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Bygg- och anläggningsbranschen stod år 2012 för
ca 17 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser
(IVA 2014). Trots detta är det främst tekniska
och ekonomiska aspekter som tas hänsyn till vid
projektering och byggnation av anläggningsprojekt
(Du och Karoumi 2013). Genom att optimera och
göra medvetna val av material kan dock växthus-
gasutsläppen reduceras.

För att bidra till en kunskapsutveckling där även
miljömässiga aspekter vägs in har två åtgärder för
reducering av växthusgasutsläpp hos brokonstruktioner
undersökts.

Optimerat förhållande mellan betong och armering
Brokonstruktioner utgörs ofta av stora mängder ma-
terial som betong och stål. Vid tillverkning av des-
sa material sker stora utsläpp av växthusgaser som
bland annat bidrar till att den naturliga växthuseffekten
stärks och jordens medeltemperatur höjs. Resultatet
från undersökning av den första åtgärden visar dock
på att genom optimering av mängd betong och ar-
meringsstål i en brokonstruktion av betong så kan
utsläppen reduceras. En brokonstruktion med högre
mängd armering och lägre mängd betong kan reducera
utsläppen av växthusgaser jämfört med en brokon-
struktion med lägre mängd armering och högre mängd
betong. Detta undersöktes för en vanligt förekomman-
de motorvägsbro genom att variera mängd betong,
optimera mängd armering och därefter beräkna dess
påverkan på växthuseffekten.

Livscykelanalys
För den andra åtgärden användes livscykelanalys som
metod för att kartlägga miljöpåverkan kopplat till
växthuseffekten. Detta är en metod för att beräkna
utsläpp av klimatgaser, resursanvändning och andra
miljörelaterade påverkningar kopplat till en produkt el-
ler tjänst. Genom användning av denna standardiserade
metod har en jämförande studie gjorts där såväl en bro
i stål och betong och en bro helt i betong studerats
samt hur olika val av leverantör för materialen betong

och stål kan påverka miljön i form av utsläpp av
växthusgaser.

Val av material
Resultaten vid jämförelse av en bro i samverkan mel-
lan stål och betong med en bro helt i betong gav ingen
tydlig skillnad i form av växthusgasutsläpp. Detta dock
under förutsättningen att stålet i stål- och betongbron
återvinns i brons slutskede. Om stålet däremot inte kan
återvinnas gav betongbron betydligt lägre utsläpp än
stål- och betongbron. Gällande olika val av leverantör
för materialen betong och stål påvisades att dessa har
stor möjlighet att påverka utsläppen, både positivt och
negativt.

Klimatkalkyl
Avslutningsvis jämfördes resultatet från de eg-
na livscykelanalysberäkningarna i Trafikverkets egna
verktyg för beräkning av klimatbelastning, Klimat-
kalkyl. Här visades att effekterna för olika val av
leverantör skattades likvärdigt i de egna livscykelana-
lysberäkningarna och i Klimatkalkyl. Det visades även
att besparingen för betong- respektive stål- och betong-
bron blev 18 % respektive 14 % vilket kan jämföras
med Trafikverkets reduktionskrav på 17 % gällande
klimatbelastning för broar med färdigställande mellan
2020-2024 och med investeringskostnad överstigandes
50 miljoner kronor. Denna relativt stora besparing
åstadkoms utan att det vid projekteringen av broar-
na togs extra hänsyn till att minska klimatpåverkan.
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