktas och sedan ersätta jordmaterialet
med dålig hållfasthet. Denna transport utgjorde 51 % av energiförbrukningsökningen som användning av
KC-pelare kunde medföra. Detta skulle kunna undvikas om man inte hade varit tvungen att skära i terrängen
och sedan schakta bort överskottsmaterialet så som i Svärtingeobjektet. I andra objekt kan terrängen se
annorlunda ut och ge bättre möjligheter som gör att profilen inte skär så mycket i berget vilket leder till
minskade överskottsmassor som måste tas omhand. Även i Svärtingeobjektet skulle en profilhöjning vara ett
fungerande alternativ om man hade valt KC-pelare istället för massutskiftning eftersom överskottsmaterialet
skulle kunna användas till denna höjning och inte behöva transporteras till en depå. Anledningen till att vi
inte gjorde beräkningar på profilhöjningen är att det skulle bli för omfattande. En profilhöjning görs
vanligtvis under projekteringsskedet med hjälp av dataprogram och är svår att göra i efterhand.

Bergkrossning
Energiberäkningen som vi gjorde för vägunderbyggnaden fick oss att genomgå en process med flera
delmoment för att ta reda på olika värden, ekvationer och fakta som sedan kunde användas i arbetet.
Bergkrossningen, som är en del av denna process, tänkte vi diskutera här för att belysa ämnet mer ingående.
När vi försökte ta reda på energiförbrukningen för en mobil krossanläggning fanns det inte mycket
information om det hos entreprenörer, utan vi fick istället vända oss till tillverkaren (Sandvik) av dessa
maskiner och enligt dem har en mobil krossanläggning 90 % verkningsgrad. Vi kontakt med NCC och enligt
dem kan en mobil krossanläggning ha 30 % verkningsgrad. Dessa värden diskuterades med NCC och den
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enda förklaringen till den stora skillnaden i verkningsgrad som vi kom fram till var att nya maskiner har
självfallet högre verkningsgrad. Ett sätt att öka verkningsgraden hos dessa maskiner är koppling till direkt el
som kan ge ungefär 100 % verkningsgrad. Slutsatsen av detta blir att användning av nya maskiner ger högre
verkningsgrad som resulterar i mindre dieselförbrukning och därmed också en minskning av
koldioxidemissioner.
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Slutsats
Syftet med detta examensarbete var följande:


Att ta reda på om energiförbrukning och koldioxidutsläpp skulle minska om man förstärkte marken
med kalkcementpelare istället för massutskiftning.



Att ta reda på hur man räknar på energiåtgång och utsläpp för ett vägbygge.



Att ta fram ett räkneverktyg för beräkningen.



Att söka fastställa om en höjning av väglinjen skulle kunna tillämpas för att minska förflyttningen
av jordmassor.

Att använda kalkcementpelare i Svärtingeobjektet minskar inte energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Beräkningarna vi gjort visar motsatsen. Vi ser en ökning på 3 % i energiförbrukning, som motsvarar 367,7
MWh, och 10 % i koldioxidemissioner som motsvarar 362,9 ton CO2 . Ökningen beror främst på den höga
energiåtgången för tillverkning av kalk och cement. Vid ändring av metod från massutskiftning till
användning av KC-pelare utgjorde överskottsmaterial, som man skulle bli tvungen att transportera, hälften av
denna energiförbrukningsökning.
Ett Excelbaserat räkneverktyg har tagits fram för beräkning av energiförbrukning och utsläpp för en
vägunderbyggnad. I räkneverktyget visas beräkningssättet samt möjlighet till att använda det till andra
objekt. Dock krävs det en anpassning av räkneverktyget för det aktuella objektet.
Höjning av profilen skulle kunna tillämpas i kombination med användning av KC-pelare i Svärtingeobjektet.
Överskottsmaterialet skulle i detta fall användas till höjningen istället för att transportera det till en depå.
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Bilagor
Bilaga 1
Korrektionsfaktorer, Terrassering
m3 (tf) - Teoretisk volym är ett begrepp som används vid teoretiska beräkningar. Erhålls från arbetsplaner
och ritningar.
m3 (vf) - Som korrektionsfaktor räknas normalt 1,05. I verkligheten varierar faktorn beroende på bl.a.
schaktdjup och schaktyta. Stor yta och litet djup ger en förhållandevis större faktor.
m3 (ta) - En anbringad volym är en utlagd eller utfylld volym, till skillnad mot fast volym som avser orört
material i naturtillstånd.
m3 (va) - Korrektionsfaktorn varierar kraftigt beroende på fyllnadshöjd, fyllnadsbredd, materialslag mm.

Terrassering - berg

*) Värden inom parentes gäller för pallhöjder < 2 meter (Fredriksson, 2009)
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Bilaga 2
Olika maskindata
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Bilaga 3
Energiförbrukning

34

Bilaga 4
Energiförbrukning för sprängning och statistik på krossberg.

(SGU, 2008)
)

35

Bilaga 5
Krossning

(SGU, 2008)
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Bilaga 6
Tillverkningsprocessen av kalk från kalkförening.
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Bilaga 7
SPI (Svenska Petroleum Institutet) - Energiinnehåll, densitet och koldioxidemission för diesel.
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Bilaga 8
Installation av KC-pelare, tagen ur räkneverktyget.

Installation av KC pelare
Bränsleförbrukning
(liter diesel/m)
KC pelare
maskin

0,49

Totala bränsleförbrukning
(liter diesel)

Energiförbrukning
(kWh)

CO2
emission
(ton)

17393,0

168712,5

41,9
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Bilaga 9
Tekniska data för kalk och cement, tagen ur räkneverktyg.

Teknisk data för kalk
Totala vikt kalk
(ton)
408

CO2 utsläpp vid Gottland
Energiförbrukning Energiförbrukning
fabriken
(kWh/ton cement)
(kWh)
(kg CO2/ton cement)
500
1000,0
408000,0

CO2 emission
(ton)
204

Teknisk data för cement
Totala vikt
cement
(ton)

CO2 utsläpp vid Slite
fabriken
(kg
CO2/ton cement)

Energiförbrukning
(kWh/ton cement)

408

694

968,0

Energiförbrukning
(kWh)

CO2 emission
(ton)

394944,0

283
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Bilaga 10
Transporter av kalk och cement. Tagna från räkneverktyg.

Transport från Köping depå till Norrköping Svärtinge med bulkbil
Mängd vikt av Medelbränsleförb Sträcka
Bränsleförbruknin
CO2
Kalk och
rukning
(mil) Lastkapacitet g
(liter
Energiförbrukning
emissioner
cement
(liter diesel/mil)
(ton)
diesel)
(kWh)
(ton)
(ton)
Bulkbil
816
4,5
24,2
42,0
2126,2
20624,5
5,1

Transport av kalk och cement med båt

Transport av cement,
från Slite till Köping
Transport av kalk, från
Gottland till Köping
Total

Bränsleförbrukning vid
transport med båt (liter
diesel/ton)
20,0

Bränsleförbrukning
(liter diesel)

Energiförbrukning
(kWh)

CO2 emissioner
(ton)

8 160,0
79152,0

15,9

6487,2
14647,2

62925,8
142077,8

19,7
15,6
35,3
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Bilaga 11
Översiktplan över Svärtinge

42

Bilaga 12
Tillverkningsprocess av cement från cementa AB.
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