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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete genomförs tillsammans med Skanska Sverige och är 
ett en del av deras resa för att år 2050 vara klimatneutrala. I 
infrastrukturprojekt står tillverkningen och byggnation av broar för en stor 
mängd utsläpp av växthusgaser. Därför ligger fokus i detta arbete just på 
tillverkning och byggnation av broar, närmre bestämt betongbroar.  
 
Frågeställning: 

• Vilken klimatpåverkan har en generell brokonstruktion av betong idag?   
• Hur långt kan man komma redan idag vid användning av arbetssätt och 

leverantörer med absolut lägst klimatpåverkan?  
• Kommer det vara möjligt att bygga en helt klimatneutral betongbro år 2050?  

  
Klimatfrågan är idag ett viktigt och aktuellt ämne. Syftet med 
examensarbetet är därför att jämföra dagens utsläpp med vad som tros 
kunna vara möjligt i framtiden. Syftet med rapporten har även varit att 
undersöka hur stor skillnad valet av material samt leverantör kan påverka 
konstauktionens klimatpåverkan.  
 
Examensarbetet har avgränsats till att endast studera en bro gjord av betong 
och dennas klimatpåverkan i form av 𝐶𝑂# − 𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie och empiristudie för att skapa en 
bredare förståelse för ämnet. Kvalitativa intervjuer genomfördes sedan med 
en andel leverantörer till det aktuella referensprojektet. 
 
Bron i referensprojektet förväntas ge upphov till utsläpp av 780 ton 𝐶𝑂# −
𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟. I examensarbetet inkluderas inte alla delar utan fokus har 
legat på utsläppet av 675 ton 𝐶𝑂# − 𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟.  
 
Vid användning av produkter men mindre klimatpåverkan skulle bron i vårt 
referensprojekt ge upphov till ett utsläpp av 433 ton 𝐶𝑂# − 𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟. 
 
De slutsatser som dragits utifrån detta examensarbetet är att byggbranschen 
har påbörjat sin resa mot och är på god väg mot att nå klimatneutralitet 
2050. Det kommer dock inte ske om inte flera aktörer arbetar mot samma 
mål, men redan idag har flera stora aktörer tagit tydliga ställningstagande 



 
 

  

vilket borde bana väg för att fler följer med på denna resa. Utifrån den 
information som detta arbete har samlat tros de flesta större delar i 
referensprojektet kunna nå noll nettoutsläpp 2050. Den del som upplevs 
som mest tveksam är armeringsprodukterna, därför kan det vara av intresse 
att föra ett resonemang med leverantörerna av stålprodukter huruvida de 
kommer försätta sitt miljöarbete. Avslutningsvis tros det vara möjligt att 
bygga en klimatneutral bro år 2050, dock är det inte möjligt enbart med de 
material och tekniker som finns idag, således kommer det krävas fortsatt 
forskning och utveckling inom området.  
 
 
Nyckelord: Klimatpåverkan, klimatneutralitet, byggprocess, betong, cement, armering, 
bro, betongbro, koldioxid.  



 
 

  

Abstract 
 
Problem: 

• How much climate impact dose a general concrete bridge have today?    
• Which is the lowest climate impact you can reach with today’s best options?  
• Is it possible to build a climate neutral concrete bridge 2050?    

 
Today climate change is an important and debated subject. The purpose of 
this exam thesis is to compare today's emissions to what might be possible 
in the future. The essay purpose is also to investigate in what way choosing 
different materials and suppliers affects carbon emissions from the 
reference project.  
 
The study is limited to only review the carbon emissions of a concrete 
bridge with the same size and materials as in our reference project.  
 
Initially the work started with studying relevant literature and empiricism, 
the purpose was to get a deeper understanding of the subject. Qualitative 
interviews were conducted with some of the reference project suppliers. 
 
A concrete bridge like the one in the reference project is the source of 780 t 
carbon dioxide equivalents. In this essay only 675 of those are included. 
 
When products and suppliers with the least carbon dioxide emissions today 
are used, the same number is 433 t carbon dioxide equivalents. 
 
One of the conclusions that was made from this study is that the 
construction business has started the journey to become climate neutral in 
2050. Several big actors have already committed to this goal, but for it to 
be possible everyone must be on board. Since some significant actors 
already started their journey, it should be easier for the small ones to 
follow. Another conclusion from this study is that it’s likely possible to 
build most parts of the reference project with zero climate impact in 2050. 
Reaching zero seems to be the hardest for the rebar, therefore it should be 
of interest to have a continued dialogue with the suppliers. That will help 
keeping track of how the rebar emissions develop. To sum everything up, it 
seems possible to build a concrete bridge in 2050 with zero climate impact. 



 
 

  

Regarding examples used in this study it's not possible to build a climate 
neutral concert bridge today, therefore it will demand continued 
development and research in the area. 
 
 
Keywords: Climate impact, climate neutrality, construction process, concrete, rebar, 
bridge, concrete bridge, carbon dioxide  
 



 
 

  

Förord 

Detta examensarbete avslutar tre års studier på högskolelingenjörsprogrammet Väg- och 
trafikteknik vid Lunds Tekniska Högskola, campus Helsingborg. Examensarbetet skrevs 
under våren 2017 och omfattar 22,5 högskolepoäng.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mats Spansk från Skanska. Mats har 
tillsammans med många andra medarbetare från Skanska bidragit med både resurser och 
kunskap och på så vis gjort detta examensarbete möjligt.  

Tack Andreas Persson på institutionen Teknik och Samhälle som varit vår handledare 
från LTH. Andreas har bidragit med mycket råd och stöttning under skrivprocessen.  

Vi vill även tacka de som ställt upp på våra intervjuer, det har varit väldigt roligt och 
lärorikt att få ta del av er kunskap och engagemang.  

Ett tack vill även riktas våra föräldrar som ställt upp och läst igenom arbetet otaliga 
gånger och kommit med tankar och idéer.  

 

	 	



 
 

  

Innehållsförteckning	
1	Inledning	 1	

1.1	Bakgrund	 1	
1.2	Syfte	&	frågeställning	 3	

1.2.1	Frågeställningar	 3	
1.3	Mål	 3	
1.4	Avgränsningar	 3	
1.5	Begrepp	och	definitioner	 4	
1.6	Disposition	 4	

2	Metod	 5	
2.1	Tillvägagångssätt	 5	
2.2	Beräkningsmetod	 5	
2.3	Litteraturstudie	 5	
2.4	Fallstudie	 6	

2.4.1	Kvalitativ	forskningsmetod	 6	

3	Litteraturstudie	 8	
3.1	Växthusgasers	effekt	på	klimatet	 8	

3.1.1	Fossila	bränslen	 9	
3.1.2	Konsekvenserna	av	växthuseffekten	 9	

3.2	Material	 11	
3.2.1	Betong	 11	
3.2.2	Cement	 12	

3.3	Stål	 14	
3.3.1	Ståltillverkning	 14	
3.3.2	Värmebehandling	 15	
3.3.3	Svetsning	 15	

3.4	Krossmaterial	 15	
3.4.1	Tillverkning	av	krossmaterial	 16	

3.5	Bränsle	 18	
3.5.1	Biodrivmedel	 18	

3.6	Arbetssätt	 21	
3.6.1	Rekommendationer	 21	
3.6.2	Ecodriving	 23	
3.6.3	EPD	 24	

3.7	Framtida	mål	inom	branschen	 24	
3.7.1	Trafikverkets	krav	på	branschen	 24	

4	Empiri	 26	
4.1	Skanska	 26	
4.2	Skankas	värdering	 26	
4.3	Skanskas	miljöarbete	 26	

4.3.1	Klimatneutralitet	 26	
4.4	Kalkylverktyget	𝑬𝑪𝑶𝟐	 27	

4.4.1	IVL	Svenska	Miljöinstitutet	 27	
4.5	Om	projektet	Vinstorpsvägen	i	Lomma	 28	
4.6	Leverantörer	 30	

4.6.1	Cementa	 30	
4.6.2	Celsa	Steel	Service	 32	



 
 

  

4.6.3	Sydsten	 35	
4.6.4	Akka	FRAKT	 35	

5	Intervjuresultat	 36	
5.1	Respondenterna	 36	
5.2	Resultat	 36	

5.2.1	Vad	görs	idag	för	att	minska	klimatpåverkan?	 37	
5.2.2	Vad	kan	göras	i	framtiden	för	att	minska	klimatpåverkan	 38	

6	Klimatkalkylsresultat	 40	
6.1	Skanskas	klimatkalkyl	 40	

7	Klimatpåverkan	2017	 42	

8	Analys	och	diskussion	 46	
8.1	Konsekvenserna	av	klimatförändringarna	 46	
8.2	Leverantörernas	förutsättningar	och	möjligheter	 46	
8.3	Förbättringar	i	tillverkningsprocessen	 48	
8.4	Bränsle	 49	
8.5	Teknisk	utveckling	 50	
8.6	Krav	från	branschen	 51	

9	Slutsats	 52	
9.1	Kritik	 53	
9.2	Rekommendationer	 54	

10	Referenser	 57	
 

	
 



 
 

 
 

1 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Idag står världen inför en enorm utmaning att minska utsläppen av 
växthusgaser. En reducering av växthusutsläppen är en absolut 
nödvändighet för att livet, så som vi känner till det idag, ska kunna 
fortsätta. Om inte människan drastiskt minskar utsläppet av koldioxid 
kommer världen att möta omvälvande förändringar som en följd av den 
stigande temperaturen på jorden. Klimatförändringarna kommer i någon 
utsträckning att påverka alla, både människor och djur (IPCC, International 
Panel on Climate Change 2014). 
 
För att förhindra en fortsatt stigande andel växthusgaser i atmosfären har 
Skanska antagit målet att 2050 vara klimatneutrala (Skanska 2017 j). I figur 
1 visas den årliga klimatpåverkan från byggprocessen i förhållande till 
klimatpåverkan från personbilar samt lastbilar och bussar i Sverige. 
Uppskattningsvis släpper byggprocessen i Sverige ut 10 miljoner ton 
koldioxid till atmosfären varje år. Av dessa tillfaller 6 miljoner ton olika 
anläggningsprojekt, resterande står husbyggnadsprojekt för. De 10 miljoner 
ton byggprocessen står för uppskattas utgöra hela 17 % av 
Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser år 2012 
(Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA 2014).   
 

 
Figur	1.	Årliga	utsläpp	i	Sverige	från	byggprocessen,	personbilar	samt	bussar	&	lastbilar	(IVA	2014)	
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Att det inte tidigare funnits ett större fokus på klimatpåverkan från 
byggprocessen beror med största sannolikhet på okunskap hos både 
politiker, beställare och entreprenörer menar IVA (2014). Fram tills idag 
har mycket av klimatarbetet inom byggprocessen bestått av att ta fram 
verktyg för att kunna beräkna klimatpåverkan. Detta har nu lagt en viktig 
grund för ett fortsatt arbete med att verkligen minska utsläppen. En annan 
förutsättning för att frågan ska tas på allvar är att klimatpåverkan från 
byggprocessen uppmärksammas (IVA 2014).  

Av de ekonomiska resurser som varje år investeras i anläggningsprojekt går 
cirka hälften till väg och järnvägsprojekt. Beroende på projektets placering 
blir klimatpåverkan från projektet olika, projekt som kräver mer broar och 
tunnlar påverkar klimatet i en större utsträckning (IVA 2014).   

I figur 2 ses hur de olika ingående delarna i Botniabanan i norra Sverige 
har påverkat klimatet.  
 

 
Figur	2.	Klimatpåverkan	från	olika	delar	av	Botniabanan	(Environmental	Product	Declaration	for	the	Railway	
Infrastructure	Bothnia	Line,	2010)			

I figur 2 ses tydligt att broar och tunnlar är de två faktorer som bidrar mest 
till klimatpåverkan. När broar och tunnlar byggs blir påverkan från material 
och masshantering stor, bland annat krävs väsentliga mängder stål och 
betong (IVA 2014).  
 
Utifrån figur 2 framgår det att broar är en stor bidragande faktor till den 
klimatpåverkan som uppstår vid ett infrastrukturprojekt. Därför kommer 
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detta examensarbete undersöka hur en generell bro av betongkonstruktion 
påverkar klimatet idag, beräkningarna kommer att baseras på ett verkligt 
pågående projekt som i arbetet kallas för referensprojektet. Arbetet 
kommer även undersöka vad som kan göras redan idag med hjälp av 
genomtänkta leverantörsval. Målet är att ta fram möjliga förutsättningar för 
huruvida det kommer att vara möjligt att bygga en liknande bro på ett 
klimatneutralt vis år 2050 eller inte.  

1.2 Syfte & frågeställning  
Klimatfrågan är idag ett viktigt och aktuellt ämne. Syftet med 
examensarbetet är därför att jämföra dagens utsläpp av 𝐶𝑂# - ekvivalenter 
vid byggnation av en betongbro med vad som tros kunna vara möjligt i 
framtiden. Syftet med rapporten har även varit att undersöka hur valet av 
material samt leverantör kan påverka konstruktionens klimatpåverkan.  
  

1.2.1 Frågeställningar   
• Vilken klimatpåverkan referensprojektets brokonstruktion idag?  
• Hur långt kan man komma redan idag vid användning av arbetssätt och 

leverantörer med absolut lägst klimatpåverkan?  
• Kommer det vara möjligt att bygga en helt klimatneutral betongbro år 2050?   

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att undersöka en bro av betongkonstruktions 
klimatpåverkan idag, samt hur förutsättningarna ser ut för att tillverka en 
klimatneutral bro av betongkonstruktion i framtiden.  

1.4 Avgränsningar 
Eftersom klimatfrågan inom anläggningsbranschen är ett omfattande 
område har examensarbetet avgränsats till att endas studera en bro gjord av 
betong och dennas klimatpåverkan. Examensarbetet utförs med 
utgångspunkt i ett referensprojekt som bedrivs av Skanska. Arbetet är 
begränsat till att endast beräkna klimatpåverkan i form av 𝐶𝑂#-
ekvivalenter. Målet var att omfatta 80% av brons klimatpåverkan, därför 
har endast följande faktorer tagits med:  

• Betong  
• Transport av grus 
• Arbetsmaskiner 
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• Transporter av övrigt material  
• Bergkross  

Examenarbetet har även avgränsas till att endast studera hur konstruktionen 
av bron ser ut idag, och därför tas det inte med hur en förändring av 
konstruktionen hade påverkat utsläppen. En avgränsning är även gjord i 
form av att inte studera alternativa material till exempel alternativ till 
betong och armering av stål.   

1.5 Begrepp och definitioner  
𝐶𝑂# − 𝐸𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟: Utsläpp av växthusgaser omräknat till 𝐶𝑂# 
EPD: Environmental produkt Declaration, Miljövarudeclaration  
Klimatpåverkan: Inkluderar endast påverkan på klimatet, alltså inte till 
exempel försurning.   

1.6 Disposition 
Följande avsnitt ingår i examensarbetet: 
 
Kapitel 1 Inledning: Bakgrund, syfte, examensarbetets frågeställning, 

mål, avgränsningar som gjorts, begrepp och definitioner 
beskrivs i detta kapitel.  

Kapitel 2  Metod: Arbetets undersökningsmetoder samt tillvägagångssätt 
beskrivs.  

Kapitel 3  Litteraturstudie: Litteraturen som ligger till grund för 
examensarbetet, diskussionen och slutsatsen.  

Kapitel 4  Empiri: Informationen om hur arbetet bedrivs idag.  
Kapitel 5  Intervjuresultat: Här sammanställs arbetets intervjuer.  
Kapitel 6  Klimatkalkylresultat: Här redovisas resultatet från 

klimatkalkylen. 
Kapitel 7 Klimatpåverkan 2017: Här redovisas resultatet från de 

beräkningar som gjorts baserat på 2017 bästa leverantörer och 
material.  

Kapitel 8 Analys och diskussion: Här diskuteras och analyseras 
resultatet och intervjuresultatet tillsammans med litteraturen 
och empirin.  

Kapitel 9  Slutsats: Slutsatsen som dragits redovisas, metodens som valts 
granskas.  

Kapitel 10  Referenslista  
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt  
I examensarbetets inledande fas lades ett stort fokus på att identifiera våra samt 
Skanskas mål med examensarbetet. För att få en klar målbild samt att 
examensarbetet inte skulle bli allt för omfattande valds att i ett tidigt skede sett 
tydliga avgränsningar. För att kunna skapa en korrekt och verklighetstrogen 
uppfattning kring material- och arbetsåtgång i en byggprocess har ett pågående 
projekt använts som referensprojekt. Skanska bistod med klimatkalkyler som 
visade ingående material men även hur stor klimatpåverkan dessa har. Utifrån 
vilka material och arbetssätt som utgav de största emissionsposterna valdes vilka 
delar som litteraturstudiens fokus skulle ligga på. En empiristudie valdes att 
göras i ett tidigt skede, detta för att få en tydligare bild av vad Skanskas 
klimatmål innefattade. Tanken var även att få en inblick i hur leverantörer till 
referensprojektet arbetade med sina klimatfrågor.  
 
I samband med att litteraturstudien genomfördes gjordes även intervjuer med 
vissa leverantörer som var aktuella i referensprojektet. Avsikten med 
intervjuerna var att få en djupare inblick i hur leverantörerna själva trodde deras 
tjänster och produkter skulle påverka klimatet i framtiden.  

2.2 Beräkningsmetod  
 För de beräkningar som genomförts har värden hämtats från följande EPDer:  

• EPD, Anläggningscement Degerhamn  
• EPD, Anläggningscement FA  
• EPD, Steel reinforcment products for concrete 

 
Beräkningar gällande Preem Evelotion Diesel grundas på värden hämtade från 
Preems hemsida.  

2.3 Litteraturstudie  
För att kunna uppfylla de mål som satts är det viktigt att undersöka befintlig 
information inom valt ämne. Litteraturstudien syftar även till att hindra från att 
uppfinna vad som redan finns men även att hindra från att begå de misstag som i 
tidigare utredningar kan ha begåtts. Syftet med litteraturstudien kan även vara 
att skapa en grund och påvisa vad som redan idag är känt. Detta är även en 
mycket viktig aspekt som möjliggöra framtagandet av ny relevant information 
som förhoppningsvis kan bidra till att problem löses (Merriam 1988).  
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Då examensarbetet till stor del bygger på fakta är det en självklar ingång att 
söka fakta i publicerat litteratur, företags- och produktinformation. Arbetet 
bygger även på siffror kring en betongkonstruktions ingående material och dess 
utsläpp idag, samt hur utvecklingen av material kan påverka utsläppen i 
framtiden. 
 
Litteraturstudier är grunden till de intervjuer som genomförts, men ska även ge 
en klar inblick i det valda ämnet.  
 
Det har funnits gott om information att tillgå, dock har en hel del varit äldre 
publikationer. De ingående byggmaterialen är traditionella och de har inte skett 
någon stor förändring. Därför har även äldre publikationer setts som godtagbara. 
Det har funnits gott om information hur 𝐶𝑂# påverkar klimatet då det är ett högs 
aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt.  
 
Tanken med litteraturstudien är att få fram information om var i de olika 
tillverkningsprocesserna den största andelen utsläpp sker. På så vis fås en 
tydligare uppfattning om vad problemområdet verkligen är. Det är information 
från litteraturstudien som ligger till grund för beräkningarna av dagens bästa 
möjliga alternativ. Även Skanskas klimatkalkyl studeras. Det är klimatkalkylen 
som ligger till grund för dagens generella utsläpp av en betongbro. 
Klimatkalkylen studerades även för att urskilja de främsta utsläppsposterna. Det 
är dessa som valts att studeras i litteraturstudien.  

2.4 Fallstudie 
2.4.1 Kvalitativ forskningsmetod  

Vid insamling av kvalitativ information är intervjuer en vanlig metod, menar 
Merriam (1988). Enligt Davidson och Patel (2011) är syftet med att använda 
kvalitativ intervjuteknik att urskilja egenskaperna hos de intervjuade och deras 
uppfattning om företeelsen. Detta betyder att man inte kan förutspå vad den 
intervjuade kommer att ge för svar på frågorna, och där med kan inte ett 
svarsformulär förberedas. Kvalitativ intervjuteknik går ut på att den intervjuade 
och intervjupersonen för en gemensam diskussion (Davidson och Patel 2011). 
Intervjun är vanligtvis mer öppna och mindre strukturerade vid kvalitativ teknik, 
vilket innebär att nya frågor och idéer kan dyka upp under intervjuns gång samt 
att intervjuaren inte behöver ha ingående kunskap om företeelsen. Ett problem 
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som uppstår vid användning av kvalitativ intervjuteknik är att intervjuaren i 
slutändan står med många olika svar och åsikter kring samma fråga (Merriam 
1988). 
 
För intervjuerna som genomförs i detta arbete har kvalitativ intervjuteknik valts. 
Således har endast två frågor av väldigt öppen form används. Frågorna har sedan 
bjudit in till vidare diskussion som redovisas under intervjuresultat. Personer 
från fyra olika leverantörer har intervjuats, dessa var följande:  
 
Cementa: Chef för avdelningen för forskning och innovation samt professor vid 
Lunds tekniska Högskola.  
 
Celsa Steel Service: Hållbarhetschef för den nordiska koncernen.  
 
Akka FRAKT: Affärsområdeschef bygg och anläggning. 
 
Sydsten: Platschef för en av Sydstens täkter. 
  
Syftet med de kvalitativa intervjuerna har varit att få en inblick i hur branschen 
ser på dagens situation samt på framtiden. Detta tillsammans med litteraturstudie 
skapar grunden för diskussion och slutsats.  Slutsatsen kring huruvida det år 
2050 kommer vara möjligt att bygga en klimatneutral betongbro grundas främst 
på de genomförda kvalitativa intervjuerna.  
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3 Litteraturstudie 

I följande kapitel redogörs den teoretiska barkunden till brokonstruktionens 
klimatpåverkan. Brokonstruktionens största utsläppsposter, tillverkningsprocess, 
samt deras klimatpåverkan beskrivs. Utöver det tas det även upp arbetssätt för 
att minska klimatpåverkan.  

3.1 Växthusgasers effekt på klimatet  
Jordens atmosfär består till största del av kväve och syre, men även de så kallade 
växthusgaserna vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid. Delar av den 
värmestrålning som kommer in från solljuset reflekteras tillbaka upp mot 
atmosfären antingen från jordytan, molnen eller luften. Fenomenet 
växthuseffekten är något som naturligt sker i atmosfären, det innebär att en del 
av den värme som reflekteras bort från jordytan ändå stannar i jordens atmosfär. 
Växthuseffekten är nödvändig för att det ska kunna finnas liv på jorden, utan 
den hade medeltemperaturen på jorden sjunkit från 14 °C till -19 °C. Kväve och 
syre släpper igenom värmen som kommer från jorden medan växthusgaserna 
håller kvar den, en ökning av växthusgaser i atmosfären innebär alltså att mer 
värme stannar kvar (Nilsson 2010).  
 
I mitten av 1800-talet började industrin ta fart och i samband med det 
förbränningen av fossila bränslen. Enligt Nilsson (2010) har det sedan dess setts 
en tydlig ökning, som kan ses i figur 3, av framförallt växthusgasen koldioxid i 
atmosfären. Klimatet har i samband med detta skiftat och blivit varmare, en så 
stor förändring av klimatet på så kort tid har aldrig tidigare skett. 
Koldioxidhalten i atmosfären har dessutom fortsatt att öka i en allt snabbare takt 
ju närmare nutid man kommer (Nilsson 2010).  
 

 
Figur	3.	Förändring	av	växthusgaser	i	atmosfären	de	senaste	seklerna.		
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3.1.1 Fossila bränslen 
Allt som består av biomassa är uppbyggt av kol. Kol har ett naturligt kretslopp 
där utbyte hela tiden sker, till exempel tar växter upp koldioxid i sin 
fotosyntesprocess och när växten sedan dör och förmultnar återförs kolet till 
marken. Om trä används som bränsle innebär det endast att man skyndar på 
kolets naturliga kretslopp, då trädet ändå dött förr eller senare och då hade kolet 
återförts till kretsloppet. Träd är dessutom en förnyelsebar energikälla, då det 
kan planteras nya träd som under sin uppväxt tar upp koldioxid som frigjorts 
från det förbrukade trädet (Nilsson 2010).  
 
När vi talar om fossila bränslen handlar det om kol som hamnat utanför dess 
naturliga kretslopp och varit fast i marken i miljontalsår. Fossila bränslen 
utvinns från djur och växter som dött och hamnat i en syrefri miljö, på så vis har 
de hindrats från att förmultna helt och sedan begravas långt ner i jordskorpan. 
När denna typ av kol förbränns återinförs det i kretsloppet men eftersom källan 
inte är förnyelsebar blir det endast ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären 
(Nilsson 2010).  
 
Olja har utvunnits för vinstdrivande verksamheter i ungefär 150år. Befolkningen 
har ökat och där med också användningen av olja. Skulle utvecklingsländerna 
börja förbruka samma mängd olja som det idag görs i västvärlden skulle den olja 
som är utvinningsbar ta slut. Det är därför inte endast klimatfrågan som påverkar 
bränsleindustrin utan även rädslan för att oljan en dag inte kommer att räcka till 
(Energimyndigheten 2004). 
 

3.1.2 Konsekvenserna av växthuseffekten  
Enligt IPCC (International Panel on Climate Change) bedömningsrapport från 
2014 finns det både positiva och negativa konsekvenser av 
klimatförändringarna. Främst märks klimatförändringarna av i form av påverkan 
på natur och ekosystem. Även viss påverkan på människor och deras 
levnadsstandard har upptäckts (IPCC 2014).  
 

3.1.2.1 Möjliga framtida konsekvenser 
Troligen kommer klimatförändringarna som påverkas av människan förstärka de 
risker som uppstår från den naturliga klimatförändringen (IPCC 2014). 
 



 
 

 
 
10 

Påverkan	på	djur	och	natur		
I samband med att klimatet förändras i allt större omfattning och takt ökar risken 
för att olika arter dör ut, det är dock inte nödvändigtvis klimatförändringen 
ensam som är orsaken. Till exempel kan klimatförändringarna leda till att en 
viss art trivs bättre och då förökar sig för fort, vilket kan leda till brist på näring 
för arter av andra slag. Olika arter kan förflytta sig olika fort, de arter som kan 
förflytta sig i takt med att klimatet förändras har givetvis en större chans att inte 
bli utrotade. Klimatförändringar i kombination med andra stressfaktorer, till 
exempel föroreningar, ökar risken för att arter utrotas. Detta fenomen är något 
som kan ses redan idag (IPCC 2014).  
 
Klimatförändringarna förväntas bidra till höjda vattennivåer i haven, menar 
IPCC. Detta kommer leda till att låglänta landskap och kustområden kommer att 
påverkas i mycket stor utsträckning. Mycket låglänt mark riskerar att 
översvämmas, vilket skapar jorderosion vilket i sin tur förstör stora delar av de 
ekosystem som idag finns på dessa platser. Redan idag kan höjda vattennivåer 
ses på vissa platser. Även livet i våra hav kommer påverkas av 
klimatförändringarna. Om temperaturen i världens hav höjs kommer artrikheten 
samt mängden marina djur att minska kraftigt i tropikerna medan de kommer 
öka på norra och södra halvklotet. Detta kommer leda till stora förändringar i det 
marina ekosystemet.  (IPCC 2014). 
 
Påverkan	på	människor	
Enligt IPCC kommer tillgången på dricksvatten att minska i de regioner där 
detta redan är en bristvara, medans tillgången kommer öka på de platser som 
idag redan har god tillgång till dricksvatten. Kvalitén på det dricksvatten som 
finns kommer troligen att försämras främst på grund av den ökade temperaturen 
och ökad risk för föroreningar när intensiva regn kombineras med perioder av 
kraftig torka. Dagens vattenreningsteknik tros inte vara tillräcklig för att kunna 
motverka dessa faktorer (IPCC 2014).  
 
I de områden där stora delar av världens mat idag odlas kommer en ökad 
temperatur ha negativ effekt på möjliga skördar. Det kan hända att en ökad 
temperatur lokalt på andra platser i världen ger bättre skördar. Att vädret blir 
ostabilt kan skapa en osäkerhet krig mängden mat som är möjlig att odla vilket 
leder till att priset för mat kan komma att variera. Det är främst platser runt 
tropikerna som kommer få ett försämrat odlingsklimat vilket troligen kan leda 
till färre arbetstillfällen i dessa områden (IPCC 2014).  
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Städer och urbana områden kommer också i stor utsträckning påverkas av ett 
förändrat klimat. Till exempel kan urbana områden i vissa fall komma att 
drabbas av extrema värmeböljor, kraftig nederbörd, översvämningar, torka och 
ökad luftförorening. Sker detta är det främst de som har det sämre ekonomiskt 
ställt, dålig tillgång till infrastruktur och bristfälliga hus som kommer påverkas 
enligt IPCC. Landsbygden förväntas drabbas hårdare än stadsregionerna och 
framförallt tros effekterna av klimatförändringarna här ses i ett tidigare skede. 
Landsbygden kan komma att påverkas i form av brist på dricksvatten och mat. 
Vissa områden som idag livnärar sig på jordbruk förväntas drabbas mycket hårt 
av klimatförändringarna menar IPCC (IPCC 2014). 
 
Även människors hälsa kommer påverkas av klimatförändringarna menar IPCC. 
Fler människor förväntas tillexempel dö av värme och bränder. Risken för mat 
och vattenburna sjukdomar förväntas även öka, likaså risken för att bli 
undernärd i de regioner där matåtkomsten kommer försämras. Grupper som 
redan är utsatta så som fattiga och sjuka löper störst risk för att hälsan påverkas 
negativt av klimatförändringarna. Det finns dock ett fåtal positiva bieffekter, till 
exempel förväntas färre människor frysa ihjäl (IPCC 2014).	
 
Enligt IPCC kommer människan att påverkas av klimatförändringarna. Det är 
främst de som lever i fattighet och bor i utvecklingsländerna som kommer 
påverkas (IPCC 2014). 

3.2 Material  
För att identifiera de främst utsläppskällorna i konstruktionens ingående material 
har dess tillverkningsprocesser studerats. Målet är att skapa en förståelse för hur 
de olika tillverkningsprocesserna fungerar och utifrån det kunna arbete med 
förbättringsåtgärder. 
 

3.2.1 Betong  
Betong är enligt klimatkalkylen den största utsläppsposten. Betong har därför 
valts ut som en viktig post, i denna del undersöks de ingående delarna och dess 
tillverkningsprocess. Utifrån detta ska källan till den största delen utsläpp kunna 
identifieras.  
 
Betong eller betongliknande material har funnit i flera tusen år. Det är betongens 
goda egenskaper som idag gör den till ett av de viktigaste byggmaterialen, 
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menar Burström (2007). Betongen har inte bara hög hållfastighet och 
beständighet utan kan lätt anpassas till kundens önskemål, då den kan gjutas till 
önskad form. Betongens egenskaper kan även anpassas beroende på vad kunden 
är utefter (Burström 2007). 
  
Betongen består av Cement, vatten, ballast och tillsatsmedel, Det är 
tillsatsmedlet som påverkar betongens egenskaper. När betongen beståndsdelar 
har blandats ihop har man några timmar på säg att hälla det i önskad form innan 
betongen stelnar, det är viktigt att det inte förekommer luftbubblor i betongen 
vid gjutning då det kan påverka betongens egenskaper (Burström 2007).   
 

3.2.2 Cement 
Cement är ett delmatrial i betong, det är när cement och vatten blandas som de 
reagerar med varandra och bildar ett hårt matrial.  Cement tillverkas utav 
kalksten blandat med lera. Kalksten och leran mals ner för att sedan brännas i en 
roterungn. Roterugn är en svagt lutande ungn där det i den lägst placerade ändan 
är en brännare som bränner på en temperatur om 1450 grader. Efter kalkstenen 
och leran har färdats genom ugnen tas den ut för att kunna kylas ner. Det är vid 
detta steget som cementklinker bildas, och materialet har formats till små kulor 
eller klumpar. För att sedan få ut cement mals de små kulorna och klumparna 
ner och blandas med ungefär 5 % gips. Hade inte gips blandats i hade cementen 
och vattnet reagerat för snabbt. Värme utvecklas när betongen brinner, 
betongens temperatur kan gå upp från 20 till 50 grader. Den stora 
värmeutvecklingen kan vara negativ vid stora konstruktioner då betongen stelnar 
när den fortfarande är varm vilket gör att den kan spricka när 
temperaturen sjunker och konstruktionen dra ihop sig (Burström 2007). I figur 4 
ses en illustration av företaget Cementas tillverkningsprocess av cement.  
  
Cementens stora utsläpp sker när kalksten och lera bränns i roterugnen. Det är 
när kalksten bränns (𝐶𝑎𝐶𝑂4) som kolsyran (𝐶𝑂#) frigörs och kalksten övergår 
till kalciumoxid. Det finns även kiseldioxid(𝑆𝑖𝑂#), aleminiumoxid (𝐴𝑙#𝑂4) 
järnoxid (𝐹𝑒#𝑂4) i lera och kalksten det är de som vid förbränning bildar 
klinkermineraler (Burström 2007).  
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Figur	4.	Cementproduktionens	olika	steg	(Cementa	2015). 

3.2.2.1 Vatten  
Vattnet till betongen behöver inte ha så hög kvalitet. Lågahaltigt saltvatten går 
att använda till lättare betongkonstruktioner men sötvatten är att föredra 
(Burström 2007). 
  

3.2.2.2 Ballast  
Ballast är gemensamt begrepp för bergmaterial som används till 
betongkonstruktioner. Ballasten består av naturliga bergarter. Naturgruset kan 
användas direkt när den kommer från grustagen, men kan även behöva krossas 
beroende på vilken kornfraktion som lämpar sig bäst. Ballasten ska bestå av 
sand, fingrus samt sten, naturgrus direkt tagen från naturen stämmer oftast inte 
med den kornstorleksfördelning som krävs. Okrossat material har länge funnits 
tillgängligt inom rimligt transportavstånd, men är idag lite svårare att få tag på, 
vilket innebär att användningen krossat material blir allt vanligare. Ballast som 
ska användas till betongkonstruktioner finns det gott om i Sverige, det är dock 
svårare att få tag i bra ballast anpassat till betongtillverkning i andra länder 
(Burström 2007).  
  
 Det är ballastens hålrumsvolym som fylls upp med cementpasta, som är cement 
blandat med vatten. Det är viktigt att all ballast blir täckt av cementpasta så att 
cementen hålls ihop och inga fraktioner faller bort (Burström 2007).  
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3.2.2.3 Tillsatsmedel  
Med tillsatsmedel kan betongens egenskaper modifieras efter önskemål. 
Tillsatsmedel klassificeras efter effekten det ger på betongen. Det absolut 
vanligaste tillsatsmedlet är flyttillsatsmedel. Detta tillsatsmedel ger en ökad 
hållfastighet och minskad krympning. Andra exempel på tillsatsmedel i betong 
är vattenreducerandetillsatsmedel, luftporsbildandetillsatsmedel, acceleratorer 
och retarderande tillsatsmedel (Burström 2007). 
 

3.2.2.4 Tillsatsmaterial 
Det är inte heller ovanligt att tillsatsmaterial används. Anledningen kan vara att 
förändra egenskaper eller tillverkningsprocess (Burström 2007). 
 
Silikastoft är det vanligaste tillsatsmaterialet i Sverige och kan ersätt 4–10 % av 
cementvikten. Silikastoft är en restprodukt från tillverkningen av stållegering. 
Det är ett finkornigt pulver bestående av amorf kiseldioxid. Detta tillsatsmaterial 
används för att förbättra betongens egenskaper, närmare bestämt samanhållning 
och stabilitet. Dock krävs mer vatten vid användning av silikastoft vilket gör att 
vattenreducerandetillsatsmedel och flyttillsats behövs (Burström 2007). 
 
Ett annat relativt vanligt tillsatsmedel är flygaska som består av 
aluminiumsilikatglas. Det tillverkas av en restprodukt från kolpulvereldande 
kraftverk (Burström 2007). 

3.3 Stål  
Den näst största posten i klimatkalkylen är armeringsjärn. Armering tillverkas 
av stål. Nedan beskrivs den generella tillverkningsprocessen av stålprodukter. 
Även här vill utsläppsfaktorer identifieras för att skapa en bild av var 
problemområdet befinner sig och hur det möjligen kan åtgärdas.  
 

3.3.1 Ståltillverkning  
Merparten av det järn som finns i jordskorpan är bundet i kemiska föreningar, 
den vanligaste kallas Malm. I Sverige används endast Svartmalm och 
Blodstensmalm, detta då det är dessa malmer som innehåller minst svavel och 
fosfor. Svavel och fosfor ger järnet dåliga egenskaper. Fosfor är det ämne som 
ger mest problem av de två, i Sverige finns fosforfattig malm i de nordliga 
delarna (Burström 2007).  
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Malmen som bryts består ofta av minst 40 % gråsten. Gråstenen sorteras bort, 
produkten som blir kvar efter detta kallas sling, vilket är ett mycket finkornigt 
material. Slingen måste sedan ytterligare förädlas. Detta sker i en så kallad 
masugn. För att slingen inte ska täppa igen masugnen måste den stina. Detta 
görs genom att slingen värms upp till ca 1250 °C, då bildas knytnävsstora 
klumpar vilka kan användas i ugnen. Det finns fler metoder för att göra slingen 
användbar men den ovannämnda är den vanligaste. Efter masugnsprocessen 
bildas tackjärn. Tackjärn från masugnar står för 60 % av Sveriges 
stålanvändning, resterande kommer från återvunnet stål (Burström 2007).  
 
Tackjärnet är för sprött för att användas för valsning av till exempel balkar och 
plåt. Tackjärn innehåller mycket kol, mangan och kisel, vilka är anledningen till 
att det är sprött. För att öka hållfastheten måste dessa ämnen skiljas av, detta 
görs med hjälp av färskning. Vid färskning oxideras de icke önskvärda ämnena. 
Efter färskning gjuts järnet. Vanliga gjutmetoder är kokillgjutning och 
stränggjutning (Burström 2007). 
 

3.3.2 Värmebehandling  
Värmebehandling används för att förändra stålets former och egenskaper. Vid 
härdning och normalisering används temperaturer enda upp till ca 950 °C. 
Normalisering används för att göra grovkornigt stål finkornigt och härdning 
används för att göra stålet hårdare och mer hållfast. Dessa två metoder är de 
mest energikrävande värmebehandlingarna som finns (Burström 2007).   
 

3.3.3 Svetsning  
För att sammanfoga stål är svetsning den absolut vanligaste metoden. Med 
svetsning menas att de delar som ska förbindas lokalt smälts ner för att sedan 
”stelna ihop” (Burström 2007). 

3.4 Krossmaterial  
Krossmaterial är en relativt liten del i klimatkalkylen. Krossmaterial ansågs ändå 
som relevant då krossmaterial används i stor utsträckning i alla typer av 
infrastrukturprojekt, till skillnad från betong och stål, som är överrepresenterat i 
projekt innehållande broar och tunnlar. Eftersom målet är att Skanska ska bli 
fullständigt klimatneutrala år 2050 måste även de mindre delarna adresseras. 
Krossmaterial är även en ingående del i betong, som är en den största 
utsläppsposten.  
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3.4.1 Tillverkning av krossmaterial  

3.4.1.1 Losshållning  
I en bergtäkt måste materialet normalt sett sprängas loss. I vissa fall kan det 
även knackas loss. Det första man gör är en så kallad avteckning. I detta skede 
avlägsnas överflödigt material så som jord och lera. Detta är viktigt då den typen 
av material inte får blandas med bergkrossmaterialet då detta hade försämrat 
krossmaterialets egenskaper avsevärt (Hultkvist 2000).   
 
Efter avtäckningen borras hållen för sprängladdningen. Avståndet mellan hålen 
dess djup, lutning och diameter är avgörande faktorer för sprängningens resultat. 
Laddningen i hålen kallas bottenladdning, pipladdning och förladdning. I figur 5 
ses en bild av borrning samt fördelning av sprängladdningar. Bottenladdningen 
är den kraftigaste och är den som bryter loss berget. Pipladdningen är inte lika 
koncentrerad som bottenladdningen. Det som kallas för förladdning lämnas tomt 
för att innan sprängning fyllas med sand. Vid sprängning uppkommer vanligen 
block som är för stora för krossen. Dessa sprängs då igen, alternativt knackas 
sönder med hydraulhammare (Hultkvist 2000). 
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Figur	5.	Borrning	(Sveriges	byggmaterialindustri	u.å.).			

Efter sprängning transporteras materialet inom täkten till krossanläggningen. 
Där töms det i ett tråg eller i en ficka för att sedan matas in i krossen. Det är 
vanligt att hjullastare, dumprar, truckar, lastbilar eller transportband används för 
transport av kursmaterialet (Hultkvist 2000). 
 
För att kunna förvandla stenblock och stora faktioner till användbara material 
krävs krossning i flera steg. Normalt sett används följande steg: 

1. Förkrossning  
2. Mellankrossning  
3. Efterkrossning  
4. Finkrossning/omkrossning 

Valet av krossmaskin avgör kornens fördelning och form (Hultkvist 2000). 
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Till sist skiktas materialet för att på så vis fördelas efter kornstorlek. Man kan 
använda olika metoder för siktning. Till exempel tråddukar, stålplåt, 
gummidukar, plastdukar eller stavgaller (Hultkvist 2000). 

3.5 Bränsle  
Slås alla poster innehållande emissioner från fordonsgaser ihop utgör det en stor 
del av de totala beräknade utsläppen i klimatkalkylen. Därför ses frågan om 
användning av alternativa drivmedel som en viktig del i processen, både för att 
förändra dagen nivåer av emissioner men även för att i framtiden kunna nå 
klimatneutralitet. Redan idag finns drivmedel på marknaden som ger en betydlig 
mindre klimatpåverkan än traditionell diesel. I följande kapitel presenters flera 
olika alternativ för att ge valmöjligheter.  
 

3.5.1 Biodrivmedel 
För att en dag nå en fossilfri fordonstrafik och därmed minska växthusgaserna 
krävs både effektivisering av fordon, minskad användningen av fordon samt 
utbyte av drivmedel till ett fossilfritt bränsle. Sverige är ett land med god 
tillgång på jord- och skogsbruk och har därav stora möjligheter att öka 
produktionen av biomassa och därmed också användningen av biodrivmedel. 
Från skogsbruket används råvaror, som bland annat träflis, spån, träpulver och 
bark till förgasningstekniker. Från jordbruket är det framförallt halm som 
används. Idag finns inga stora vinstdrivande företag som använder sig av 
biomassa som råvara till förgasningstekniken. För att få ner 
produktionskostnaderna krävs stora produktionsanläggningar. Lokaliseringen av 
dessa anläggningar är av stor betydelse då förgasningstekniken genererar värme 
som går att använda till exempelvis fjärrvärme eller annan industri. 
Användningen av biodrivmedel måste öka för att fordonsindustrin ska kunna nå 
de höga krav som ställs på minskning av växthusgasutsläpp (Statens Offentliga 
Utredningar 2013). Biodrivmedel är koldioxidskattebefriat (Andrecs 2015). 
 

3.5.1.1 HVO- Hydrerad Vegetabilisk Olja 
HVO, hydrerad vegetabilisk olja framställas från olika typer av oljeväxter såsom 
raps, solros, soja och palm. Skogsindustrins restprodukt, tallolja och animaliska 
fetter från slaktavfall kan också används för framställning av HVO. De två 
största aktörerna inom HVO i Sverige år 2015 var Preem och Neste. En stor 
fördel med HVO är att den har samma uppbyggnad och beteende som diesel, det 
går alltså att använda i dagens dieselmotorer. Det underlättar då motorerna inte 
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behöver förändras eller bytas ut vid användning av HVO. Det krävs ett 
godkännande från fordonstillverkarna innan den vanliga dieseln byts ut till 
HVO, då HVO inte uppfyller dieselmotorernas standard (Statens 
energimyndighet 2015).  

Privatpersoner använde redan innan år 2015 HVO i sina dieselbilar, genom att 
det tankade Circle K Mails diesel eller Preems Preem Evolution Diesel. Båda 
dessa innehåller en andel HVO (Statens energimyndighet 2015).  HVO100, 
vilket är ren HVO som inte blandats med diesel, används främst i tungafordon. 
De tungafordonens fordonstillverkare ligger steget före och en stor del av 
tillverkarna har redan godkänt HVO som drivmedel. HVO användas till mindre 
fordon också, men fordonsägaren bör få ett skriftligt godkännande från 
tillverkaren innan HVO börjar att användas (Cirkel K u.å.). Eftersom HVO är ett 
biodrivmedel (Statens energimyndighet 2015), är det 100% energiskattebefriat 
(Andrecs 2015). 

Preem	HVO	Diesel	100	
En av de drivmedelsprodukter som ger högst besparing av fossila 𝐶𝑂#-utsläpp 
enligt Preem är HVO Diesel 100. Enligt Preem är deras HVO Diesel 100 helt 
förnybar. Preems HVO-produkter innehåller inte palmolja, då palmolja bidrar 
till klimatförändringar. Preems HVO produkter kan användas i vanliga 
dieselmotorer, det krävs dock ett godkännande från fordonstillverkaren då 
dieselstandarden inte uppfylls till fyllo. Preem använder sig av slakteriavfall för 
tillverkningen av HVO-produkter (Preem AB 2016).  
 
Preem	Evolution	Diesel		
Preem Evolution Diesel är gjord på tallolja från svenskt skogsbruk. Produkten 
fungerar i alla dieselmotorer. Produkten består idag av upp till 50 % 
förnyelsebart bränsle, tanken är att den ska fortsätta utvecklas för att öka 
andelen biobränsle (Preem u.å.).    
 
Med den Preem Evolution Dieseln som tillverkas idag är det möjligt att sänka 
utsläppet av 𝐶𝑂# med 46 %. Detta baseras på en livscykelanalys. Det vill säga 
inte enbart de emissioner som uppstår vid förbränningen i motorn, utan även de 
utsläpp som sker under tillverkningsprocessen (Preem u.å.).   
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3.5.1.2 Metanol 
Traditionellt sett tillverkas metanol från en syntesgas, vanligtvis en blandning av 
kolmonoxid och vätgas. Oftast tillverkas syntesgasen av naturgas, syntesgasen 
blir i sin tur sedan metanol. Det är dock möjligt att tillverka metanol av alla 
råvaror innehållande kol som går att förgasa (Ecotraffic 2007). 
 
Naturgas är en fossil energikälla, och som alla fossila energikällor bidrar den till 
växthuseffekten vid förbränning. Detta sker dock i en mindre utsträckning 
jämfört med kol och olja (Energigas 2015). 
 
För framtida tillverkning av metanol finns förhoppningar om att kunna skapa ett 
helt klimatneutralt kretslopp. Tanken är att vätgas ska reagera med koldioxid 
istället för kolmonoxid för att bilda metanol. Till en början ska försök göras med 
lagrad koldioxid men förhoppningarna är att kunna använda koldioxid direkt 
från luften. Kan man göra detta blir metanolens livscykel neutral (Chalmers 
2011)  
 
Användning	av	metanol	idag	
Idag kan metanol användas i så kallade ottomotorer. Problemen som kan uppstå 
är vid uppstarten av fordonet, metanol har en hög antändningspunkt vilket gör 
att det i uppstart uppstår en stor bränsleförlust. Redan idag är det möjligt att 
blanda metanol med bensin vilket gör metanol till en möjlig energikälla till de 
flesta bensindrivna fordon (Ecotraffic 2007). 
 
Att använda metanol i dieselmotorer ligger något längre fram i tiden då kraftiga 
förbättringar krävs för att möjliggöra detta. Därför ses användning av metanol 
för privatpersoner som en möjlighet först längre fram i tiden (Ecotraffic 2007).  
 
Emissioner		
Normalt sett är mängden emissioner från metanol väldigt lågt. Dock kan högre 
värden uppstå vid kallstart i det skedet då inte allt bränsle förbränns (Ecotraffic 
2007). 
 

3.5.1.3 DME-Demetyleter 
DME- Demetyleter är ett biodrivmedel i gasform som är användbart i 
modifierade dieselmotorer. Gasen måste hanteras och transporteras under tryck 
och är då i vätskeform, detta leder till att det är ett dyrare drivmedel än 
tillexempel diesel och bensin. DME är ett lättantändligt och effektivt drivmedel 
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som kräver ett mindre insprutningstryck än dieselolja, vilket innebär en lägre 
förbrukning av drivmedel. Det är även lätt att styra DME förbränningsförlopp då 
det är lättantändligt (Bredberg, Sävmark, Landälv & Lindblom 1997).  
 
Framställning av DME skiljer sig åt beroende på om det framställs från 
biomassa eller fossila råvaror. Biomassor är mer reaktivt än fossila råvaror 
vilket medför att det kan förgasas snabbare och vid lägre temperatur (Bredberg 
et al. 1997). 
 
DME framställs främst från metanol, men eftersom DME kan framställs via 
syntesgas kan det framställas från vilken råvara som helst som går att förgasa. 
DME går därför att framställa från biomassa, detta sker genom förgasning. För 
att framställa DME utan metanol krävs det att syntesgasen syntetiseras. DME-
syntes är 5% effektivare än metanol-syntes vilket betyder att den kräver mindre 
användning av råvaror (Bredberg et al. 1997). 
 
Förgasning av skogsråvaror är en teknik där ett organiskt bränsle omvandlas till 
en syntetisk gas genom en termokemisk process. Syntetgasen består av vätgas 
och kolmonoxid. För att få fram DME omvandlas först syntetgasen med hjälp av 
en koppar katalysator till metanol, som i sin tur dehydreras med en annan 
katalysator och blir då DME (Statens offentliga utredningar 2013).  

3.6 Arbetssätt  
Det finns även metoder för att redan idag utan större ekonomiska medel minska 
klimatpåverkan i ett projekt. Ett alternativ som nämns nedan är Ecodriving. 
Nedan ses även rekommendationer från IVA där ett förslag är standardiserade 
metoder och uppföljning. En metod som redan idag finns för detta är EPD. Det 
är EPDer som till störst del ligger till grund för de genomförda beräkningarna 
som presenteras i kapitel 5.  
 

3.6.1 Rekommendationer 
I IVA och Sveriges byggindustriers rapport Klimatpåverkan från byggprocessen 
(2014) ges följande rekommendationer för att minska klimatpåverkan från 
byggbranschen: 

3.6.1.1 Dialog behövs 
Samtliga aktörer inom byggbranschen måste förstå hur deras egna roll 
påverkar klimatet, det görs genom att aktörerna analyserar och 
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förtydligar byggprocessens klimatbelastning, anser IVA. Branschens 
organisationer måste belysa klimatfrågan, samt föra samtal kring de 
miljökraven om finns så att de inte brister någonstans i kedjan. 
Myndigheter, politiker och sektorns aktörer måste kommunicera så att 
politiska beslut tas när politikerna har kunskap kring klimatpåverkan 
av byggprocessen (IVA 2014). 
 

3.6.1.2 Offentliga sektorn bör gå före  
Kommunerna bör använda standardiserade beräkningsmetoder för att skapa 
gemförbara och uppföljningsbara resultat vid planering och markanvisningar. 
Regeringen bör ge trafikverket i uppdrag att ta fram upphandlingsmodeller. För 
att ta fram modellerna bör trafikverket samarbeta med branschen, tanken är att 
detta ska möjliggöra en lägra klimatpåverkan i framtida projekt. Metoden bör 
vara rikstäckande så att alla i Sverige kan använda den (IVA 2014). 
 

3.6.1.3 Upphandlingar och marknadskrafter måste stimuleras  
IVA menar att redan i ett tidigt skede bör beställaren lägga ett större fokus på att 
uppmuntra alternativa lösningar som bidrar till mindre klimatpåverkan. Man bör 
även skapa incitament för att leverantörerna ska vilja föra sitt arbete för att 
minska klimatpåverkan från sina produkter vidare. Beställare bör även 
uppmuntra att klimatkalkyler görs för det specifika projektet istället för att 
generella kalkyler används. Det är även här viktigt att skapa fördelar för de som 
fokuserar på att minska klimatpåverkan (IVA 2014). 
 

3.6.1.4 Kunskaper och metoder måste utvecklas 
Att forskning inom området är nödvändigt måste uppmärksammas för att på så 
vis få tillgång till de nödvändiga ekonomiska medel som krävs för att bedriva 
forskningen. Det är första när kunskapen inom sektorn ökat som kravställning 
möjliggörs. Ställs för höga krav i ett tidigt skede finns risken att lösningar för att 
lösa isolerad problem används och då inte gynnar projektet i helhet (IVA 2014). 
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3.6.1.5 Uppföljning måste ske löpande 
För att kunna följa branschens utveckling bör standardiserade metoder tas fram 
menar IVA, detta kommer ge mer jämförbara resultat. Det föreslås även att 
boverket samt trafikverket får i uppdrag av regeringen att kontinuerligt följa upp 
branschens utveckling. Börjar branschen följas upp kontinuerligt blir det även 
möjligt för SCB att ta fram statistik för branschens utveckling (IVA 2014). 
 

3.6.1.6 Design- och metodval 
Både designen och val av metod påverkar utsläppen från byggprocessen. Genom 
att till exempel konstruera slimmade brokonstruktioner kan konstruktionen 
belasta klimatet mindre. Med hjälp av att ta fram nya material och produkter, 
samt analysera de som redan finns idag kan klimatpåverkan minskas i både 
tillverkningsprocessen och vid användningsskedet. Lokaliseringen av byggnader 
påverkar klimatet, genom att placera en byggnad där det redan idag finns 
infrastruktur som går att nyttja kan besparingen bli stor. Mark och 
anläggningsprojekt går också att påverka, genom att planera massförflytningar 
så att de blir så få och på så kort sträcka som mjöligt. Materialförburkningen till 
mark och anläggningsprojekt bör också ses över (IVA 2014). 
  
3.6.1.7 Effektivare byggprocess 

IVA menar att det finns mycket att arbete med under byggprocessen gång för att 
minska klimatpåverkan. Allt från enklare steg, som att alla alltid släcker efter 
sig, till mer omfattande arbete kring till exempel effektivisering av logistiken. 
För att Kunna förändra bör ett arbete mot att minska klimatpåverkan från varje 
enskild byggarbetsplats göras. Maskinparker bör även ses över, förutsättningar 
för att använda förnyelsebara drivmedel bör finnas och även nyttjas. Ett 
alternativ kan även vara att försöka öka användningen av eldrivna maskiner. 
Under byggprocessen gång är det viktigt att göra medvetna material- och 
metodval för att på så vis minska klimatpåverkan. En förutsättning för detta kan 
vara att utbilda personal i hur man bygger klimatsmart. Man bör även ta i 
hänsyn hur arbetsplatsen drivs, det kan vara av fördel att tillexempel dra 
fjärrvärme till bodarna (IVA 2014). 
 

3.6.2 Ecodriving  
Eco Driving eller sparsam körning innebär att man minskar 
bränsleförbrukningen genom att aktivt tänka på hur växelspak och gaspedal 
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används. Genom att köra på ett sparsamt sätt kan både kostnaden och 
klimatutsläppen minska (Trafikverket 2015 a).  
 
Fordonen drar som mest bränsle vid acceleration från stillastående läge, genom 
att planera körningen och på så sätt undvika stopp kan bränsleförbrukningen 
minska. Bränsleförbrukningen minskar när föraren läser av landskapet i god tid 
och gör aktiva växlingsval. Tillexempel genom att hålla en jämn hastighet, som 
inte är för hög och utnyttja fordonets rörelseenergi kan energi sparas 
(Trafikverket 2015 b) 

3.6.3 EPD 
Environment produktdeklaration; miljövarudeklaration, EPD. EPD är ett 
dokument som bestyrks av en oberoende part. Dokumentet gör produkten 
jämförbar, då den tar upp information om produktens miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. Att en produkt har en EPD innebär inte att den är mer 
miljövänlig än andra alternativ (The international EPD system u.å. a).  
 
Om en produkt förändras kan des ökade eller minska miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv visas i en EPD (The international EPD system u.å. b).  

3.7 Framtida mål inom branschen 
Trafikverkets uppgift är att ansvara och planera infrastrukturprojekt på lång sikt. 
Vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart är trafikverkets ansvars områden, 
för väg- och järnvägstrafik ansvarar de även för drift och underhåll (Trafikverket 
2016).   
  

3.7.1 Trafikverkets krav på branschen  
Trafikverket har börjat ställa klimatkrav på anläggningsbranschen, de ställer 
krav på både investerings- och underhållsprojekt. Till en början kommer 
klimatkraven att omfatta projekt som ligger över 50 miljoner kronor och 
planeras att öppna 2020 eller senare. Klimatkraven kommer att tillämpas gradvis 
på små projekt längre fram (Trafikverket 2017).  
 
Leverantörerna kan gynnas för klimatsmarta lösningar om det är ovan de ställda 
kraven, detta kan göras med hjälp av ekonomiskt incitament. Trafikverket, 
precis som Skanka, har som vision att deras projekt ska bli klimatneutrala 2050. 
Trafikverket har ett antal delmål för att kunna uppnå deras vision (Trafikverket 
2017). 
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Trafikverket tillhandahåller ett program för att göra klimatkalkyl, 
klimatdeklaration kallas det när en klimatkalkyl är gjord för ett färdigt projekt, 
det är i klimatdeklarationen som den verkliga skillnaden visas och vad som 
gjorde skillnad (Trafikverket 2017).  
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4 Empiri 

4.1 Skanska  
År 1887 bildas aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, vilket är det företag som 
vi idag känner till som Skanska AB (Skanska 2017 a). Idag är Skanska etablerat 
i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika (Skanska 2017 c).  
 

4.2 Skankas värdering 
Skanska har fyra värderingar som visas i figur 6. Den första värderingen, värna 
om livet, inkluderar att arbeta för ett mer hållbart samhälle. Därför är denna 
värdering en viktig grund för klimatneutralitetsmålet 2050.   

 
Figur	6.	Skanskas	värderingar	(Skanska	2017	d).		

4.3 Skanskas miljöarbete  
Skanskas vision är att vara ledande inom grönt byggande. Målet med grönt 
byggande är att på ett miljömedvetet sätt bygga inför framtiden, detta inkluderar 
både byggandet och produktionen. Skanska bygger redan idag på ett sätt som 
ger en betydligt mindre klimatpåverkan än vad lagen ställer krav på, målet är att 
bli ännu bättre och på så vis nå så nära noll klimatpåverkan som möjligt 
(Skanska 2017 b). 
  

4.3.1 Klimatneutralitet  
Skanska Sverige har som mål att 2050 vara klimatneutralt. Målet är att 
produktionen, byggprojektet, material och drift arbete med anläggningen ska 
vara klimatneutralt. Att bygga så att projekten är rustade för framtida 
klimatförändringar är också ett mål (Skanska 2017 e).  
 
Det jobbas redan nu för att minska klimatutsläppen, främst från asfalt och 
betong. Skanska tycker att det är viktigt att jobba aktivt för att få leverantörer 



 
 

 
 

27 

och underleverantörer att arbete mer klimatvänligt, då det är i 
tillverkningsprocessen mest utsläpp sker. Att kunder själva ställer krav på miljön 
ses som mycket positivt (Skanska 2017 e).  
 
För att identifiera de största klimatbovsposterna tas klimatkalkyler för projekten 
fram. Det är med hjälp av dessa samt ekonomiska kalkyler som det avgörs vilka 
åtgärder för att minska miljöpåverkan som ska göras (Skanska 2017 e). 
 

4.4 Kalkylverktyget 𝑬𝑪𝑶𝟐  
Alma Bokenstrand1 som är miljökordinator på Skanska har delat med sig av 
följande information kring kalkylverktyget 𝐸𝐶𝑂#.Klimatkalkylen beräknar hela 
projektets klimatutsläpp. 𝐸𝐶𝑂# beräknar resultatet i 𝐶𝑂#-ekvivalenter, vilket 
innebär att klimatpåverkan i annan form än koldioxidutsläpp räknas om till 𝐶𝑂# 
utsläpp. I beräkningarna ingår det utsläpp från utvinning av råvaror, tillverkning 
och förädling av material, transporter till arbetsplats och utsläpp från 
byggprocessen. Kalkylen som används i referensprojektet är framtagen av en 
miljökordinator på Skanska. Klimatkalkylen har beräknat mängden utsläpp av 
𝐶𝑂#-ekvivalenter från det att ingående material börjar framställas till och med 
projektets färdigställande, driftsfasen är alltså inte inkluderad i detta fall.  
 
Den stora skillnaden mellan en klimatkalkyl och en livscykelanalys är att 
klimatkalkylen är avgränsad till att bara ta med klimatpåverkan, medans 
livscykelanalys tar med alla typer av miljöpåverkan. Skanska har valt att 
fokusera på klimatpåverkan fram tills överlämningen av projektet.  
 
För att använda klimatkalkylen behövs indata i form av ingående material samt 
mängden material. Indata mängderna fås från Spik, som är Skanskas 
ekonomiska kalkyl, samt forskningsbaserade miljödata från IVL, svenska 
miljöinstitutet. Data som fås fån IVL är inte projektspecifik utan är generella 
siffror som ska motsvara ett medelvärde i branschen. 
 

4.4.1 IVL Svenska Miljöinstitutet  
År 1966 bildades IVL, IVL bildades av staten och näringslivet och var Sveriges 
första miljöforskningsinstitut. Idag ägnar sig IVL åt både konsult- och 

                                         
1 Alma Bokenstrand miljökordinator Skanska, mailkonversation 31 mars 2017. 
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forskningsverksamhet. Forskningsverksamheten bekostar staten tillsammans 
med näringslivet (IVL svenska miljöinstitutet 2016).  
 

4.5 Om projektet Vinstorpsvägen i Lomma  
År 2020 planers den så kallade Lommabanan att åter tas i bruk för persontrafik. 
I samband med detta ska en Pågatågsstation med tillhörande stationsområde 
byggas i anslutning till Vinstorpsvägen i Lomma. På banan går idag endast 
godstågstrafik, sedan Hallandsås tunneln öppnade 2015 har banan trafikerats av 
20–25 godståg/dygn. Tanken är att denna trafik ska fortsätta att trafikera banan 
samtidigt som 38 Pågatåg kommer att passera Lomma varje dygn. Det blir alltså 
en markant ökning av tågtrafiken på banan och därför ska en planskild korsning 
mellan järnvägen och Vinstorpsvägen byggas (Trafikverket 2015). I figur 7 ses 
en illustration av korsningen sett norrifrån.  
 

 
Figur	7.	Plan-skildhet,	Vinstorpsvägen	(Trafikverket	2015)	

Projektet samfinansieras av tre aktörer, Lomma kommun, Trafikverket och 
Region Skåne (Lomma Kommun 2016). Enligt Skanskas projektplan genomförs 
projektet som en utförande entreprenad. Arbetet med plan-skildhet påbörjades i 
juni 2016 och beräknas vara avslutat i november 2017. Syftet med plan-skildhet 
är att öka trafiksäkerheten samt att öka framkomligheten, inte minst för 
busstrafiken, där spåret korsar Vinstorpsvägen. (Trafikverket 2016). Enligt 
uppgifter från Skanska samt egna iakttagelser är bron av betongkonstruktion. I 
figur 8 och 9 ses referensprojektet samt hur järnvägsbron med intilliggande gång 
och cykelbana ser ut. Tabell 2 visar ingående delarnas utsläpp av 𝐶𝑂#- 
ekvivalenter enligt ECO2 samt vikt i kg.  
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Figur	8.	Referenssprojekt	

 
Figur	9.	Referensprojektet,	järnvägsbro	samt	gång	och	cykelbro.		
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Tabell	2:	De	ingående	delarnas	utsläpp	av	𝐶𝑂#-	ekvivalenter	samt	vikt	i	kg.		

Material	 Vikt	i	kg		 Belastning	kg	CO-ekv	
Betong	 1824773	 288468	
Armering	 102300	 85228	

Bergkross	 6078829	 16889	
 
Anbudet för hela referensprojektet ligger på 57 miljoner sek. Den del som 
examensarbetet avgränsats till ligger kostanden på ungefär 7 miljoner sek vilket 
motsvarar 12% av projektets totala kostnad.   

4.6 Leverantörer  
I detta kapitel presenteras ett par utvalda leverantörer som levererar olika 
produkter och tjänster till referensprojektet i Lomma. Vi har valt att fokusera på 
leverantörerna av de produkter och tjänster som står för de största andelen 
utsläpp enligt klimatkalkylen, samt inkludera andra leverantörer av intresse. De 
leverantörer som presenteras är: 
 

• Cementa, tillverkar cement till betongen 
• Celsa Steel Service, tillverkare av armeringsstål  
• Akka FRAKT, transporterar grus    
• Sydsten, tillverkar betong samt krossmaterial  

 
Sydsten som levererar bland annat krossmaterial står för en betydligt mindre 
andel av emissionerna jämfört med övriga leverantörer enligt klimatkalkylen. 
Dock har vi ändå valt att inkludera dessa då det finns ett intresse från Skanskas 
sida att undersöka deras klimatpåverkan.  
 

4.6.1 Cementa 
Cementa har en vision om att under produktens livscykel ge upphov till noll 
koldioxidutsläpp, denna visionen vill de uppfylla 2030. Cementa arbetar efter 
fem huvudområden, dessa är energieffektivisering, ökad andel biobränsle, nya 
cementsorter, koldioxidupptag i betong och koldioxid avskiljning, -lagring och –
återvinning (Cementa 2015). I figur 10 ses ett diagram som visar när de olika 
stegen kommer påbörjas samt i vilken omfattning de kommer minska 
koldioxidutsläppen. De olika färgskalorna visar vilken åtgärd som ger vilken 
minskning av utsläppet av koldioxid. Man kan utläsa hur mycket en specifik 
åtgärd minskat utsläppen av koldioxid ett visst år.  
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Figur	10.	Diagram	över	cementas	plan	att	nå	klimatneutralitet	(Cementa	u.å.)	

 

4.6.1.1 Energieffektivisering 
Cementa har redan gjort en stor energieffektivisering år 1990, de bytte då ut sin 
dåvarande våt-ugnsprocess till den nuvarande torrugnsprocess. Tillexempel 
torkas sanden och den malda kalksten av de värmegaser som kommer från ungs-
processen, spillvärmen från ugnen används alltså. De arbetar även med att 
återvinna energi från råkvarnen genom att ta tillvara på el och fjärrvärme 
(Cementa 2015). 
 

4.6.1.2 Ökad andel biobränsle  
Cementa arbetar även med att minska sin användning av fossila bränsle. Fram 
till 90-talet använde de sig bara de traditionella fossilbränsle, till exempel kol, 
vid tillverkningen av cement. Idag har de bytt ut 40% av det fossila bränslet mot 
alternativ bränsle varav hälften är förnyelsebara (Cementa 2015).  
  

4.6.1.3 Nya cementsorter 
Den största miljöboven vid cementproduktion är tillverkningen av 
cementklinkern. För att minska koldioxidutsläppet vid tillverkningen så kan man 
byta ut kalkstenen mor flygaska eller slagg. Flygaskan från skillnad från 
kalkstenen behövs inte hetas upp, vilket reducerar utsläppet av koldioxid. Ett 
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exempel på hur inblandningen av flygaska kan göra för koldioxidutsläppet är 
Cementas senaste lanserade cementsort, Bascement, som ger en 8% lägre 
koldioxidbelastning (Cementa 2015).  
 

4.6.1.4 Koldioxidupptag i betong  

Under betongbyggnationens livslängd absorberar betongens ytskikt 15–20 
procent av sitt produktions utsläpp. Det finns möjligheter för större 𝐶𝑂# upptag 
vid återvinningen av betong, genom att skapa större exponerade ytor (Cementa 
2015).  
Karbonatisering	
Processen när färdig betong tar upp koldioxid från luften kallas karbonatisering. 
Detta innebär mer eller mindre att betongen återgår till sin ursprungliga form, 
kalksten. Det som sker är att koldioxiden i luften reagerar med betongens 
kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat (Svensk Betong u.å.).  
 

4.6.1.5 Koldioxidavskiljning, -lagring eller –återvinning 
Processutsläpp från tillverkningen av cementklinker är den största mängden av 
Cementas koldioxidutsläpp, det går alltså inte att åtgärda själva utsläppet vid 
tillverkning av cementklinker. Cementa satsar därför på att utveckla teknologin 
för koldioxidavskiljning, så att de kan avskilja koldioxiden från röken och på så 
sätt kunna lagra eller återvinna den till andra industriella processer (Cementa 
2015).  
 

4.6.2 Celsa Steel Service  
Celsa Steel Service är leverantörer av armeringsstål till referensprojektet i 
Lomma. Celsa tillverkar armering med ett mycket lågt utsläpp av växthusgaser 
jämfört med de generella värdena från klimatkalkylen. Detta beror på att de 
använder återvunnet stål istället för att bryta nytt.   
 
Celsa Steel service AB är certifierade enligt ISO 14001 och arbetar för en 
hållbar miljöutveckling. Varje år görs en EPD för Celsas armeringsjärn. Detta 
gör att produktens miljöpåverkan enkelt kan uppskattas vid användning. Den 
blir även lätt att jämföra med andra armeringsprodukter. Det är främst i de tidiga 
skeden av armeringens tillverkningsprocess som utsläpp av växthusgaser sker 
(The International EPD® 2015). Söderqvist2 menar att det är främst 
                                         
2 Johan Söderqvist Hållbarhetschef för Celsas nordiska koncern, telefonsamtal den 31 Mars 
2017 
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uppvärmningen av ugnen och valsningen som ger upphov till utsläpp av 
växthusgaser.  
 
Andra faktorer som kan påverka mängden utsläpp av växthusgaser är val av 
transport, logistik, materialanvändning samt hur armeringen hanteras på 
byggarbetsplatsen. Allt stål som leveraras av Celsa Steel Service tillverkas på 
deras anläggning i Mo Rana, Norge. Anläggningen, som är belägen i norra 
Norge, drivs till fullo av naturlig vattenkraft från närområdet, vilket reducerar 
anläggningens utsläpp kraftigt (The International EPD® 2015).    
 
Celsa Steel Servic använder metallskrot från bilar, armering och fartyg. Stålet 
smälts sedan ned och återanvänds som förstklassigt och miljödeklarerat 
armeringsstål. Celsa Steel är en av Sveriges största leverantörer av 
armeringsprodukter, de tillverkar inte bara stålet utan ger även råd och tips för 
att reducera utförandetiden genom effektiv logistik. Målet är att öka både 
säkerheten och produktiviteten, detta görs genom att prefabricera 
stålkonstruktionerna för att på så sätt minska hanteringen på arbetsplatsen (The 
International EPD® 2015).  
 

Celsa steel service stål process enligt filmen Celsa Steel Service Sweden (2012): 
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Kund

Stålets	kundanpassas,	Ilf	bokas

Stålet	kalvalsas	i	Halmsta

Transporteras	vidare	med	båt	till	Halmsta	

lagras	till	vidare	transport	

Kapas	och	buntas	

Stålet	varmvaltsas	till	ameringsjärn	

Stålet	svalnar	under	reglerade	former.

Kapning	av	stål.	

Därefter	stränggjuts	stålet,	till	billets.	

I	ugnen	värms	skrotetn	upp	till	1000grader	celcius	

Sedan	transporteras	skrotet	på	ett	rulband	in	i	kulverten,	i	kulverten	värms	
skrotet	upp	av	rest	värme	från	ugnen.		

Stålverket

I	Mo	i	Rana	sorteras	skrotet	yterligare	en	gång.

Skrotet	skickas	sedan	via	fartyg	till	Mo	i	Rana	i	Norge.

Skrothandlaren	köper	stålet	när	det	har	sitt	lägsta	pris,	det	är	här	EPAn	börjar	
sin	beräkning.
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Figur	11.	Celsa	steel	service	produktions	process.	

 
4.6.3 Sydsten  

Sydsten är både tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, 
krossprodukter och grus. De levererar och tillverkar dessa produkter inom 
Skåne, Blekinge och Halland.  
 
Sydsten omfattas av kvalitets- och miljöledningssystem är ISO 9001 och ISO 
14001. Sydsten anser det viktigt att väga in miljöaspekterna i varje steg, de vill 
inte bara bli bättre idag utan stävar efter att ge bättre förutsättningar för framtida 
generation (Sydsten 2014).  
 

4.6.4 Akka FRAKT  
Malmös Lastbilägarnas Ordercentral ekonomisk förening bildades 1936, de 
slogs samman med bland annat Lunds Lastbilägarnas Ordercentral år 1965 och 
bildade Undanfrakta. År 1992 bildades Akka FRAKT då fler företag slogs 
samman. Akka FRAKT är idag ett ledande transportbolag i Sydsverige (Akka 
FRAKT u.å a).  
 
Akka FRAKT är miljöcertifierat enligt ISO14001 (Akka FRAKT u.å b).  
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5 Intervjuresultat  

Intervjuerna genomfördes med syftet att skapa en uppfattning om hur 
leverantörerna arbetar med sitt klimatarbete idag samt vad de har för mål och 
tankar inför framtiden. Det är främst med intervjuerna som grund slutsatser 
kring huruvida det år 2050 är möjligt att bygga referensprojektbron på ett 
klimatneutralt vis dragits. Även delar av resultatet för vad som är möjligt idag 
(2017) är grundat på intervjusvaren.  
 
Följande frågor ställdes till alla leverantörer:  

• Vad görs idag för att minska klimatpåverkan? 
• Vad kan göras i framtiden för att minska klimatpåverkan? 

 
Frågorna har sedan inbjudit till fortsatt diskussion, vilken intervjuresultaten 
baserats på.  

5.1  Respondenterna  
Cementa: Chef för avdelningen för forskning och innovation samt professor vid 
Lunds tekniska Högskola.  
 
Celsa Steel Service: Hållbarhetschef för den nordiska koncernen.  
 
Akka FRAKT: Affärsområdeschef bygg och anläggning. 
 
Sydsten: Platschef för en av Sydstens bergtäkter.   

5.2 Resultat 
Alla leverantörer är överens om att de vill och försöker att ständigt föra ett 
arbete mot att minska klimatpåverkan från sina produkter och tjänster. 
Leverantörerna har olika förutsättningar, vilket ger dem varierade möjligheter 
att påverka klimatutsläppen från just sin verksamhet. Cementa är den enda 
leverantör av en produkt där det är produkten i sig som står för den största 
andelen koldioxid emissioner. Detta innebär att Cementa har möjlighet att med 
direkt förändring av produkten påverka dess utsläpp. Celsa och Sydsten står 
istället inför ett arbete att förbättra produktionen av sin produkt och på så vis 
minska dess klimatpåverkan. Detta är något som även Cementa arbetar med för 
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att på lång sikt kunna bli klimatneutrala. Akka FRAKT däremot menar på att 
de endast har möjlighet att använda vad som finns på marknaden i form av 
maskiner och bränsle.  
 

5.2.1 Vad görs idag för att minska klimatpåverkan? 
Att använda resurser och energi på ett effektivt sätt för att minska sin 
klimatpåverkan är ett genomgående svar vi får från alla leverantörerna. 
Cementa har till exempel bytt typ av ugn för att på så vis spara energi. För de 
övriga leverantörerna Celsa, Akka och Sydsten handlar energieffektivisering 
mycket om en väl fungerande logistik. Celsa har tagit fram ett system som gör 
att stålet kan behålla en hög värme under förflyttningen mellan 
produktionsstegen, vilket sparar energi.  
Akka arbetar med att utbilda sina chaufförer i sparsam körning samt att planera 
på ett sådant vis att det till exempel körs så få tomma lastbilar som möjligt.  
 
Sydsten har identifierat att de flyttar alldeles för mycket material med hjälp av 
fordon. Redan idag pågår en förprojektering av en av deras täkter där tanken är 
att minska transporten med fordon avsevärt. Målet är att istället kunna använda 
sig av rullband som drivs på el. De maskiner som i övrigt används i 
anläggningen så som krossar, siktar, matare, bandtransportörer och pumpar drivs 
idag på el. Sydsten nämner även att det finns en hel del pågående projekt, bland 
annat ett försök med batteridrivna förarlösa fordon samt ett annat 
forskningsprojekt på Chalmers som handlar om att energieffektivisera 
krossprocessen, som man hoppas kunna få ta del av i framtiden. Båda projektens 
syfte är att effektivisera energianvändningen.   
 
Val av produkt från kundens sida kan även påverka klimatutsläppen berättar 
Cementa, de har till exempel redan idag en anläggningsbetong 
(Anläggningsbetong AF) med 20 % mindre klimatpåverkan. Trots att produkten 
dessutom har samma egenskaper som den vanliga anläggningscementen är det 
relativt få kunder som väljer att använda den. Vad detta beror på vet inte riktigt 
Cementa, men en tanke är att det helt enkelt kan bero på att inte all avet att den 
Cementa finns och vilka fördelar den ger. Cementa driver ett fortsatt arbete för 
att finna nya sammansättningar av cement utan att tappa dess ursprungliga 
egenskaperna. Detta görs genom att slagg eller flygaska blandas in i cementen. 
Man provar sig fram genom att aska/slagg blandas in både innan och efter att 
bränningen av cementklinker sker. Cementa har även tankar kring hur man ska 



 
 

 
 
38 

kunna förbättra upptaget av koldioxid i cement, det vill säga carboniseringen, 
ytterligare. Tanken är att man ska kunna skapa hålrum i betongkonstruktionen 
för att på så sätt få en större yta som utsätts för carbonisering.  
 
Att valet av bränsle är en avgörande faktor för att minska mängden emissioner 
framgår tydligt hos alla de intervjuade aktörerna. Cementa använder redan idag 
olika former av biobränslen i sin förbränningsprocess, bland annat används 
kontorsmaterial och bildäck. Målet är att öka andelen biobränsle ytterligare, 
vilket ses som fullt möjligt. Celsa ser det som en stor och mycket svår utmaning 
att tillverka stål utan användning av fossila bränslen. De använder idag så kallad 
CO-gas, vilket är restprodukt från närliggande industrier. De har även sökt 
tillstånd för att använda offshoreolja, även detta en restprodukt. Både dessa 
bränslen är så kallade fossila bränslen och tyvärr långt ifrån klimatneutrala. Elen 
som används i produktionsanläggningen i Mo Rana är av förnyelsebar energi 
från närliggande vattenkraftverk. Vattenkraftverk ses som en klimatneutral 
energikälla.  
 
Akka FRAKT använder idag främst Preems Evolution Diesel. Hade det funnits 
tillräcklig tillgång på diesel gjord på enbart HVO hade det varit ett alternativ att 
använda detta redan idag, då i princip alla maskiner i vagnparken är godkända 
för detta. Akka arbetar inte själva med forskning eller produktutveckling. För 
dem handlar det istället om att göra medvetna val av de produkter som finns på 
marknaden.  
 
Även Sydsten använder en hel del maskiner som redan idag är godkända för att 
köra på HVO. Dock är det inget som företaget har börjat använda. Däremot 
nämns att de tror att dieselpriserna kan komma att höjas ytterligare i framtiden, 
således kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att undersöka andra alternativ.   
 

5.2.2 Vad kan göras i framtiden för att minska klimatpåverkan 
Med de tidigare nämnda åtgärderna som Cementa redan idag arbetar med 
kommer de ca halvvägs mot sitt mål att bli helt klimatneutrala. Cementas plan 
är att resterande del koldioxid ska avskiljas för att sedan antingen kunna lagras 
eller förbrukas i annan industri. Cementa berättar att det kommer att krävas ett 
tekniksprång för att detta ska vara möjligt. På grund av att det handlar om 
forskning som idag inte är fullt utvecklad kan man inte garantera att målet 
kommer att uppnås, men det ses som långt ifrån omöjligt. Cementa planerar 
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även att fortsätta sitt arbete med att finna tillsatser som kan minska den 
nödvändiga produktionen av cementklinker. Även om de redan idag kommit ett 
steg på vägen hoppas de nå ännu längre i framtiden. 
 
Celsa har som mål att ständigt arbeta för att minska sin klimatpåverkan. De har 
dock ingen egen nollvision och tror att det kan bli ytterst svårt att någonsin 
komma ner till noll inom stålindustrin. Celsa investerar mycket pengar i att vara 
delaktiga i olika forskningsprojekt. Även Celsa hoppas att det i framtiden ska 
vara möjligt att lagra koldioxid och förhoppningsvis återanvända den.  
 
Huruvida Akka kommer nå klimatneutralitet eller inte är väldigt beroende av 
hur bränsle- och fordonsindustrin utvecklas. Akka tror absolut att det finns goda 
förutsättningar för att till exempel köra fullt ut på HVO dock kräver detta en 
bättre tillgång av bränslet. Akka berättar att de byter sin vagnpark ungefär vart 
tionde år, detta gör att det förhoppningsvis kommer vara möjligt att investera i 
klimatneutrala fordon, om detta finns tillgängligt på marknaden.  
 
Sydsten vill i framtiden följa upp de pågående satsningarna som innebär att i 
större utsträckning använda till exempel eldrivna rullband för masstransport 
inom täkt. Målet är att de i framtiden ska halvera den fordonspark som idag 
finns och i stor utsträckning övergå till så kallade autonoma fordon (förarlösa). 
Sydsten tror att branschen i framtiden kommer att anpassa sig när olika 
beställare börja ställa högre krav på även deras produkters klimatpåverkan. 
Sydsten tror även att det kan innebära en konkurrensfördel om de klarar att 
tillverka produkter med mindre påverkan på miljön i framtiden.  
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6 Klimatkalkylsresultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från den klimatkalkyl Skanska tagit fram. I 
figur 12 ses de ingående delarna i kalkylen samt vilken andel av totala utsläppet 
dessa svarar för. Totalt beräknas referensprojektets bro ge upphov till 780 ton 
𝐶𝑂# − ekvivalenter. Denna siffra är framtagen av Skanska med hjälp av 
kalkylverktyg 𝐸𝐶𝑂#.  

6.1 Skanskas klimatkalkyl  
 

 
Figur	12.	Fördelning	mellan	olika	poster	från	klimatkalkylen	

	

I figur 11 visas de utsläppsposter som efter de avgränsningar som gjorts är med i 
examensarbetet. Figur 13 redovisar även hur stor andel som valts som 
försumbart (14%). Tabell 2 redovisar de exakta värdena som var utsläppspost 
som inkluderats i arbetet bidrar med i form av 𝐶𝑂# − ekvivalenter.  
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Figur	13.		Andelen	försumbara	utsläppsposter.	

 
Tabell	2:	De	ingående	delarnas	utsläpp	av	𝐶𝑂#-	ekvivalenter.	

Konto		 Ton	𝑪𝑶𝟐-ekv.	
Betong	 288		
Transport	grus		 169		
Armeringsstål	ILF	 85		
Arbetsmaskiner	 65		
Transporter	övrigt		 50	
Bergkross	 17	
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7 Klimatpåverkan 2017 

I detta kapitlet redovisas resultatet av de beräkningar som gjorts, baserat på vad 
som anses vara möjligt att göra idag. Det resultat som redovisas är det som anses 
vara det resultat med minst klimatpåverkan som är genomförbart idag (2017). 
Värdena som använd för beräkningarna är hämtade från de EPDer som nämns i 
kapitel 2. De orangea staplarna visar värdet vid generell beräkning, dessa värden 
är alltså hämtade från Skanskas klimatkalkyl. De blå staplarna visar resultatet av 
de beräkningar som gjorts och ska motsvara det bästa alternativet idag (2017).  
 
I figur 14 ses att skillnaden vid bytet av cement i betongen från anläggnings 
betog till anläggning FA uppgår till 63 376 kg 𝑪𝑶𝟐 − ekvivalenter. Värdena 
för beräkningarna av den blå stapeln är hämtade från EDPn för 
anläggningscement FA. Den orangea stapeln visar mängden utsläpp enligt 
klimatkalkylen. Den blå stapeln visar mängden utsläpp om cementen 
anläggningscement FA används istället för traditionell anläggningscement.  
 

  
Figur	14.	Skillnaden	av	utsläpp	beroende	på	cementsort	i	kg		𝐶𝑂# −	ekvivalenter.	Den	orangea	stapeln	grundas	på	
traditionell	betong,	den	blå	på	en	betong	innehållande	anläggningscement	FA.	

 
I Figur 15 ses skillnaden mellan Skanskas klimatkalkyls beräkningar av 
armeringsjärn jämfört med om Celsas armeringsjärn används. Skillnaden uppgår 
till 47 199 kg 𝑪𝑶𝟐 − ekvivalenter.  Beräkningsvärden för den blå stapeln är 
hämtad från Celsas armeringsjärns EPD.  
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Figur	15.		Skillnaden	av	utsläpp	beroende	på	tillverkare	av	armeringsstål	i	kg	𝐶𝑂# −	ekvivalenter.	

Valet av bränsle påverkar utsläppen markant. Från att använda endast fossila 
bränsle, vilket är klimatkalkylens förutsättning, till att välja Preem Evolution 
Diesel i alla arbetsmaskiner samt alla tunga fordon kan utsläppen minska med 
130 692 kg 𝑪𝑶𝟐 − ekvivalenter, se figur 16. I denna beräkning inkluderas 
posterna, transporter grus, arbetsmaskiner och transporter övrigt. Beräkningen 
för den blå stapeln baseras på värden hämtade från Preems hemsida. Värdet 
finns redovisat i litteraturstudien.  
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Figur	16.	Skillnad	av	utsläpp	beroende	på	va	av	bränsle.	

I figur 17 kan förhållandena mellan de olika posterna samt hur en förändring kan 
påverka utsläppen redan idag ses. Det ansågs finnas för knapphändig 
information om bergkrossens utsläpp för att kunna göra en uppskattning kring 
hur mycket det kunnat förbättrats redan idag.  
 

 
Figur	17.	Sammanställt	resultat		

 
I figur 18 ses utsläppen presenterade i 𝐶𝑂# − ekvivalenter för hela 
konstruktionen. Detta innebär att om man byter ut cementen i betongen, 
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armeringsjärnen samt allt drivmedel kan utsläppen av 𝐶𝑂# − ekvivalenter 
minskas till 540 237 kg 𝑪𝑶𝟐 − ekvivalenter. Detta innebär att år 2017 kan 
utsläppen av 𝐶𝑂# − ekvivalenter vara 31 % lägre om mer klimatvänliga 
material och leverantörer väljs.   

 
Figur	18.	Totalt	sammanställt	resultat	
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8 Analys och diskussion  

8.1 Konsekvenserna av klimatförändringarna  
Att konsekvenserna av klimatförändringarna kan bli förödande råder det inget 
tvivel om. En av Skanskas fyra vikta värderingar är Värna om livet, i denna 
värdering ingår att verka för en hållbar framtid både socialt och klimatmässigt. 
Att arbeta för att minska klimatpåverkan från byggprocessen går i klar linje med 
denna värdering. Sänks inte koldioxidutsläppen ytterligare kommer det få 
tydliga effekter på både människor och djurs hälsa och levnadsstandarder. Enligt 
värderingen värna om livet vill Skanska inte bara hindra detta från att ske utan 
även förbättra levnadsstandarden över hela världen.   

8.2 Leverantörernas förutsättningar och möjligheter    
Något som tydligt framkommit under arbetets gång är att frågor involverande 
klimat är högst intressanta och relevanta för alla parter i ett byggprojekt. 
Förutsättningarna skiljer sig dock åt en del, dels beroende på företagets storlek 
men även i den fråga huruvida de producerar en produkt eller tillhandahåller en 
tjänst. 
 
Idag upplevs det finnas en stark vilja från branschens sida att bli medvetna om 
hur deras verksamhet påverkar klimatet och att på lite längre sikt kunna minska 
sina utsläpp. Hur medvetet och aktivt företagen arbetar med att minska sin 
klimatpåverkan verkar följa andelen utsläpp i vårt referensprojekt. Utifrån 
klimatkalkylsresultaten kan man utläsa att betongen är det byggmaterial som ger 
den största klimatpåverkan, av de ingående delarna i betongen är det som 
tidigare nämnt främst cementen som ger upphov till denna stora del emissioner. 
Cementa, som i många fall är leverantörer av cement till svenska byggprojekt, är 
den av de intervjuade som upplevts kommit längst i sitt arbete mot att minska 
utsläppen från sin produkt. Dock måste man ha i åtanke att den klimatkalkyl 
som redovisas i resultatet är generella värden, och därför inte nödvändigtvis 
utsläpp från just den betong som i vilken Cementas cement ingår. Bakgrunden 
till att just Cementa har kommit långt samt har tydliga framtidsvisioner kan vara 
många. En möjlighet skulle kunna vara deras storlek och inte minst det faktum 
att de tillverkar en produkt där de själva har stora möjligheter att förbättra 
produkten så länge den fortfarande lever upp till kundernas krav.  
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Just frågan huruvida leverantörer levererar en produkt eller en tjänst tycks 
utgöra en stor skillnad om de har möjligheter att påverka produktens eller 
tjänstens klimatpåverkan. Till exempel är transporter av grus, som är den näst 
största posten i kalkylen, är en tjänst som levereras av Akka FRAKT. Från 
intervjun med Akka framkom ett tydligt intresse i att välja klimatsmarta 
produkter, om dessa fanns att tillgå på marknaden. Detta gör att de i väldigt stor 
utsträckning är beroende av deras leverantörers produktutveckling. En intressant 
infalls vinkel som kunnat vara relevant men som inte inkluderats i denna studie 
hade varit att genomföra intervjuer med de ledande leverantörerna av bränsle för 
att undersöka hur de arbetar idag samt ser på framtiden. Även om inga intervjuer 
med industrin genomförts skulle den litteratur som finns inom området kunna 
peka på en ljus framtid med en industri som arbetar för att öka andelen 
förnyelsebara bränslen på marknaden.  
 
Celsa verkar redan idag för att driva ett klimatarbete i framkant jämfört med 
stora delar av stålindustrin. Deras absolut främsta fördel är användandet av 
återvunnet stål, vilket reducerar deras klimatpåverkan avsevärt. Celsa verkar 
även vara väldigt medvetna om att välja klimatsmarta val i alla skeden, som till 
exempel valet att anläggningarna drivs med förnyelsebar el. Celsa har redan 
idag har kommit långt i sitt arbete, dock upplevs utmaningar som kvarstår 
svårlösta. Den stora kvarstående faktorn är ugnens bränsle. Idag används 
restprodukter ur annan industri, vilket i sig är positivt men tyvärr minskas inte 
klimatpåverkan vid förbränning av produkterna. Problemet tycks vara att 
komma upp i de höga temperaturer som krävs om annat bränsle än dagens ska 
användas. Celsa är inte ensamma om att stå inför utmaningen att komma upp i 
högra temperaturer med klimatneutrala bränslen. Även Cementa arbetar för att 
lösa ett liknande problem, vilket de verkar vara övertygade om att de kommer 
lyckas med. Således borde det inte vara omöjligt att även Celsa i framtiden kan 
använda klimatneutrala bränslen för uppvärmningen av sin ugn.  
 
I jämförelse med de övriga leverantörerna är klimatpåverkan från Sydstens 
krossprodukter relativt liten. Sydsten verkar ha börjat arbeta mer aktivt med sina 
klimatmål relativt nyligen. Detta skulle kunna tolkas som att det borde finnas en 
hel del utrymme för förbättringar redan idag. Till exempel används inte 
förnyelsebara bränslen alls i maskinerna trots att dessa var godkända för detta. 
Att till exempel börja köra på Preems Evolution Diesel borde absolut vara en 
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möjlighet redan idag. Även det nya projektet med transportband borde kunna 
bidra till att klimatpåverkan sänks, om förnyelsebar el används vill säga.  

8.3 Förbättringar i tillverkningsprocessen  
Den enda av leverantörerna som har ett utsläpp direkt från produkten i sig är 
Cementa. Det verkar vara i princip omöjligt att tillverka cement utan 
cementklinker, som är den del där mest emissioner uppstår. De övriga 
leverantörernas utsläpp uppstår mer ”runt” tillverkningsprocessen, till exempel i 
form av bränsleutsläpp. Det är utsläppen från tillverkningen av cementklinker 
som utgör den största hindret i Cementas vision. Eftersom Cementa är den enda 
tillverkaren av cement i Sverige är de också ganska ensamma om att jobba med 
problemen kring just tillverkningen av cementklinker. Även detta utgör en 
svårighet då det till exempel skulle kunna kräva att företaget lägger mer resurser 
på forskning och utveckling om just detta. De kan alltså inte förvänta sig att 
någon annan ska arbeta med detta problemet.  
 
Något som Cementa idag arbetar med för att minska tillverkningen av 
cementklinker är inblandning av flygaska och slaggprodukter. Det säger sig 
självt att ett möjliggörande av minskad cementklinkerproduktion är ett steg 
närmare klimatneutralitet. Utmaningen för Cementa verkar vara att finna en 
balans där cementens viktiga egenskaper behålls men samtidigt minska 
tillverkningen av cementklinker och därigenom reducera utsläppet av 
växthusgaser. Den typ av flygaska och slaggprodukter som idag används 
kommer inte att räcka, men Cementa tror att flera andra industrier kommer 
arbeta för att även deras aska och slaggprodukter ska bli godkända för 
inblandning i cement. Således kommer det vid den tidpunkt, när andra produkter 
är slut att finnas nya produkter att tillgå på marknaden.  
 
De övriga leverantörerna kommer inte behöva arbeta i samma utsträckning med 
att förändra sin produkt eller tillverkningsprocess. Möjligen skulle Celsa kunna 
arbeta ännu mer med att till exempel hålla produkterna varma under 
förflyttningar för att på så vis spara ytterligare energi.  
 
Sydstens främsta utsläpp är i form av fordonsbränsle och kommer därför inte 
behöva arbeta med sin tillverkningsprocess i sig.  
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8.4 Bränsle  
Något som framgått tydligt under arbetets gång är att valet av bränsle har stor 
påverkan på mängden emissioner från en produkt eller tjänst. Alla leverantörer 
använder bränsle till något, vissa använder det för att värma upp ugnar till höga 
temperaturer och i andra fall används det som fordonsbränsle.  
 
En del av Cementas resa mot klimatneutralitet består av att byta ut allt bränsle 
till förnyelsebart bränsle. Cementa verkar övertygade om att det ska vara möjligt 
att värma upp ugnen till den höga temperatur som krävs med enbart 
förnyelsebart bränsle. Celsa verkar däremot inte tro att det skulle vara 
genomförbart att få ut tillräckligt med värme till sin stålproduktion enbart från 
förnyelsebart bränsle. Idag använder Celsa bränsle i form av restprodukter. 
Celsa resonerade som så att denna produkt ändå hade gett upphov till ett utsläpp 
eftersom den redan existerar. Ett annat resonemang skulle kunna vara att man 
genom att välja ett annat bränsle kunde fått den industrien till vilket nuvarande 
bränsle är en restprodukt att ändra sin tillverkning för att det inte ska bli några 
restprodukter över huvud taget. Det borde även finnas en risk att industrin från 
vilket Celsas bränsle är en restprodukt, trots efterfrågan, väljer att ändra sin 
process så att restprodukten inte längre existerar. Således borde det endast vara 
av positivt slag om Celsa kunde finna någon annan form av bränsle, som i bästa 
fall även har en betydligt lägre klimatpåverkan än det som används idag. Hade 
Celsa lyckats byta ut sitt bränsle kommer de ligga otroligt långt fram i sitt 
klimatarbete jämfört med den övriga stålindustrin. Det bör inte glömmas att 
Celsa redan idag ligger i framkant, därmed är det inte sagt att de inte borde 
kunna bli ännu bättre.  
 
Bränsle i form av fordonsbränsle är en post som ger upphov till en stor del av de 
emissioner som uppstår i vårt referensprojekt. Det är ingen nyhet att 
fordonsbränsle har varit en bidragande faktor till den halt av koldioxid som idag 
finns i atmosfären, därför har det under en längre period varit ett aktuellt ämne 
för diskussion. Således har man med hjälp av forskning tagit fram en rad olika 
bränslen som, även om de inte är helt klimatneutrala idag, verkar ha potential att 
bli det. Dock verkar det idag vara svårt att finna ett helt klimatneutralt bränsle, 
det närmaste verkar vara HVO100 dieseln. Huruvida det verkligen kommer 
finnas ett helt klimatneutralt bränslealternativ i framtiden är till stor del upp till 
bränsleindustrin. Det borde dock finnas starka incitament för att finna andra 
alternativ än de fossila, då detta som tidigare nämnt är en ändlig resurs.  
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Även posten krossmaterial påverkas i störst utsträckning av 
fordonsbränsleutsläpp. En liten del bör även ligga på elanvändning. Dock ses det 
som fullt möjligt att i framtiden använda klimatneutral el, så som till exempel 
Celsa gör redan idag. Vid ett bränsleutbyte kommer alltså även utsläppen från 
krossmaterial att minska avsevärt. Även om krossmaterialsbranschen tycks ha 
påbörjat sitt klimatarbete relativt nyligen jämfört med andra aktörer ses det inte 
som några problem för branschen att 2050 vara klimatneutrala just eftersom den 
största emissionsfaktorn är bränsle.  
 
Det man kan arbeta med redan idag är effektivisering av logistik samt 
EcoDriving. Detta är något som de flesta företag verkar välja att dra nytta av då 
det både gynnar ekonomin och klimatet.  

8.5 Teknisk utveckling 
För att det över huvud taget ska vara möjligt att skapa en klimatneutral 
byggprocess krävs det en teknisk utveckling inom ett flertal branscher. Kan man 
finna ett sätt att använda eller lagra avskild koldioxid kommer det finnas goda 
förutsättningar för både Cementa och Celsa att i framtiden nå klimatneutralitet. 
Huruvida detta kommer vara möjligt är ytterst svårt att säga då det är relativt 
nya idéer. Det är dock rimligt att anta att det finns flertalet industrier som skulle 
kunna dra nytta av detta och Cementa borde inte vara ensam om att arbeta för en 
lösning av denna form. Blir koldioxidavskiljning möjligt är det troligt att det i 
framtiden även kommer föras en diskussion kring hur länge avskild koldioxid 
ska kunna lagras för att räknas som klimatneutral. Andra möjliga frågor skulle 
kunna uppstå kring hur man kan säkerställa att koldioxiden faktiskt blir lagrad 
och inte ändå tar sig ut och upp i atmosfären.   
 
Även bränsleindustrin kommer vara beroende av en teknisk utveckling för att i 
framtiden kunna ta fram helt klimatneutrala bränslen. Flera av de bränslen som 
nämnts i litteraturstudien är på god väg att bli klimatneutrala men det finns 
fortfarande pusselbitar som behöver falla på plats för att nå hela vägen fram. 
Med tanke på bränsleindustrins storlek borde det absolut finnas resurser för 
fortsatt arbete med framtagning av både nya bränslen men även utveckling av de 
befintliga.  
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Utifrån de genomförda intervjuerna verkar stålet vara den produkt som har 
svårast att nå klimatneutralitet. Därför skulle det även kunna vara av intresse att 
undersöka om det finns alternativ till broarmeringen, eftersom just denna 
produkt står för en stor andel	𝐶𝑂#. Om inte detta finns kan det vara ett intressant 
framtida forskningsområde. En annan intressant ide som kom upp vid 
intervjuerna var möjligheten att öka ytan för carbonisering i en 
betongkonstruktion. Detta borde inte vara en omöjlighet.  

8.6 Krav från branschen   
För att hela byggbranschen i framtiden ska bli klimatneutral kommer det med 
största sannolikhet ställas krav från branschens beställarorganisationer. 
Trafikverket är Sveriges största beställare av infrastrukturprojekt, därför 
kommer det vara av stor vikt hur de väljer att utforma sina framtida klimatmål. 
Att trafikverkets mål sammanfaller med Skanskas kan bara ses som positivt.  
 
Trafikverket nämner att klimatsmarta lösningar kommer ge ekonomiska 
fördelar. Det är troligt att ekonomiska incitament är en förutsättning för att 
branschen på riktigt ska arbeta med dessa frågor. Man kan även se det som en 
kompensation för eventuellt större utgifter i samband med att klimatsmarta 
lösningar väljs. Att entreprenörer själva vill arbete mot klimatneutrala lösningar 
är ett gott tecken som tyder på att medvetenheten inom branschen ökar. Dock 
kommer det att utgöra ett enormt hinder om till exempel inte trafikverket arbetar 
åt samma håll. Det är viktigt att inte glömma att entreprenörerna måste ha 
möjlighet att gå med ekonomisk vinst. Därför kommer de ekonomiskt positiva 
effekterna av klimatsmarta lösningar troligen vara en avgörande faktor för 
huruvida entreprenörer väljer att använda dessa eller ej.  
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9 Slutsats  

Under arbetets gång har det konstaterats att resan mot en klimatneutral 
byggprocess fortfarande är lång. Dock upplevs det finnas en stor medvetenhet 
och framförallt vilja inom branschen att minska utsläppen i form av 
växthusgaser.  
 
Det är mycket troligt att den forskning som genomförs i en del av branschen kan 
gynna flertalet aktörer. Om till exempel Cementa klarar att ta fram teknik för att 
avskilja och lagra eller använda koldioxid i annan industri skulle troligen 
flertalet andra parter kunna dra nytta av detta. Även om avskiljningen är en bra 
lösning och inte minst en förutsättning för att klimatneutralitet ska vara möjligt 
borde det ses som av yttersta vikt att alla ingående parter i byggprocessen 
fortsätter att arbeta för att minska sina utsläpp av växthusgaser på andra vis.  
 
Överlag kan troligen flera aktörer dra lärdomar av varandras klimatarbete. Till 
exempel visar Celsa tydligt i vilken omfattning förutsättningarna för att minska 
sina utsläpp förändras vid återvinning. Cementa visar att de inte är rädda för att 
ta ansvar för de utsläpp deras produkt ger upphov till och därefter arbeta utifrån 
de förutsättningar som finns utan att vara rädda för att sätt höga mål.  
 
Något som tydligt framkommit är att ingen aktör ensam kommer att skapa en 
klimatneutral byggprocess. Det finns absolut de som påverkar i större 
utsträckning. Till exempel trafikverket har stora möjligheter att styra branschens 
framtid inom detta område. Att även entreprenadföretagen, så som till exempel 
Skanska, väljer att göra aktiva ställningstagande med uttalade mål är troligen 
även det en viktig del av processen då de agerar beställare av material och vissa 
tjänster.  
 
Just att kraven kommer från flera olika beställare är troligen en nyckelfaktor för 
att få igång klimatarbetet ända ner i den ursprungliga tillverknings processen. 
Om inte leverantörerna ser till att bli klimatneutrala till 2050 kommer det att 
resultera i att de inte kan vara leverantörer varken till projekt Skanska driver 
eller till projekt till vilka Trafikverket är beställare. Båda dessa är stora och 
betydelsefulla aktörer, att båda strävar mot målet att 2050 vara klimatneutrala 
kommer med största sannolikhet sätta en hög press på leverantörer i alla led.  
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De slutsatser som dragits utifrån detta examensarbetet är att byggbranschen har 
påbörjat och är på god väg mot att nå klimatneutralitet 2050. Det kommer dock 
inte ske om inte flera aktörer arbetar mot samma mål, men redan idag har flera 
stora aktörer tagit tydliga ställningstagande vilket borde bana väg för att fler 
följer med på denna resa. Utifrån den information som detta arbete har samlat 
tros de flesta större delar i referensprojektet kunna nå noll nettoutsläpp 2050. 
Den del som upplevs som mest tveksam är stålproduktion, därför kan det vara 
av intresse att föra ett resonemang med leverantörerna av stålprodukter huruvida 
de kommer försätta sitt miljöarbete. I figur 19 ses en samanställning av vad som 
tros, med den kunskap som finns idag, vara möjligt att uppnå år 2050. 
Avslutningsvis tros det vara möjligt att bygga en klimatneutral bro år 2050, dock 
är det inte möjligt enbart med de material och tekniker som finns idag, således 
kommer det krävas fortsatt forskning och utveckling inom området.   
 

 
Figur	19.	Möjligt	resultat	2050	jämfört	med	klimatkalkylsresultat	samt	2017s	bäst	möjliga	resultat.		

Av referensprojekts brons utsläpp av 780 ton 𝐶𝑂# − ekvivalenter studerades de 
material och tjänster som gav upphov till 670 ton 𝐶𝑂# − ekvivalenter. Slutsatsen 
har dragits att år 2050 beräknas samma siffra uppgå till 38 ton 𝐶𝑂# − 
ekvivalente, vilket är en reducering av mängden 𝐶𝑂# − ekvivalenter med hel 94 
%.  

9.1 Kritik  
Examensarbetets empiristudie har inhämtats främst från olika företags 
webbplatser. Detta innebär att informationen kan vara riktad för att vara till 
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fördel för det aktuella företaget som publicerat informationen. Informationen har 
ändå valts att hämtas från företag då det ansågs ge en tydligare bild av hur 
verkligheten ser ut. I verkligheten finns det betydligt fler aspekter som spelar 
roll än huruvida det är teoretiskt genomförbart eller ej. Ekonomiska effekter är 
en avgörande faktor i många fall. Detta tros bli mer inkluderat då valet att till 
stor del använda företagsinformation gjorts. All företagsinformation bör inte 
heller ses som en partisk källa. Till exempel är alla EPDer som använts 
granskade av tredje part, och kan således ses som en mycket tillförlitlig källa.  
 
Övriga fakta som ligger till grund för examensarbete har främst inhämtats från 
olika tryckta publikationer. Det har även tagits hänsyn till publikationens ålder, 
beroende på ämne har det sedan valt om informationen varit godtagbar eller ej.  
 
Vid slutet av processen har det givetvis funnits saker som önskats kolla mer på 
samt nya infallsvinklar har växt fram. Eftersom arbetets genomförts under en 
begränsad tidsperiod har det inte funnits möjlighet att undersöka alla aspekter av 
problemet som varit intressanta.  
 
Nedan följer en lista med förslag som kunnat vara intressanta att studera i 
fortsatta studier inom samma ämne: 

• Intervjuer med ledande aktörer inom bränsleindustrin.  
• Intervjuerna i detta arbete har begränsat till leverantörerna som ingår i 

referensprojektet, det hade varit intressant att undersöka en bredare marknad, även 
internationellt.  

• Från vissa leverantörer har information kring deras utsläpp varit knapphändig, för att 
få mer korrekt information hade vidare utredningar krävts hos dessa leverantörer.  

• Det hade varit av intresse, inte minst för arbetets tillförlitlighet, att även intervjua 
oberoende forskare med kunskap om de olika materialen.  

9.2 Rekommendationer   
Många av de rekommendationer IVL ger kan appliceras hos Skanska. Det finns 
vissa punkter som upplevs viktigare och mer applicerbara vilket är följande: 
 

• Dialog mellan aktörerna, myndigheter och politiker, behövs. Politikerna 
behöver få redskap för att fatta beslut grundat på kunskap om 
klimatpåverkan från byggprocessen.  
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I detta fallet rekommenderas Skanska att med hjälp av den breda kunskap de har 
inom området hjälpa politiker och beslutsfattare att få tillgång till relevant 
underlag.  
 

• Materialleverantörer bör ges incitament att redovisa klimat- och 
energipåverkan från sina produkter.  

Skanska skulle kunna bidra till detta genom att själva ställa ännu högre krav på 
de leverantörer som används i olika projekt.   
 

• Det bör uppmuntras att specifika data för olika projekt används för att 
få en tydligare bild av den faktiska klimatpåverkan från projektet. Att 
en leverantör arbetar för att minska sin klimatpåverkan borde ge 
tydliga konkurrensfördelar.  

I denna punkt ses stor förbättringspotential. Att jobba med en mer 
projektspecifik klimatkalkyl skulle kunna ge förutsättningar att fokusera på de 
verkliga problemområdena för just detta projektet, istället för vad som generellt 
sett är ett problem. 
 
• Alternativa konstruktionslösningar och byggmetoder bör utvärderas, till exempel 

slankare konstruktioner. Målet ska givetvis vara att hitta en lösning med minder 
klimatpåverkan.  

 
I och med att Skanska är ett stort företag ed mängder av kunskapsområden finns 
det potential för att själva hjälpa en beställare att finna mer klimatvänliga 
lösningar, detta borde absolut utnyttjas.  
 

• Arbeta med att minska klimatbelastningen på varje enskilt bygge.  
• Utbilda medarbetare i klimatsmart byggande.  
• Effektivisera materialtransporter till byggarbetsplatsen genom 

smartare logistiklösningar samt välja transporter med förnybara 
drivmedel.  

• Optimera materialval och metoder för att minska klimatbelastning från 
torkning.  

• Ersätta bensin och dieseldrivna maskiner med elmaskiner.  
• Släck belysning när den inte behövs. Behovsanpassa och använd 

närvarostyrning.  
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Ovanstående punkter är frågor som redan idag är applicerade på många av 
Skanskas projekt. Även om vissa delar kan upplevas som små är de fortfarande 
viktiga delar för att Skanska år 2050 ska vara helt klimatneutrala, och bör därför 
inte glömmas bort.  
 
En ytterligare rekommendation som bör nämnas är tydlig och regelbunden 
uppföljning. Skanska har redan idag verktyg för detta, till exempel gröna kartan. 
Dessa verktyg bör fortsätta användas och eventuellt fortsätta utvecklas 
ytterligare.   
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