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Sammanfattning 

Detta är en studie om klimatpåverkan i samband med anläggandet av järnvägsbroar i syfte att ta 

fram nyckeltal (moment, material, mängder) för att effektivt kunna reducera utsläppen av 

växthusgaser. Till grund för studien har vi arbetat med Trafikverkets verktyg klimatkalkyl 2.0. Det har 

granskats utifrån användarvänlighet och riktighet i indata och emissionsomräkningsfaktorer. Det för 

att se till skillnaden mellan modellen och ett unikt anläggningsprojekt, var skiljer sig Trafikverkets 

typvärden mot de projektspecifika förutsättningarna samt vilka blir dess konsekvenser? 

 

Studien har kommit fram till att utan viss försiktighet vid arbete i klimatkalkyl 2.0 finns risk för 

inkorrekta resultat. Dessutom har studien påvisat tvivelaktiga standardvärden för betydande poster. 

Utöver dessa resultat har studien konstaterat att de mest betydande delarna för det unika 

anläggningsprojektets utsläpp är reduktion av mängden stål och betong samt att hitta leverantörer 

som kan bevisa låga emissionsfaktorer. Med relativt enkla åtgärder skulle det unika 

anläggningsprojektets totala utsläpp av koldioxidekvivalenter minskas med nästan 20%. 

 

Nyckelord 
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Abstract 

This is a study on the climate impacts associated with the construction of railway bridges in order to 

develop key performance indicators such as operation, material and amounts to effectively reduce 

greenhouse gas emissions. The basis of the study has been work in Trafikverkets tool klimatkalkyl 2.0. 

It has been reviewed on the basis of ease of use and accuracy of input data and emission conversion 

factors. That’s because we wanted to see the difference between the model and a unique project. 

What was different and why? 

 

This study has concluded that without some care and work in klimatkalkyl 2.0 is a risk of incorrect 

results. In addition the study demonstrated questionable defaults for significant items. In addition to 

these results the study found that the most significant parts of the unique projects emissions is 

reducing the amount of steel and concrete and to find suppliers who can demonstrate low emission 

factors. With relatively simple measures could the unique projects total carbon emissions be reduced 

by almost 20% 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta är ett examensarbete som behandlar koldioxidekvivalenta utsläpp i samband med en 

järnvägsentreprenad. Studien utförs i samarbete med Veidekke som är entreprenör i det behandlade 

projektet.  

1.1.1 Behovet av klimattänkande 

År 1990 bidrog världen till växthuseffekten genom ett utsläpp av koldioxidekvivalenter som uppgick 

till ett värde av 38 miljarder ton. (Naturvårdsverket, 2013) 

Enligt regeringens nationella klimat och energimål ska Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter ha 

minskat med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990. År 2050 ska Sverige dessutom inte längre bidra 

till växthuseffekten. Med andra ord ska man inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser. Utifrån 

detta och andra klimat- och miljömål har trafikverket tagit fram en nationell transportplan vars syfte 

är att begränsa utsläppen i samband med såväl transport som vid byggande av ny infrastruktur. 

Utifrån detta mål har man som ett steg i processen tagit fram en kalkylmodell menad att användas 

för en bedömning av klimatbelastning och energiåtgång i samband med byggande, drift och 

underhåll av infrastruktur i Sverige (Kotake, 2014). Med hjälp av modellen ska man även kunna  

 ”Integrera infrastrukturens energianvändning och klimatbelastning i Trafikverkets 

beslutsunderlag” 

 ”Arbeta med ständiga förbättringar när det gäller infrastrukturers energianvändning och 

klimatbelastning vid planering av transportsystemet och planering av och genomförande av 

enskilda objekt” 

 ”Följa upp och redovisa resultatet av genomförda åtgärder” (Kotake, 2014) (Ejvegård, 2009). 

 

1.1.2 Problemidentifiering 

I nuläget är klimatkalkyl något nytt som är på stark frammarsch inom anläggningssektorn. Inom en 

snar framtid kommer det ställas krav på en klimatkalkyl. Klimatkalkyl är nytt inom anläggningssektorn 

vilket gör att det endast finns en begränsad kunskap inom branschen såväl som hos vår 

uppdragsgivare Veidekke.  Syftet med denna undersökning är att jämföra schablonvärden från 

trafikverkets kalkyleringsmodell med värden från ett specifikt projekt. Problemet med 

schablonvärden är att de kan vara missvisande då alla anläggningsprojekt har unika förutsättningar. 

Genom denna jämförelse ska nyckeltal och eventuella missvisande poster identifieras.  
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1.2 Syfte & mål 
Målet med detta examensarbete är att underlätta för vår uppdragsgivares framtida 

klimatkalkyleringsarbete. Det genom att ta reda på bakomliggande fakta för trafikverkets verktyg 

samt jämföra värdena i verktyget mot projektspecifika värden för att identifiera nyckeltal som vår 

uppdragsgivare kan arbeta med.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

Här presenteras de frågeställningar som studien valt att utgå ifrån. Dessa är framtagna i samråd med 

uppdragsgivare och ligger till grund för studiens inriktning. 

 Var ifrån kommer trafikverkets värden för koldioxidekvivalenta utsläpp i samband med 

anläggandet av en järnvägsbro? 

 Hur kan man påverka sitt eget projekt för att minska klimatutsläppen? 

 Vilka nyckeltal är väsentliga för uppföljning? 

 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten har avgränsats till att enbart behandla de produktionstekniska delarna i samband med 

klimatkalkyler. Det för att vår uppdragsgivare i första hand inriktar sig på produktionsskedet och inte 

utredning och underhåll. Det har även varit nödvändigt att avgränsa rapporten till produktionen av 

järnvägsbroar på grund av mängden variabler som bidrar till utsläpp av CO2 ekvivalenter i samband 

med en entreprenad. Avgränsningen till broar beror på en skuggkalkyl som visar att de är den största 

enskilda bidragande faktorn till koldioxidekvivalenta utsläpp i entreprenaden. Att tillägga är att 

entreprenaden endast sträcker sig upp till färdig underballast d.v.s. inga BEST-arbeten är inräknade. 
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1.4 Tidigare arbeten 
1.4.1 Rapport klimatkalkyl 2.0 och kalkyleringsverktyg 2.0 

Trafikverkets rapport klimatkalkyl 2.0 av (Kotake, 2014) beskriver klimatkalkyleringsverktyget, 

bakgrunden till värden som används i kalkylen samt antaganden som gjort i samband med 

framtagandet av verktyget. Här förklaras varför verktyget är framtaget och dess syfte. Rapporten och 

verktyget kommer från Trafikverket som i samband med de nationella klimatmålen för år 2050 fått i 

uppdrag att mäta och begränsa klimatpåverkan från infrastrukturen ur ett livscykelperspektiv. För att 

kunna göra detta har trafikverket tagit fram klimatkalkyleringsverktyget som ett led i att få 

klimatpåverkan från olika infrastrukturprojekt representativa och jämförbara. Rapporten är väldigt 

omfattande, genomarbetad och innehåller den information som krävs för att kunna börja arbeta med 

verktyget. Den förklarar LCA(livscykelanalys) metodiken som används för framtagandet av värden, 

avgränsningar som tillämpats vid utvecklingen av verktyget, underlag för beräkningar samt felkällor 

och osäkerhetsfaktorer. 

 

Under rubriken felkällor och osäkerheter i rapporten finns en egen granskning av verktyget. Här 

granskas värden och faktorer som kan påverka resultatet vid framtagningen av klimatpåverkan från 

ett projekt. Detta är en mycket viktig del i rapporten då de lyfter fram problem med valideringen av 

resultat framtagna med hjälp av verktyget. Granskningen är dock i vissa hänseenden lite knapphändig 

då studiens arbete med verktyget stött på flera poster som vid felhandhavande kunnat leda till ett 

icke representativt resultat. Ett exempel är att det under rubriken 3.2 Underlag för beräkningar står 

”Stål och betong är exempel på material som kräver mycket energi och genererar stora utsläpp vid 

tillverkningen” (Kotake, 2014). När sedan värdet för emissionsfaktorn av betong spåras tillbaka till 

den angivna källan ICE V2.0 framkommer det att värdet endast är generellt för ett antal olika 

betongklasser med förhållanden som råder i Storbritannien. Den angivna källan skriver följande om 

det valda värdet ”It is strongly recommended to avoid selecting a general value for concrete. 

Selecting data for a specific concrete type (often a ready mix concrete) will give greater accuracy, 

please see material profile.” (C, 2011). Slutsatsen blir att man bör följa de råd som Hammond G och 

Jones C ger i sin databas ICE V2.0. Alltså att välja ett värde på emissionsfaktorn som återspeglar den 

t.ex. vanligast förekommande betongkvaliteten i Trafikverkets projekt. Anledningen till det är att ett 

sådant värde skiljer sig markant från det valda generella värdet samt att trafikverket själva pekar ut 

betongen som en starkt bidragande del av utsläppen.  

 

Beskrivningen av LCA metodiken i rapporten är relativt kortfattad men dock väl förankrad då texten 

referera till ISO 14040 som är den Europeiska standarden för arbete med livscykelanalyser. I övrigt är 

rapporten ett bra underlag för att börja arbete i klimatverktyget. Det krävs dock en del arbete och 

kunskap inom livscykelanalyser och klimatpåverkan för att verkligen sätta sig in verktyget och kunna 

dra egna slutsatser. Verktyget i sig är väldigt omfattande och en bra grund för att mäta 

klimatpåverkan från ett anläggningsprojekt. Värt att nämna är att verktyget antagligen kommer 

fortsätta utvecklas ju mer det används och ju mer data trafikverket samlar på sig. 
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1.4.2 Environmental declaration for railway bridges on the Bothnia line 

Detta dokument ligger till grund för flera värden i trafikverkets verktyg som påverkar just 

järnvägsbroar. Här beskrivs kortfattat projektet som man använt sig av vid beräkningarna och de 

olika ingående brotyperna. Projektet i sig är ett bra referensprojekt då det är mycket stort och 

innehåller väldigt många olika förutsättningar. Dokumentet tar även upp avgränsningar och 

antaganden man gjort. Dokumentet följer de regler som är framtagna i den PCR(produktspecifika 

regler) som omfattar järnvägstransporter och järnvägsinfrastruktur(2009:03) enligt ISO 14025. Detta 

är en förutsättning för att det ska få kallas för en EPD(miljövarudeklaration). Den andra 

förutsättningen för att det ska klassa som en godkänd EPD är att den ska genomgå en oberoende 

granskning i enighet med ISO 14025 vilket den är. 

 

Tyvärr är det svårt att bilda sig en uppfattning om bakomliggande fakta till de sammanställda 

värdena då endast resultat presenteras. Det går inte heller att spåra värdena då inga direkta källor 

hänvisas för resultaten. Det är emellertid förståeligt att dokumentet ser ut som det gör med tanke på 

den enorma omfattningen av arbetsmoment och material som ingår i byggandet av en bro. Bättre 

spårbarhet av data hade varit att föredra. En EPD måste dock ses som ett dokument med hög 

trovärdighet då den är utförde enligt europeiska standarder, är granskad och certifierad innan den 

får publiceras och tituleras som en EPD. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Uppdragsgivare 
Veidekkes historia börjar med en brosten 1936. Då var företaget litet, nytt och norskt. Idag är det 

Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. De betraktar 

samtliga skandinaviska länder som sin hemmamarknad och närvaron i hela Skandinavien gör det 

möjligt för dem att flytta kapacitet och kompetens över landgränser, dit behovet och tillväxten för 

tillfället är som störst.  

 

Företaget är noterat på Oslobörsen och har en bred ägarstruktur med i huvudsak institutionella 

ägare. Veidekke har alltid haft en stark finansiell position med fokus på lönsamhet och har under 76 

år aldrig gått med förlust. De tar ett klart samhällsansvar och likställer deras ambitiösa mål för hälsa, 

miljö och säkerhet med de ekonomiska målen.  

Veidekke Sverige har ca 1 000 anställda och en omsättning på ca 5 miljarder SEK.  

 

2.2 Examensarbetet 
Rapportens syfte är som ovan nämnt att analysera klimatpåverkan i samband med byggandet av en 

järnvägsbro. Entreprenaden som kalkyleringsmodellen är tillämpad på i den här rapporten ligger i 

Furuvik söder om Gävle. Entreprenad omfattar 1,5 km dubbelspårig järnväg samt tre stycken 

järnvägsbroar där den längsta bron sträcker sig över vatten och är 192,4 meter lång. Den längsta 

bron har från Veidekkes sida projekterats om och gått från att vara en slakarmerad bro till att vara en 

spännarmerad bro. De andra två broarna är en spännarmerad bro som är 101,49 meter lång och en 

plattrambro som är 18,95 meter lång. Den längre bron av dessa två sträcker sig över riksväg 76 och 

beräknas som en medellängd av två parallella balkar. Det har genomförts tre olika beräkningssteg per 

bro för att på ett vetenskapligt sätt kunna visa på vikten av projektspecifika indata, valet av 

leverantör samt vilken effekt tekniska förändringar på handlingar kan ge. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Vetenskaplig metodik 
De vetenskapliga modeller som beskrivs under denna punkt är de som tillämpats under 

examensarbetet. 

 

3.1.1 Deskription 

Deskription är en metod för att få ett övergripande och generellt perspektiv. Den går ut på att se till 

helheten av ett objekt, systematisera och kategorisera in de fakta som inhämtats för att på så sätt få 

en överskådlig bild av något stort. Modellen är helt empirisk. (Ejvegård, 2009). 

 

3.1.2 Fallstudie 

En fallstudie kan göras på många olika nivåer och kan ha ett stort spann i såväl detaljnivå som 

omfattning. Syftet med en fallstudie är att genom ett urval av moment ur en stor process analysera 

resultatet och låta det återspegla hela processens utfall. Risken med fallstudier är att de aldrig kan 

återspegla hela processen då som sagt endast ett urval av moment analyserats. Där av kan resultatet 

komma att kallas enbart indicier, d.v.s. att det bara ger en antydan av det verkliga utfallet. Ibland 

krävs ett flertal studier som visat på samma indicier innan resultatet ges vetenskaplig trovärdighet. 

Därför bör man formulera en fallstudies slutsatser med viss försiktighet och eftertänksamhet 

(Ejvegård, 2009). 

3.1.3 Klassificering 

Klassificering bygger på separation av utfall i olika grupper/kategorier för att på så sätt kunna tyda 

mätresultatet bättre, såväl inom som mellan grupper. Kategoriseringen kan bero på en mängd olika 

faktorer men gemensamt för dem alla är att de ska vara 

 ”… Reliabla, d.v.s. tillförlitliga” 

 ”… Valida, d.v.s. lämpliga för sitt sammanhang” 

 ”… Uttömmande, det betyder att man ibland tillägger en restpost, dit övriga förs. Bland 

annat är det nödvändigt att veta hur stor denna restpost är. Ett tecken på god klassindelning 

är att restposten är liten och kanske kan bortses från i slutändan.” 

 ”… Ömsesidigt uteslutande, är klasserna så vaga att man är osäker på vart en invid, 

företeelse eller vad det nu är frågan om skall föras, så fyller inte indelningen någon uppgift” 

 ”Undvika tomma klasser. Skulle man mot förmodan få en tom klass kan det vara ett tecken 

på att den ursprungliga klassindelningen är olämplig. Undersök hur det är med den saken och 

gör eventuellt om klassindelningen.” 

När man arbetar med klassificering är det viktigt att hålla isär eventuella över och underklasser så att 

inte överklasser jämförs med underklasser och vise versa (Ejvegård, 2009). 
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3.1.4 Kvantifiering 

Kvantifiering, även kallad hårddata är en vetenskaplig metod för att få insamlad data mätbar. Den 

enklaste och oftast effektivaste metoden är att göra den numerisk. Fördelen med kvantifierad data är 

att den är lättare än rådata att analysera, jämföra och statistikföra vilket oftast leder till ett mer 

opartiskt och riktigt resultat (Ejvegård, 2009). 

3.1.5 Komparation 

Komparation handlar om att kunna omvandla olika mätresultat för att få dem jämförbara. Det viktigt 

att tänka på vid en komparation är att 

 Välja enheter som man tror går att jämföra 

 Generalisera värden för att få de jämförbara 

 Sortförvandla data, d.v.s. likställa värdet på data. 

 Beakta inte enbart likheter utan även olikheter. 

(Ejvegård, 2009) 
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3.2 Bakomliggande modeller 
De modeller som beskrivs under denna punkt är de modeller som ligger till grund för trafikverkets 

klimatkalkyleringsverktyg. 

3.2.1 Trafikverkets klimatkalkyleringsmodell 

Trafikverkets klimatkalkyleringsmodell är uppbyggd med flera olika standardiserade moduler för väg- 

och banbyggnad t.ex. km enspårig järnvägsbro. Modulerna är i sin tur nedbrutna i flera olika poster 

där varje post motsvarar material och arbetsåtgång för en specifik arbetsprocess t.ex. m 

bropelare/km enspårig järnvägsbro. Dessa poster är i sin tur kopplade till ett utsläpp av 

koldioxidekvivalenter per enhet. Posterna är även nedbrutna ända ner till materialnivå där varje 

material har en specifik emissionsfaktor t.ex. kg CO2-ekvivalenter/kg material (Kotake, 2014). 

 

Materialen som behandlas i kalkyleringsverktyget har analyserats utifrån ett livscykelperspektiv (LCA) 

som följer ISO 14000 serien. Dessa analyser har gett materialen specifika omräkningsfaktorer så att 

man ska kunna vikta de olika materialen mot varandra i form av koldioxidekvivalenter. Om man vill 

ange projektspecifika värden går det bra. För att göra det måste man kunna styrka riktigheten i de 

nya värdena. (Kotake, 2014) Ett enkelt sätt att styrka värdet är att hämta det ur en EPD som är 

granskad och godkänd av oberoende part. (Toller, 2014) 

3.2.2 EPD - Environmental product declaration 

EPD-systemet är ett internationellt miljövarudeklarationssystem där företag kan välja att certifiera 

sina produkter eller tjänster. Miljövarudeklarationen ska vara upprättad med information från en 

definierad livscykelanalys samt i enlighet med de internationella standarderna ISO 14025 och ISO 

14040 (Environdec EPD, u.d.).  Den ska även följa produktgruppens PCR (produktspecifika regler) och 

EPD:n måste granskas och godkännas av en oberoende part innan den skickas in till en internationell 

databas. Det finns även möjlighet att få en EPD:s framtagningsprocess verifierad vilket leder till att 

man inte behöver få alla produkter granskade så länge de ligger i samma produktgrupp (DNV GL, 

u.d.). 

 

En Singel-issue EPD härstammar från en produkts EPD. Det som skiljer de två åt är att singel-issue 

EPD:n är inriktad på enbart en miljöaspekt medans en fullkomlig EPD tar hänsyn till fler faktorer. Den 

vanligaste inriktningen för en Single-issue EPD:n är växthuseffekten och redovisas i 

koldioxidekvivalenter. (Environdec Climate-Declaration, u.d.). 
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3.2.3 LCA – Life cycle assessment 

LCA står på svenska för livscykelanalys och är ett sätt att se till en produkts klimatpåverkan genom 

hela dess livslängd. Enligt den internationella standarden ISO 14040:2006 ska en livscykelanalys 

innehålla fyra olika faser. 

 Steg ett är att definiera mål och omfattning 

 Steg två är att göra en inventeringsanalys 

 Steg tre är att göra miljöpåverkansbedömning 

 Det fjärde och sista steget är att tolka resultatet  

(ISO 14040:2006, u.d.) 

 

Steg ett: I steget att definiera mål och omfattning av livscykelanalysen ingår det att fastställa 

ändamålet med studien samt för vem studien utförs. (Toller, 2014) Olika typer av omfattningar som 

analysen kan behandla är t.ex.  

 Vagga till grav, mest omfattande (Toller, 2014) 

 Grind till grind, där ser man endast till ett steg i förädlingsprocess (Kretsloppsrådet, 2007) 

 Vagga till grind, där ser man från begynnelse till brukbar produkt (Kretsloppsrådet, 2007) 

Utan tydliga avgränsningar kan det bli ett väldigt svårdefinierat utfall (Toller, 2014). 

 

Steg två: Inventeringsanalysen innebär att man analyserar produkten och kvantifierar alla parametrar 

som man valt att behandla i föregående steg. Exempel på detta är material och energiflöden både in, 

ut och inom modellen. Arbetet med analys och kvantifiering delas ofta i olika steg t.ex. råvaror, 

förädlingsprocesser och transporter för att kunna fastställa vart i processen som den största 

miljöpåverkan sker (Toller, 2014). 

 

Steg tre: LCIA står för life cykle impact assessment och det är en utvärdering ur miljösynpunkt för att 

bättre förstå vad och hur olika delar i processen påverkar miljön. Ett exempel kan vara viken del som 

kräver störst utsläpp av koldioxidekvivalenter, förädling kontra råvaruutvinning (ISO 14040:2006, 

u.d.). I det här steget klassificerar och karakteriserar man sina resultat. Det går att normalisera och 

vikta resultaten för att få de mer lättbegripliga och jämförbara (Toller, 2014). 

 

Steg fyra: Handlar om att förklara resultatet utifrån analysens begränsningar. Ta fram en känslighet 

och osäkerhetsanalys för att visa på de faktorer som kan påverka resultatet av studien samt att 

presentera slutsatser och rekommendationer utifrån det givna resultatet (Toller, 2014). 
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3.2.4 PCR – product category rules 

PCR står på svenska för produktspecifika regler. En PCR innehåller ramar för hur en EPD ska uppföras 

för en specifik produktkategori. Det för att kunna jämföra olika EPD:er inom samma produktkategori 

(Environdec PCR, u.d.). De viktigaste momenten som en PCR skall innehåller är 

 Redovisar de parametrar som en EPD skall innehålla samt hur de ska sammanställas och 

rapporteras. 

 Anger vilka avgränsningar, processer och stadier (t.ex. vagga – grind) som livscykelanalysen 

ska beakta. 

 Anger regler för hur olika scenarier ska beaktas. 

 Definierar regler för en LCAs inventering och miljöpåverkansbedömning samt kvaliteten på 

dess indata. 

 Definierar hur förutbestämda miljö- och hälsoeffekter som inte inkluderas av 

livscykelanalysen ska rapporteras. 

(SS-EN 15804:2012 + A1:2013, u.d.) 
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4. Genomförande & faktainsamling 

Under den här rubriken redovisas fakta om hur studien genomförts, varifrån data inhämtats samt 

vilka avgränsningar och antaganden som krävts vid var enskild beräkning. 

 

4.1 Beräkningar 
För kalkyleringssteg ett beaktas endast brolängden vilket har inhämtats från FU 

(förfrågningsunderlag). 

 

Kalkyleringssteg två och tre innefattar projektspecifika mängder samt inverkan från olika 

leverantörers klimatpåverkan. För att få denna inverkan korrekt och jämförbar är dessa två kalkylsteg 

uppdelade i sex stycken beräkningar.  

1. Den första beräkningen tar endast hänsyn till de projektspecifika mängderna för att visa på 

skillnaden gentemot skuggkalkyl med Trafikverkets egna typvärden. 

2. Den andra beräkningen beaktar inverkan från en specifik leverantörs klimatpåverkan för stål. 

3. Den tredje beräkningen beaktar inverkan från en specifik leverantörs klimatpåverkan för 

betong. 

4. Den fjärde beräkningen beaktar inverkan från en specifik leverantörs klimatpåverkan för 

betong tagen ur den tredje beräkningen samt den specifika klimatpåverkan från stål tagen ur 

den andra beräkningen. Anledningen till att den här beräkningen utförs är för att visa hur 

stor inverkan stålet har med en ny inverkan från betong. 

5. Den femte beräkningen beaktar inverkan från samma specifika leverantörs klimatpåverkan 

för betong fast denna gång med 15 % extra utbyte av cement mot flygaska. Orsaken till 

denna beräkning är för att visa på vad en eventuell betong med maximalt utbyte av flygaska 

skulle kunna göra för utsläppen. 

6. Den sjätte beräkningen beaktar inverkan från stålleverantörens klimatpåverkan från 

beräkning två plus inverkan från betongleverantörens betong med 15 % extra utbyte av 

cement mot flygaska. Detta för att visa på ett minsta möjliga utsläpp från projektet med hjälp 

av de åtgärder studien behandlar. 

Anledningen till att det har gjorts sex olika beräkningar i beräkningssteg två och tre är för att få 

resultat som kan visa på effekten av specifika emissionsfaktorer från leverantörer samt att se om de 

ger samma effekt om de appliceras innan och efter tekniska förändringar. En annan orsak till de sex 

olika beräkningarna är att kunna följa utsläppens utveckling från det att de beräknats på handlingar 

från förfrågningsunderlaget där olika leverantörers specifika emissionsfaktor applicerats tills dess att 

de beräknats efter tekniska förändringar på broarna i beräkningssteg tre och även där fått de 

specifika emissionsfaktorerna applicerade. 

 

OBS! Viktigt att observera är att vid utbyte av betongs emissionsfaktor måste dess densitet 

korrigeras med undantag för betong med samma densitet som typvärdet i verktyget, d.v.s. 2400 

kg/m3. Detta görs under fliken ”sammansatta EF_JVG”. 
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4.1.1 Kalkyleringssteg ett - endast brolängd 

Kalkyleringsteg ett behandlar som rubriken avslöjar endast broarnas längder vilket gör den generell 

och endast övergripande med stor osäkerhetsfaktor. 

 

4.1.1.1 Järnvägsbroarna över Tröskenvägen och Harnäsviken 

 Aktuell data d.v.s. längder har inhämtats från de handlingar som presenterats i FU 

(förfrågningsunderlaget) 

 Det antagande som gjorts med dessa beräkningar är på rekommendation från trafikverket. 

De rekommenderar en multiplikation av resultatet från uträkningarna med en faktor 2 för att 

simulera en dubbelspårig järnvägsbro. 

 

4.1.1.2 Järnvägsbron över Riksväg 76 

 Aktuell data d.v.s. längd har inhämtats från de handlingar som presenterats i FU 

(förfrågningsunderlaget) 

 Längden har beräknats som en medellängd på de två olika balkarna i bron vilket gett en ny 

längd på 101,49 meter. 

 Det antagande som gjorts med dessa beräkningar är på rekommendation från trafikverket. 

De rekommenderar en multiplikation av resultatet från uträkningarna med en faktor 2 för att 

simulera en dubbelspårig järnvägsbro. 

 

4.1.2 Kalkylering två och tre  

Det andra kalkyleringssteg som gjorts på broarna innefattar projektspecifika mängder utifrån 

förfrågningsunderlaget och det tredje kalkyleringssteget innefattar projektspecifika mängder utifrån 

bygghandling, förslagshandling eller dagskopia. Anledningen till att mängderna för kalkyleringssteg 

tre kommer ifrån bygghandling, förslagshandling eller dagskopia är för att det inom denna studies 

tidsram inte fanns några bygghandlingar för bron över framtagna Harnäsviken eller Riksväg 76. 

 

Mängderna ligger till grund för de sex olika beräkningarna per kalkyleringssteg och bro och innefattar 

följande tillvägagångssätt. 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har poster ändrats och fått projektspecifika indata. 

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna fått projekt-, beräkningsstegs- och 

kalkyleringsstegsspecifik indata. 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material och beräkningssteg. 

 Antagande är gjorda utifrån beräkningssteg samt specifik bro. 

 För utdrag av generellberäkning ur Trafikverkets kalkylmodell se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

 För specifika förutsättningar för kalkyleringssteg, beräkningssteg och bro se Bilaga 3. 

 För specifika emissionsfaktorer se tabell 1 sida 14 
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4.1.4 Skuggkalkyl 

För att identifiera i vilka delar av projektet i Furuvik det största utsläppet av koldioxidekvivalenter 

finns har en beräkning över hela entreprenaden utförts med hjälp av kalkylverktyget. Se 

beräkningsgång och förutsättningar. 

 Specifikt för denna beräkning är att dubbla längder har använts vid både ban- som 

brobyggnad för att simulera dubbelspårig trafik.  

 De poster som nollställts i verktyget är under brobyggnad och är posterna ”Betongpålar inkl. 

pålplattor” och ”Broöverbyggnad, stålbalk” under fliken ”Indata”. Det eftersom de 

momenten inte existerar i det specifika projektet. 

 Beräkningen behandlar enbart schablonvärden förutom emissionsfaktorn för betong som är 

satt till 0,1735 (kg CO2-ekv/ kg) för att representera den verkliga betongkvalitén i projektet.  

 Indata som använts är enbart längder d.v.s. 2,75 km banunderbyggnad enkelspår och 0,625 

km järnvägsbro enkelspår.  
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4.2 Emissionsfaktorer 

4.2.1 Emissionsfaktorer från leverantörer 

För att kunna se inverkan från olika leverantörers klimatpåverkan har olika leverantörer för stål, 

spännarmering och betong kontaktats. De har fått en fråga om de har en EPD eller liknande 

dokumentation för sin produkt. De leverantörer som kontaktats är leverantörer som har 

samarbetsavtal med vår uppdragsgivare eller tillhör de ledande på marknaden. Viktigt att observera 

är att vid utbyte av betongs emissionsfaktor måste dess densitet korrigeras med undantag för betong 

med samma densitet som typvärdet i verktyget, d.v.s. 2400 kg/m3. Detta görs under fliken 

”sammansatta EF_JVG”. 

 

 I tabellen nedan redovisas värdena för materials emissionsfaktorer som tagits fram av olika 

leverantörer. De är angivna i enheten (kg CO2-ekvivalenter/kg råvara) samt framtagna ur 

livscykelperspektivet ”vagga till grind”. 

 

Tabell 1- I tabellen redovisas värdena för materials emissionsfaktorer som tagits fram av olika 

leverantörer. De är angivna i enheten (kg CO2-ekvivalenter/kg råvara) samt framtagna ur 

livscykelperspektivet ”vagga till grind”. De specifika leverantörerna är i den här rapporten skyddade 

på begäran och benämns därför enbart som leverantör ”B1,B2,S1” o.s.v. 

Betong   Med EPD Utan EPD Kommentar till värden/svar 

Leverantör B1   (-) (-) Inget svar 

Leverantör B2   (-) (-) Har endast räknat för enstaka projekt 

Leverantör B3   (-) 0,1735 EPD beräkning 

    (-) 0,1475 Bytt 15 % extra cement mot flygaska 

Leverantör B4   (-) 0,109 Enbart ett medelvärde 

    (-) 0,13 LCA beräkning 

Stål         

Leverantör S1   0,36 (-) EPD från environdec 

Leverantör S2   (-) (-) Ingen återkontakt trots mail & telefonkontakt 

Leverantör S3   (-) (-) Inga beräkningar 

          

Spännarmering         

Leverantör SP1   (-) (-) Hänvisar till SP2 

Leverantör SP2   (-) (-) Inget svar 

Leverantör SP3   (-) (-) Inga beräkningar 

Leverantör SP4   (-) (-) Inget svar 
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4.2.2 Antaganden 

De antaganden som gjort i samband med framtagande av emissionsfaktorer är 

 Vid iblandning av 15 % mer flygaska i betongen har emissionsfaktorn reducerats med 15 % i 

samråd med en utvecklingsingenjör för teknik & provning hos en av de kontaktade 

betongleverantörerna. Att utsläppen sänks med just 15% är ett antagande då det i dagsläget 

inte går att räkna på eftersom det inte finns något färdigt recept för en anläggningsbetong 

med dessa förutsättningar. Densiteten har då antagits vara oförändrad 

 Omräkningsfaktor för klimatpåverkan för spännarmering antas vara godtagbar då den är 

tagen ur en av de databaser som trafikverket själva använt sig av.  

 

4.2.3 Val av emissionsfaktor 

4.2.3.1 Betong 

Anledningen till att leverantör B3:s värden har använts istället för leverantör B4:as är för att 

leverantör B4:as värde är ett medelvärde på alla deras olika betongkvaliteter d.v.s. en variation på 

cementinblandning på 4-20%. I den här rapporten anses ett medelvärde av flera olika betongklasser 

vara missvisande då de innehåller ett stort spann av cementinblandning. Bakgrunden till detta är att 

just cementen är den enskilt största bidragande faktorn till koldioxidekvivalenta utsläpp i betong. Att 

inte godta ett medelvärde styrks i databasen ICE V2.0 där de starkt avråder från att använda ett 

medelvärde utan istället förespråkar ett val av en aktuell betongkvalitet. I samband med 

användandet av leverantör B3:s värde krävs en korrigering av betongens densitet i verktyget från 

2400 kg/m3 till 2296,15 kg/m3. Detta beror på att leverantör B3:s värde är beräknat på en betong 

med densiteten 2296,15 kg/m3 och skulle utan korrigering ge ett missvisande värde på 4,5% ökat 

utsläpp per m3 betong. 

 

4.2.3.2 Slakarmering 

För slakarmeringen har leverantör S1:s värde valts. Detta på grund av att leverantör S1 är den enda 

leverantör som kunnat presentera ett värde för koldioxidekvivalenta utsläpp för sin produkt. Värdet 

kommer ifrån en EPD och ses därför som direkt utbytbart mot värdet i verktyget. 

 

4.2.3.3 Spännarmering 

För att få med spännarmeringen i kalkylen har den räknats om till vanlig armering fast med en egen 

klimatfaktor på 3,02 kg CO2-ekv./kg. Värdet 3,02 bör vara väl tilltaget men används då det är det 

enda värde som går att spåra. Det eftersom ingen av spännarmeringsleverantörerna kunnat leverera 

några värden. 3,02 är taget ur databasen ICE V2.0 men värt att nämna är att det är ett väldigt osäkert 

värde vilket Hammond G och Jones C själva påpekar. Vikten för en spännkabel är tagen från certex 

hemsida och antas som representativ då den ligger lite under vikten för en solid järnkabel (𝜋 ∗ 𝑟2 ∗

𝜌) där densiteten 𝜌 = 7800
𝑘𝑔

𝑚^3
 (Certex, u. d. ) 

Beräkningen för att transformera spännarmering till slakarmering ser ut som följande. 

- Spännarmering [m] * nominell vikt [kg/100m]/100 [m] = kg spännarmering 

- Kg spännarmering * (klimatfaktor spännarmering (3,02)/klimatfaktor slakarmering) = indata 

kg spännarmering transformerat till kg slakarmering. 

- Att observera är att en transformation endast gäller för den i transformationens använda 

klimatfaktor för slakarmering.  

 



 

16 

5. Resultat 

Tabell 2. Tabellen visar resultaten efter de olika beräkningna som utförts under studien på de tre 

olika broarna. Utsläpp i ton CO2-ekvivalenter under resultatraden och under notisraden visas vilken 

leverantör som används vid framtagandet av resultatet. Leverantörerna i den här studien skyddas 

och benämns där av enbart som leverantör B1 etc. 

Beräkning Reslutat  Notis 

  [ton CO2-ekv]   

Tröskenvägen     

Endast längd 260   

FU 141   

FU EF Stål 123 Leverantör S1  

FU EF Betong 188 Leverantör B3 

FU EF Stål + EF Betong 170 Leverantör S1 & Leverantör B3 

FU EF Betong Flygaska 168 Leverantör B3 20 % Flygaska 

FU EF Stål & Betong Flygaska 150 Leverantör B3 20 % Flygaska & Leverantör S1 

Bygghandling 140   

BH EF Stål 122 Leverantör S1  

BH EF Betong 186 Leverantör B3 

BH EF Stål + EF Betong 169 Leverantör S1 & Leverantör B3 

BH EF Betong Flygaska 167 Leverantör B3 20 % Flygaska 

BH EF Stål & Betong Flygaska 149 Leverantör B3 20 % Flygaska & Leverantör S1 

      

Riksväg 76     

Endast längd 1392   

FU 827   

FU EF Stål 742 Leverantör S1  

FU EF Betong 1127 Leverantör B3 

FU EF Stål + EF Betong 1041 Leverantör S1 & Leverantör B3 

FU EF Betong Flygaska 1001 Leverantör B3 20 % Flygaska 

FU EF Stål & Betong Flygaska 915 Leverantör B3 20 % Flygaska & Leverantör S1 

Bygghandling 813   

BH EF Stål 728 Leverantör S1  

BH EF Betong 1106 Leverantör B3 

BH EF Stål + EF Betong 1021 Leverantör S1 & Leverantör B3 

BH EF Betong Flygaska 983 Leverantör B3 20 % Flygaska 

BH EF Stål & Betong Flygaska 897 Leverantör B3 20 % Flygaska & Leverantör S1 

      

Harnäsviken     

Endast längd 2638   

FU 1892   

FU EF Stål 1682 Leverantör S1  

FU EF Betong 2592 Leverantör B3 

FU EF Stål + EF Betong 2382 Leverantör S1 & Leverantör B3 

FU EF Betong Flygaska 2297 Leverantör B3 20 % Flygaska 
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FU EF Stål & Betong Flygaska 2087 Leverantör B3 20 % Flygaska & Leverantör S1 

Bygghandling 1551   

BH EF Stål 1416 Leverantör S1  

BH EF Betong 2132 Leverantör B3 

BH EF Stål + EF Betong 1997 Leverantör S1 & Leverantör B3 

BH EF Betong Flygaska 1888 Leverantör B3 20 % Flygaska 

BH EF Stål & Betong Flygaska 1753 Leverantör B3 20 % Flygaska & Leverantör S1 

 

Tabell 3. Tabellen visar procentuell minskning av CO2-ekvivalenta utsläpp med hänsyn till material 

och tekniska förändringar. Om det t.ex. står FU EF Stål – FU betyder det att en beräkning på 

handlingar från FU med emissionsfaktorn för stål har jämförts med en beräkning på handlingar från 

FU med Trafikverkets standardvärden på emissionsfaktorer. 

Förhållanden   Procentuell minskning   

  Tröskenvägen RV 76 Harnäsviken 

FU EF Stål – FU -13% -10% -11% 

FU EF Betong – FU 33% 36% 37% 

FU EF Stål + EF Betong - FU EF Betong -10% -8% -8% 

FU EF Betong flygaska - FU EF Betong -11% -11% -11% 

FU EF Stål & Betong flygaska - FU EF betong -20% -19% 19% 

Bygghandling – FU -1% -2% -18% 

BH EF Stål – BH -13% -10% -9% 

BH EF Betong – BH 33% 36% 37% 

BH EF Stål EF Betong - BH EF Betong -9% -8% -6% 

BH EF Betong flygaska - BH EF Betong -10% -11% -11% 

BH EF Stål & Betong flyaska - BH EF Betong -20% -19% -18% 

 

Tabell 4. Tabellen visar utsläpp i ton CO2-ekvivalenter före och efter de åtgärder som applicerats på 

broarna i denna studie. Tabellen visar även det totala utsläppet från hela entreprenaden. 

Hela 
entreprenaden 

Hela 
entreprenaden 
efter åtgärd 

Alla broar utan 
åtgärd 

Entreprenad 
exklusive broar 

Broar efter 
åtgärder 

Minskning på 
broarna 

5944 4836 3907 2037 2799 1108 
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6. Analys och slutsats 

6.1 Analys 
Under den här rubriken presenteras och analyseras såväl indata som resultat för de olika 

kalkyleringsstegen.  

 

6.1.1 Förutsättningar för att tolka resultat 
Resultaten från alla olika beräkningarna skiljer sig som ovan nämnt markant beroende på vilken 

indata som används. Under den här rubriken presenteras bakgrundsfakta till de resultat som valts ut 

för analys.  

 

6.1.1.1 Kalkyleringssteg ett 

För kalkyleringssteg ett har endast längden på broarna använts vilket är de indata trafikverket själva 

använder i en första beräkning för ett projekt. Resultatet har sedan multipliceras med en 

omräkningsfaktor 2 på rekommendation från trafikverket för att simulera en dubbelspårig 

järnvägsbro eftersom det inte finns som typmodul i verktyget. Att en omräkningsfaktor på 2 används 

gör att alla poster som bidrar vill koldioxidekvivalenta utsläpp i samband med anläggandet av en 

järnvägsbro har fördubblats vilket naturligtvis inte är sant. Det blir t.ex. inte fyra landfästen som 

behövs bara för att bron bli dubbelt så bred. 

 Utöver vår specifika omräkningsfaktor med dubbelspår finns de faktorer som påverkar alla broar 

som beräknas med typmoduler t.ex. vilka krafter ska bron klara, geotekniska förutsättningar, 

pelarlängd, spännvidd, tekniska lösningar etc. Detta tillsammans med att längden är den enda 

projektspecifika indata gör att beräkningen måste anses vara behäftad med en stor osäkerhetsfaktor. 

Detta gör att den inte ligger till grund för någon slutsats utan kan endast ses som en ”skuggstudie”. 
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6.1.1.2 Kalkyleringssteg två och tre 

För kalkyleringssteg två och tre ligger projektspecifik indata i form av brolängd, balklängd, pelarlängd 

grundläggningsförutsättningar, materialval samt mängder som grund för beräkningarna. Indata är 

hämtat från FU (förfrågningsunderlaget) och bygghandlingar. Tyvärr fanns inga bygghandlingar att 

tillgå för bron över Harnäsviken och Riksväg 76 under denna studies tidplan. Lösnigen på det 

problemet blev att broarna fick mängdas utifrån granskningshandling för Harnäsviken och dagskopior 

för Riksväg 76 samt antagande/generella värden i samråd med mätare och blockchef på projektet i 

Furuvik och projektör. Bristen på handlingar resulterade i vissa antagande av mängder vilket i sin tur 

kan leda till lite lägre säkerhetsfaktor i resultat och slutsats.  

 

De första och andra beräkningarna som gjorts under kalkyleringssteg två och tre anses i den här 

rapporten som missvisande vilket leder till att de uteslutits i analysen av resultat. Anledningen till att 

de anses missvisande är för att kalkyleringsmodellens emissionsfaktor för betong använts. 

Kalkyleringsmodellens emissionsfaktor för betong anses missvisande då det under litteraturstudiens 

granskning av källor inför rapporten framkom att det endast var ett medeltal av flera olika 

betongkvaliteter. Den procentuella ökning av totalt utsläpp som en insättning med emissionsfaktorn 

från en specifik betongklass gav var 35 %. 

 

Beräkningar nummer tre till sex under kalkyleringssteg två och tre är de som anses relevanta för 

analys och ligger därför till grund för de slutsatser som dragits i denna studie. Emissionsfaktorn för 

betong kommer från en leverantör som använt ett program som är till för att göra EPD liknande 

beräkningar. Programmet är utformat med tanken att vara ett verktyg för att underlätta 

framtagandet av EPD:er och bygger på europastandarden EN 15804. Det har efter kontakt med 

verktygets utvecklare visat sig ge trovärdiga resultat.  De indata som leverantören använde vid 

framtagandet av emissionsfaktorn var betong av klassen C35/45 max vct<0,4. Det är den mest 

förekommande betongklassen i det behandlade projektet och ger därför den mest representativa 

emissionsfaktorn. 

 Då emissionsfaktorn för betong med 15 % extra iblandning av flygaska togs fram beräknades den i 

samråd med utvecklingsingenjör hos betongleverantören genom samma verktyg och anses därför 

hög trovärdighet. Dock inte den samma som ursprungsbetongen då betong med flygaska inte har 

något färdigt recept.  

 

Emissionsfaktorn för stål som använts bygger på en i internationell godkänd EPD vilket ger värdet en 

stor trovärdighet och kan bytas ut i verktyget. 

  



 

20 

6.1.2 Analys av resultat sett till enbart broarna 
Under den här rubriken analyseras resultat från kalkyleringssteg två och tre vilket ligger till grund för 

dragna slutsatser i denna studie. 

 

6.1.2.1 Effekten av stålets emissionsfaktor 

Genom att välja en specifik stålleverantör kan studien påvisa en procentuell medelminskning av 

koldioxidekvivalenter med 8 % för broarnas totala utsläpp samt 5,3 % för hela projektets utsläpp. 

Detta jämfört med beräkningar där typvärdet i trafikverkets kalkyleringsmodell används. 

Anledningen till det är att leverantör S:1 genomfört en lyckad satsning i att just sänka utsläppen i 

samband med processen för deras stål. Det har lett till en lägre emissionsfaktor jämfört med det 

värde som ursprungligen används i verktyget. Värt att nämna i samband med detta resultat är att 

emissionsfaktorn från leverantör S1:s stål ligger hela 50 % under emissionsfaktorn från typvärdet i 

modellen men ger enbart 8 % minskning i det totala utsläppet för broarna. Detta beror på 

förhållandet mellan stålets specifika- och brons totala utsläpp. I det specifika projektet har stålets 

emissionsfaktors inverkan varit låg pga att det två största broarna har varit spännarmerade vilket 

leder till mindre armeringsmängder i förhållande till meter bro. Detta bevisas i diagram 1 där 

Harnäsviken FU är slakarmerad och ger ett utslag på 8% vid utbyte av emissionsfaktor medans BH är 

spännarmerad och ger ett utslag på endast 6%. 

 

I diagram 1 visas resterande mängd utsläpp på de olika broarna efter det att en leverantörspecifik 

emissionsfaktor för stål applicerats. Diagrammet visar den resterande mängden utsläpp både i ett 

förfrågningsskede samt efter tekniska förändringarna på broarna.  

 
Diagram 1. Återstående procent av ursprungligt utsläpp av koldioxidekvivalenter efter utbytt 

emissionsfaktor för stål. FU kontra FU och BH kontra BH.  
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6.1.2.2 Effekten av betongs emissionsfaktor 

Här analyseras valet av emissionsfaktor samt valet av inblandning av flygaska i betongen som har stor 

inverkan på den totala klimatpåverkan från en järnvägsbroentreprenad 

 

6.1.2.2.1 Effekten av betong utan flygaska 

Effekten på det totala utsläppet av koldioxidekvivalenter i samband med valet av emissionsfaktorn är 

stor. Studien påvisar en procentuell medelökning på 35 % bara av att använda sig av den framtagna 

emissionsfaktorn för leverantör B3:s betong. Dock visar studien att detta värde stämmer bättre 

överrens med den verkliga emissionsfaktorn från betong i samband med anläggandet av en 

järnvägsbro. Anledningen till att leverantör B3:s värde anses som ett mer korrekt värde är för att det 

är framräknat efter projektspecifika förutsättningar, är en vanligt förekommande betongkvalitet 

inom anläggningssektorn samt att den är i volym sett mest representativa för projektet i Furuvik. 

Trafikverkets värde anses i den här studien som missvisande vilket framgår under rubriken ”Tidigare 

arbeten” och den kritiska granskning av indata som gjort på klimatkalkyleringsverktyget.  Med detta 

som grund har leverantör B3:s emissionsfaktor använts vid alla de resultat som presenteras under 

analysdelen.  

 

Den osäkerhetsfaktor som finns i resultaten och den här analysen är leverantör B3:s emissionsfaktor.  

 

I diagram 2 visas det nya utsläppet efter en applicering av en leverantörspecifik indata för 

emissionsfaktorn på betong. Det vill säga, visar diagrammet 136% betyder det att effekten av att 

applicera denna emissionsfaktor innebär en ökning på 36% jämfört med Trafikverkets 

emissionsfaktor. Diagrammet visar effekten av att applicera denna emissionsfaktor både i handlingar 

från förfrågningsunderlag samt efter tekniska förändringar på broarna. 

 
Diagram 2. Återstående procent av ursprungligt utsläpp av koldioxidekvivalenter efter byte till 

leverantör B3:s emissionsfaktor för betong.  
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6.1.2.2.2 Effekten av betong med flygaska 

Genom att använda betong där flygaska ersätter 20 % av bindemedlet kan det procentuella 

medelutsläppet av koldioxidekvivalenter vid anläggandet av en järnvägsbro sänkas med 11 %. Det 

motsvarar 7,4 % av det totala utsläppet från entreprenaden i Furuvik. Att ersätta 20 % av 

bindemedlet med flygaska är nytt i AMA 13. I tidigare AMA var det endast godkänt att ersätta upp till 

5 % av bindemedlet mot flygaska, detta ger ett utbyte i dagens betong med 15% mer flygaska. Viktigt 

att observera är att detta enbart gäller för betong med exponeringsklassen XF4. 

 

Emissionsfaktorn för betong med 20 % flygaska i bindemedlet är inte exakt uträknad utan enbart 

ingenjörsmässigt uppskattad i samråd med produktspecialist hos leverantör B3. Den uppskattades till 

ett värde som motsvara 85 % av deras ursprungliga klimatpåverkan. Det för att flygaska behandlas 

som ett nollemissionsmaterial i samband med inblandning i betong efter konsultation med 

utvecklingsingenjör hos leverantör B3.  

 

Diagram 3 visar den resterande mängden utsläpp efter förhöjd inblandning av flygaska i betongen 

d.v.s. om diagrammet visar 90 % betyder det att det totala utsläppet från den bron minskar med 10 

% jämfört med en betong utan förhöjd inblandning av flygaska. Diagrammet visar effekten av att 

applicera denna emissionsfaktor både i handlingar från förfrågningsunderlag samt efter tekniska 

förändringar på broarna. 

 
Diagram 3. Återstående procent av ursprungligt utsläpp av koldioxidekvivalenter i samband med 

inblandning av 15% mer flygaska. Ingen skillnad i mängder. 
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6.1.2.3 Effekten av att kombinera specifik indata från stål och betong 

Effekten som kan uppnås genom att både välja en betong där 20 % av bindemedlet är utbytt mot 

flygaska samt att använda stålleverantör S1 är en procentuell medelsänkning av broarnas utsläpp 

med 19 %. Detta är studiens maximala sänkning av det procentuella utsläppet beräknat i 

koldioxidekvivalenter sett till enbart utbyte av emissionsfaktorer. Resultatet ses som en markant 

minskning av hela Furuviksprojektets utsläpp av koldioxidekvivalenter då broarna står för ca 70% av 

det totala utsläppet. 

 

Diagram 4 visar den resterande mängden utsläpp som uppnåtts efter att kombinera en specifik 

stålleverantörs emissionsfaktor med en specifik betongleverantörs emissionsfaktor där betongen har 

fått en förhöjd inblandning utav flygaska. Diagrammet visar beräkningar gjorda både på handlingar 

från förfrågningsunderlag samt beräkningar gjorda efter tekniska förändringar på broarna. Om 

diagrammet visar 80 % betyder det att utsläppen minskat med 20 % jämfört med trafikverkets värde 

på emissionsfaktorn för stål och betongleverantörens emissionsfaktor utan en förhöjd inblandning av 

flygaska. 

 
Diagram 4. Återstående procent av ursprungligt utsläpp av koldioxidekvivalenter efter byte av 

emissionsfaktor för stål och användning av betong med 20% flygaska. Ingen skillnad i mängder. 
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6.1.2.4 Effekten av att spännarmera 

Genom att spännarmera en bro kan man minska såväl tvärsnittet som armeringsmängden och där 

med bygga mer miljövänligt. 

 

Effekten av att spännarmera en bro är att tvärsnittet kan bli slankare och mängden slakarmering 

minimeras. För en spännarmerad bro krävs det följaktligen inte lika stor mängd betong och armering 

som i en slakarmerad bro. Detta beror på att mer kraft kan tas upp i en spännarmerad kabel jämfört 

med en slakarmerad stång. Det ger en procentuell minskning av bron över Harnäsvikens 

koldioxidekvivalenta utsläpp med 18 %. Detta är den åtgärd som enskilt ger största reduceringen av 

koldioxidekvivalenta utsläpp på bron över Harnäsviken. 

 

6.1.2.5 Maximal reducering av koldioxidekvivalenta utsläpp. 

Den maximala reduceringen av utsläpp i form av koldioxidekvivalenter för projektet i Furuvik fås 

genom att spännarmera bron över Harnäsviken, blanda in 15% extra flygaska i ursprungsbetong samt 

välja stål med den lägre emissionsfaktorn. 

 

 Genom dessa åtgärder kan man sänka utsläppet från Harnäsviksbron med 32 %. 

Resultatet som pekar på en sänkning av utsläppen från bron med 32 % måste ses som en väldigt 

viktig besparing, speciellt eftersom det är på den längsta bron. Denna sänkning ger totalt 1074 ton 

koldioxidekvivalenter mindre vilket motsvarar byggandet av ca 900 m dubbelspåring järnväg . 

 

 Den del som kan anses osäker i den här analysen vilket då självklart ligger med som en osäkerhet i 

slutsatsen är att det endast finns en beräkning för att styrka detta påstående. Bron över Riksväg 76 är 

även den spännarmerad men så var den även i FU (förfrågningsunderlaget) vilket gjort att den inte 

gått att jämföra den som spänn- kontra slakarmerad inom den här studiens tidsram. Dock visar 

resultaten på beräkningarna för bron över Harnäsviken att det finns mycket att spara i utsläpp på att 

spännarmera. 

 
Diagram 5. Återstående procent av ursprungligt utsläpp av koldioxidekvivalenter för bron över 

Harnäsviken i samband med utbyte av emissionsfaktor för stål och användning av betong med 20% 

flygaska samt ändring i mängder p.g.a. spännarmering. 
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6.1.3 Analys av resultat sett till hela entreprenaden 
För hela entreprenaden har jämförelser tagits fram för att visa på vilka möjligheter det finns till 

reducering av koldioxidekvivalenta utsläpp till följd av vad som behandlats i studien. Genom att 

jämföra utsläppen före och efter behandlade åtgärder på broarna gentemot skuggkalkylen visas i 

diagram 8 de procentuella vinningarna. 

 

Diagram 6 visar totalt utsläpp från entreprenaden exklusive broar taget från skuggkalkylen samt det 

totala utsläppet från broarna taget från beräkningar med mängder från FU (förfrågningsunderlag) 

samt emissionsfaktorn för betong från leverantör B3 på 0,1735. Att utsläppen är så snett fördelade 

som 3907 ton CO2-ekv för 300 m järnvägsbrobro och 2037 ton CO2-ekv för1400 m övrigt byggande 

för järnväg beror på att de två största bidragen i hela projektet är just stål och betong och de 

återfinns i princip bara i broarna. 

 

Det totala koldioxidekvivalenta utsläppet från broarna utgörs till 89 % av utsläpp från stål och 

betong. Det utgör nästan 60 % av det totala utsläppet som är framtaget i skuggkalkylen. Detta 

resultat kommer ifrån en sammanställning av mängderna av stål och betong i FU 

(förfrågningsunderlag) gånger dess emissionsfaktorer. För uträkning se bilaga 4. 

 

 
Diagram 6. Utsläpp innan åtgärder uppdelat i bro och övrig entreprenad i ton koldioxidekvivalenter 

samt procent. 
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I diagram 7 visas den maximalt uppnådda minskning av utsläpp från broarna genom åtgärder 

framtagna i denna studie jämfört med mängder från FU (förfrågningsunderlag) med en 

emissionsfaktor för betong från leverantör B3 på 0,1735.  

 
Diagram 7. Minskning samt totalt utsläpp från broarna efter åtgärder angett i ton 

koldioxidekvivalenter samt procent. 

 

Diagram 8 visar totalt utsläpp från hela entreprenaden taget från skuggkalkylen efter åtgärder på 

broarna taget från diagram 7. 

 
Diagram 8. Totalt utsläpp från hela entreprenaden efter åtgärder samt total minskningen av utsläpp 

från broarna angett i ton koldioxidekvivalenter samt procent.  
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6.2 Slutsats 
Här nedan presenteras de slutsatser som dragits i studien. Viktigt att observera att detta är resultatet 

av en fallstudie. Med andra ord innebär det att inte alla aspekter och poster beaktats utan enbart 

mängden av betong och armering samt valet av specifika leverantörer. Det gör att slutsatserna som 

dras i denna studie kan komma att kallas indicier och kan därför anses ha en lägre vetenskaplig 

trovärdighet jämfört med en studie där alla poster utreds och analyserats. På grund utav detta bör 

alla slutsatser behandlas med försiktighet. 

 

6.2.1 Vart ifrån kommer trafikverkets värden för koldioxidekvivalenta utsläpp i samband med 

anläggandet av en järnvägsbro? 

 

Trafikverkets värden för koldioxidekvivalenta utsläpp i samband med anläggandet av en järnvägsbro 

härstammar från flera olika källor. Den största källan vad gäller schablonvärden för typmoduler är 

framtagna i samband med byggandet av Botniabanan. Vad gäller emissionsfaktorer för material 

kommer de från många olika databaser t.ex. ICE 2.0. 

6.2.2 Vart kan man påverka sitt eget projekt för att minska klimatutsläppen? 

 

Man kan i princip påverka sitt eget projekts utsläpp av koldioxidekvivalenter under alla dess 

arbetsmoment samt praktiska val runt entreprenaden t.ex. val av bodar etc. Det som denna studie 

inriktat sig på och fått fram resultat för är broarna. De står för nästan 70 % av de totala 

koldioxidekvivalenta utsläppen från järnvägsentreprenaden i Furuvik i ursprungsläget. Genom de 

relativt enkla åtgärder som behandlats i denna studie kan man minska de totalt utsläppen från 

entreprenaden. Genom att enbart spännarmera bron över Harnäsviken vilket är den största tekniska 

förändringen kan en koldioxidekvivalent besparing på ca 8 % för hela projektet uppnås. Genom att 

välja samma eller likvärdigt material för betong och stål med lägre emissionsfaktor för samtliga broar 

skulle en minskning av utsläppen med ca 13 % kunna uppnås. En kombination av dessa två åtgärder 

skulle ge en minskning med ca 19 % av entreprenadens totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. 

Verkligheten är dock inte riktigt sådan eftersom en anläggningsbetong med 20 % flygaska inte finns 

tillgänglig på den svenska marknaden i dagsläget. Dock kommer denna eller liknande produkt 

lanseras inom en snar framtid och då kunna bli högaktuell för att minska utsläppen.  

6.2.3 Vilka nyckeltal är väsentliga för uppföljning? 

 

De nyckeltal som är väsentliga för uppföljning är att se till verkliga mängder av betong och stål samt 

att följa upp de i slutändan valda materialens emissionsfaktorer. Vidare steg kan vara att 

inköpsavdelning tar in uppgifter för utsläpp från produkter man handlar upp. Ett annat steg är att i 

kalkylarbetet göra beräkningar för de tekniska lösningarna man väljer att använda sig av med hjälp av 

emissionsfaktorer och mängder. Detta skulle troligtvis fungera just på broar i alla fall eftersom det 

som sagt är mängder och material som står för det stora utsläppsposterna. 
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6.2.4 Övriga slutsatser 

 

Trafikverkets verktyg har en bra grundidé men känns i dagsläget inte fullt utvecklat. Det är ett 

användarvänligt verktyg vilket gör att det går att använda för att göra specifika beräkningar på delar 

av ett projekt om man har tillgång till projektspecifika förutsättningar. Utan projektspecifik indata för 

mängder, material och emissionsfaktorer kan ett missvisande resultat påvisas.  

Det kan som sagt vid en broentreprenad vara värt att enbart arbeta med val av material där lägre 

emissionsfaktorer kan påvisas då enbart ett byte av stålleverantör skulle kunna minska det totala 

utsläppet av koldioxidekvivalenter med 5,3 % för entreprenaden i Furuvik. Om enbart betong där 20 

% av bindemedlet bytts ut mot flygaska kunnat användas hade en procentuell minskning av 

projektets utsläpp med 7,4 % påvisas. I övrigt handlar det om att hitta tekniska lösningar för att få så 

slanka och materialsnåla konstruktioner som möjligt. 

 

Stål och betong står för nästan 60 % av det totala utsläppet i ursprung för entreprenaden i Furuvik 

och för ca 89 % av det totala utsläppet från broarna. Med detta i åtanke är det extremt viktigt med 

korrekt indata för emissionsfaktorerna för stål och betong. Med en inkorrekt emissionsfaktor kan 

hela entreprenadens totala koldioxidekvivalenta utsläpp bli missvisande. 

 

Om Trafikverket skulle göra en skuggkalkyl med klimatkalkyl 2.0 och dess nuvarande ingående 

emissionsfaktor för betong skulle det vara väldigt svårt att kunna matcha dess resultat med ett värde 

som representerar en typisk betongklass i ett anläggningsprojekt.  
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Bilaga 1 – Utdrag av generell beräkning ur Trafikverkets 

kalkylmodell 

Emissionsfaktorer 

Här visas posterna för de emissionsfaktorer som byts ut i denna studie. 

  



 

 

Sammansatta EF_JVG 

Här appliceras projektspecifik indata i form av materialåtgång per post. T.ex. det går åt 1257,4 kg 

armering per meter broöverbyggnad.  



 

 

 

 

Indata Objekt 

Här appliceras projektspecifika förutsättningar t.ex. antal meter stålbalk i broöverbyggnad. 

 

  



 

 

Resultat 

Här redovisas resultat i antal ton koldioxidekvivalenter per km projekt 

  



 

 

Bilaga 2 – Sammanställning mängder 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Specifika förutsättningar för kalkyleringssteg, 

beräkningssteg och bro. 

1. Kalkyleringssteg 2 
1.1  Järnvägsbron över Tröskenvägen 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts från FU (förfrågningsunderlag). 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har följande poster nollställts då dessa moment inte 

förekommer i arbetet med bron. 

-  ”Betongpålar inkl. pålplattor” 

-  ”Brostöd, pelare”  

- ”Broöverbyggnad, stålbalk”  

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna nedan fått projektspecifika värden utifrån 

sammanställning av FU (förfrågningsunderlag). 

- ”Broöverbyggnad, betongbalk” 

- ”Brostöd, fundament betong” 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material. 

 Det antagande som gjorts är att ”Brostöd, fundament betong” = Ramben, bottenplatta och 

vingmur vilket lett till att kalkylverktygets post ”Brostöd, pelare” nollställts. 

 För utdrag ur beräkning se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

  



 

 

1.2 Järnvägsbron över Riksväg 76 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts från FU (förfrågningsunderlag). 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har följande poster nollställts då dessa moment inte 

förekommer i arbetet med bron.  

- ”Betongpålar inkl. pålplattor” 

-  ”Broöverbyggnad, stålbalk” 

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna nedan fått projektspecifika värden utifrån 

sammanställning av FU (förfrågningsunderlag). 

- ”Broöverbyggnad, betongbalk” 

- ”Brostöd, pelare”  

- ”Brostöd, fundament betong” 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material. 

 Ett antagande som gjorts är att längden har beräknats som en medellängd på de två olika 

balkarna i bron vilket gett en ny längd på 101,49 meter.  Ett annat antagande som gjorts är 

att bropelarnas längd räknas mellan underkant betongbalk till underkant platta. I övrigt antas 

att norra pelare 2 har samma längd som södra pelare 2 och norra pelare 3 har samma läng 

som södra pelare 3. Detta antagande beror på brist av handlingar i tidigt projektskede. 

 För utdrag ur beräkning se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

 

1.3 Järnvägsbron över Harnäsviken 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts från FU (förfrågningsunderlag). 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har följande poster nollställts då dessa moment inte 

förekommer i arbetet.  

- ”Betongpålar inkl. pålplattor” 

- ”Broöverbyggnad, stålbalk” 

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna nedan fått projektspecifika värden utifrån 

sammanställning av FU (förfrågningsunderlag). 

- ”Broöverbyggnad, betongbalk” 

- ”Brostöd, pelare”  

- ”Brostöd, fundament betong” 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material. 

 Det antagande som gjorts är att bropelarnas längder sträcker sig mellan underkant 

betongbalk till underkant tätplatta. Ett annat antagande är att bottenplatta och tätplatta vid 

förfrågningsunderlaget är lika tjocka som vid bygghandling. Detta antagande beror på brist av 

mått i handlingar. 

 För utdrag ur beräkning se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

 

 

 

 



 

 

2. Kalkyleringssteg 3 
 

2.1 Järnvägsbron över Tröskenvägen 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts från bygghandlingar. 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har följande poster nollställts då dessa moment inte 

förekommer i arbetet med bron. 

-  ”Betongpålar inkl. pålplattor” 

-  ”Brostöd, pelare”  

- ”Broöverbyggnad, stålbalk”  

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna nedan fått projektspecifika värden utifrån 

sammanställning av bygghandlingar. 

- ”Broöverbyggnad, betongbalk” 

- ”Brostöd, fundament betong” 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material. 

 Det antagande som gjorts är att ”Brostöd, fundament betong” = Ramben, bottenplatta och 

vingmur vilket lett till att kalkylverktygets post ”Brostöd, pelare” nollställts. Mängderna är 

beräknade utifrån bygghandlingar och beräkningarna är kontrollerade med mätare och 

blockchef för projektet i Furuvik.  

 Betongmängden räknades utifrån tvärsnitt och armeringen antogs ha samma mängd kontra 

volym betong som i handlingarna från FU.  

 För utdrag ur beräkning se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

 

  



 

 

2.2 Järnvägsbron över Riksväg 76 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts från dagskopior. 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har följande poster nollställts då dessa moment inte 

förekommer i arbetet med bron.  

- ”Betongpålar inkl. pålplattor” 

-  ”Broöverbyggnad, stålbalk” 

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna nedan fått projektspecifika värden utifrån 

sammanställning av dagskopior. 

- ”Broöverbyggnad, betongbalk” 

- ”Brostöd, pelare”  

- ”Brostöd, fundament betong” 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material. 

 Ett antagande som gjorts är att längden har beräknats som en medellängd på de två olika 

balkarna i bron vilket gett en ny längd på 101,49 meter.  Ett annat antagande som gjorts är 

att bropelarnas längd räknas mellan underkant betongbalk till underkant platta. Mängderna 

är beräknade utifrån dagskopior och beräkningarna är kontrollerade med mätare och 

blockchef för projektet i Furuvik.  

 Betongmängden räknades utifrån tvärsnitt och armeringen antogs ha samma mängd kontra 

volym betong som i handlingarna från FU.  

 För utdrag ur beräkning se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

 

2.3 Järnvägsbron över Harnäsviken 

 Aktuell data har inhämtats samt sammanställts från granskningshandlingar. 

 Under fliken ”indata” i kalkylmodellen har följande poster nollställts då dessa moment inte 

förekommer i arbetet med bron.  

- ”Betongpålar inkl. pålplattor” 

- ”Broöverbyggnad, stålbalk” 

 Under fliken ”Sammansatta EF_JVG” har posterna nedan har fått projektspecifika värden 

utifrån sammanställning av granskningshandlingar. 

- ”Broöverbyggnad, betongbalk” 

- ”Brostöd, pelare”  

- ”Brostöd, fundament betong” 

 Under fliken ”Emissionsfaktorer” har leverantörsspecifika emissionsfaktorer använts för 

aktuella material. 

 Det antagande som gjorts är att bropelarnas längder sträcker sig mellan underkant 

betongbalk till underkant tätplatta.  

 För utdrag ur beräkning se Bilaga 1 

 För sammanställning av mängder se Bilaga 2 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Beräkning av stål och betongs inverkan 

Tabellen visar utsläpp från stål och betong från FU (förfrågningsunderlag) i jämförelse från hela 

entreprenaden. 

  Mängd FU Densitet  Emissionsfaktor Utsläpp 

Betong 
7164 m^3 2296,15 kg/m^3 0,1735 kg/kg 

2854 ton CO2-
ekv 

Stål 840446 kg - 0,72 kg/kg 605 ton CO2-ekv 

          

Totalt utsläpp         

Skuggkalkyl        5944 

Broar       3907 

Stål & Betong       3459 

 

  



 

 

Bilaga 5 - Konstruerade tvärsnitt för mängdberäkning. 

För mängdberäkning Harnäsviken, tvärsnitt varierar, därför har tre olika tvärsnitt tagits fram för att få 

ett så korrekt resultat som möjligt. 

 



 

 

För mängdberäkning Tröskenvägen 

 

  



 

 

För mängdberäkning Riksväg 76 

 



 

 

Bilaga 6 - Hemsidor som referenser 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


