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1. Inledning  
 

Följande avsnitt beskriver bakgrunden till arbetet och lägger grunden för hur arbetet har utförts.  
 

1.1.  Bakgrund 
 

Sand och grus är en av de mest utvunna materialkategorin i världen, i massa överstiger 
utvinningen både biomassa och fossila bränslen (Torres A. et al., 2017). Dessa naturresurser 
har varierande tillämpningsområden och är av stor betydelse för utvecklingen av samhället då 
de används i tillverkningen av exempelvis betong, cement, glas och elektronik.  
 
Sten, grus, sand, silt och ler är alla benämningar på olika kornstorlekar av bergarter, även 
kallat jordar. Jordar används främst som ballastprodukter och därav styrs efterfrågan av bygg- 
och anläggningsbranschen. Då jordar är svåra att spåra är de i många områden en gemensam 
resurs. Detta har lett till The tragedy of the commons och resursen har oaktsamt nyttjats och 
överexploaterats utan hänsyn till effekterna på miljön (Torres A. et al., 2017). Användningen 
av uppgraderade jordmassor minskar mängden avfall till deponier, erbjuder ett alternativ till 
jungfruliga råvaror och främjar en mer hållbar byggindustri.   
 
Sveriges miljömål och FN:s Globala Målen som ämnar minska klimatpåverkan av antropogena 
handlingar. Miljömål 11, God Bebyggd Miljö, innefattar minimering av uttaget av naturgrus för 
att skydda resurser, grundvattenmagasin och naturmiljöer. För att målsättning om hushållning 
och kretslopp ska levas upp till behöver jordar återvinnas och återanvändas. Utöver detta är 
återvinning och återanvändning i linje med Sveriges avfallslagstiftning där förebyggande 
åtgärder har högsta prioritet.  
 
Rådande regelverk ställer höga krav på innehåll av föroreningar i sekundära material, vilket 
bidrar till att det är tryggare att använda ballast från täkt än att uppgradera restmaterial till 
samma applikation1. Återvunnet material ersätter ofta någon form av primärproduktion och 
sparar på så vis resurser. De miljömässiga och ekonomiska fördelarna av återanvändning är 
beroende av processen, produktionen av jungfrulig råvara och marknaden för det återanvända 
materialet. Återvinning och återanvändning är processer för både avfallshantering och 
nyproduktion. Dock är det inte självklart hur bördor och vinster av återvinning och 
återanvändning skall fördelas i miljöberäkningar. International Organisation for 
Standardisation (ISO) etablerar generella riktlinjer för beräkning av klimatbelastning av 
återvunna materialflöden, dock saknas etablerade regelverk och normer inom byggbranschen 
för beräkning av klimatbelastning av återvunnet och återanvänt material.  Mångfalden av 
klimatanalyser och modeller skapar förvirring och inkonsekvens vilket leder till onödigt arbete 
och förlust av förtroende (Allacker et al., 2017). Därför finns det ett behov av att undersöka 
möjligheterna för en bred modell som är accepterad, omfattande och konsekvent.  
 

 
1 Leif Nilsson, Verksamhetsutvecklingschef för Swerock Recycling, möte, 29 augusti 2019. 
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Detta examensarbete förväntas kunna ge underlag för beslut gällande beräkningsmodeller av 
klimatbelastning av återanvända jordar. Inledningsvis ges en översikt av jord- och schaktmassor 
i Sverige och vikten av denna naturresurs. Därefter följer en överblick av våtsikten på Swerock 
AB:s anläggning, Grusfabriken, i Västra hamnen i Malmö. Därefter följer en litteraturstudie 
över livscykelanalyser av återvunnet material för att etablera vilken modell som är vanligast 
förekommande inom branschen. Sist följer en simplifierad livscykelanalys på Grusfabrikens 
våtsikt med en analys av resultaten.   
 

1.2.  Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur klimatpåverkan av återanvända jord- och 
schaktmassor kan beräknas ur ett livscykelperspektiv.  
 
 Frågeställningar 

• På vilket sätt inkluderas möjligheten till återanvändning och återvinning i 
livscykelanalyser?  
 

• Vilka livscykelanalysmodeller tillhör branschnormen för ballastindustrin? 
 

• Vilka faktorer ligger till grund för val av modell vid återvinning och återanvändning? 
 

• Hur stor är klimatpåverkan av de återanvända massorna från Swerock?  
 

1.3.  Metod  
 

Examensarbetet grundas i en litteraturstudie i hur återanvändning och återvinning inkluderas i 
livscykelanalyser på ballastmaterial, för att identifiera modeller för klimatberäkning av jord- 
och schaktmassor. Litteraturstudien är begränsad till litteratur som finns tillgängligt via Lunds 
universitets portaler och är publicerat efter 2006. Arbetet innehåller även en livscykelanalys på 
Grusfabrikens våtsikt. Resultatet av livscykelanalysen och litteraturstudien följer direkt efter 
var stycke. Detta är på grund av att livscykelanalysen baseras till viss del på resultatet av 
litteraturstudien. 
 
Litteraturstudien förväntas ge svar på frågeställning ett och två gällande modelleringar av 
återanvändning. Detta kommer att ge insikt i hur livscykelanalyser inom området utförts och 
agera vägvisare för vilka modeller som tillhör normen. Utifrån litteraturstudien tas beslut 
gällande vilken modeller som är mest lämpade för att beräkna klimatbelastning av återanvända 
och återvunna material inom ballastbranschen.  
 
Fråga tre kommer besvaras med hjälp av både litteraturstudien och livscykelanalysen på 
Swerocks produkter. Litteraturstudien kommer agera vägvisare för hur andra livscykelanalyser 
har utförts medan livscykelanalysen erbjuder praktisk erfarenhet i hinder vid val av modell.  
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Fråga fyra kommer besvaras med hjälp av livscykelanalysen och jämföras med resultat från 
andra livscykelanalyser på återvunna, eller återanvända, och jungfruliga ballastmaterial. Detta 
kommer ge insikt i hur modellen skiljer sig åt och hur val av modell påverkar resultatet. Till 
beräkningen kommer Excel, Ecoinvent och NTMcalc att användas.  

Slutgiltigt diskuteras modellering av återvinning och återanvändning i livscykelanalyser och ett 
beslutsunderlag för införandet av en modell för klimatberäkning av uppgraderade jord- och 
schaktmassor presenteras. 

1.4.  Avgränsningar  
 
I studien undersöks Sverige och den svenska återvinningen och återanvändningen av jord- och 
schaktmassor. Fokus ligger på Swerocks våtsikt i Västra Hamnen och de massor som kommer 
in till samma anläggning. Därav är livscykelanalysen begränsad till Malmö, med omnejd.  
 
Litteraturstudien är begränsad till livscykelanalyser inom byggbranschen, med fokus i 
huvudsak på produkter av bergarter, exempelvis återvunna jordar, asfalt och betong. 
Litteraturstudien är även begränsad till litteratur som är publicerad efter 2006 och som finns 
fritt tillgänglig på nätet eller via universitetets portaler. De artiklar som är från tidigare än 2006 
finns med som underlag för att visa på hur ämnet har formats över tid.  
 
Arbetet behandlar återanvändning och återvinning. Koncepten tolkas brett och är inte begränsat 
till att ett material skall ingå i en sluten krets. Beroende på om man ser jordmassorna som 
återvunna eller återanvända är i praktiken samma sak, då de inte genomgår någon komplicerad 
återvinningsprocess. Men för enkelhetens skull kommer massorna refereras till som 
återanvända.  
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2. Jord- och schaktmassor i Sverige 
 
Följande avsnitt presenterar jordarter och schaktmassor som finns tillgängliga i Sverige samt 
deras tillämpningsområden och vilka miljöproblem som finns kopplade till utvinningen. Syftet 
är att motivera varför det är intressant att analysera klimatbelastningen av dessa produkter. 
 

2.1.  Benämning och indelning av jordar (enligt ISO 14688) 
 
Vad som i folkmun skulle kallas jord är inte detsamma som den geotekniska definitionen. Det 
inorganiska materialet som undersöks i denna uppsats är inte att förväxla med organiska jordar. 
Indelning av jordar kan ske på olika sett beroende på vad som eftersöks, exempelvis 
bildningssätt (morän), sammansättning (mineraljord) eller geotekniska egenskaper. År 2004 
infördes ISO 14688 som fastställer hur jordar skall identifieras och klassificeras beroende på 
kornstorlek, mineralsammansättning, plasticitet, organisk halt och tillkomst (Swedish 
Geotechnical Institute, 2008). Indelningen av jordar definierar deras tillämpning då det är en 
praktisk vägvisare för vad ett material kan användas till, och likaså vad det ej bör användas till. 
I tabell 1 finns indelningen av jordar enligt kornstorlek. Swerock i Malmö behandlar i huvudsak 
jordar av huvudfraktioner finjord till grovjord. 
 

Tabell 1. Indelning av jordar enligt ISO (ISO 14688-1:2017). 

Huvudfraktion Underfraktion Kornstorlek (mm) 
Mycket grov jord Sten 63-200 
Grovjord Grus 2.0-63.0 
 Sand 0.063-2.0 
Finjord Silt 0.002-0.063 
 Ler <0.002 

 
 

2.2.  Jordar, klimat och resursbrist 
 
I Juli, 2019, publicerade tidskriften Nature en artikel som belyser den globala bristen på grus 
med den suggestiva titeln, Time is running out for sand (Benedixen M., 2019). Författarna 
Benedixen et al. betonar att grus har blivit en tradgedy of the commons då det är en 
svårkontrollerad resurs med stor geografisk spridning. Likt vatten är det en naturresurs som tas 
för givet. Detta i kombination med ett ökat behov av material till stadsutveckling har lett till 
uppkomsten av sandmaffior, i bland annat Indien och Kenya. Dessa har tagit kontroll över 
arealer rika på grus som de okontrollerat utvinner utan hänsyn till miljön eller människors hälsa. 
De långsiktiga effekterna av detta är bland annat smittspridning på grund av stillastående 
vattendammar, där bland annat malaria-myggan har visat kunna öka sin fortplantning och 
spridning. Ytterligare, utsätts områdena för kaskadeffekter på grund av ekosystemförändringar 
från erosion, transport av sediment och inkräktande arter som trivs i de nya förutsättningarna 
(Benedixen M., 2019).  
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I Sverige infördes naturgrusskatten 1996 som svar på målsättningen att minska uttaget av 
naturgrus. Syftet var att tillvarata naturresurser genom att ersätta dessa med krossberg och 
återvunnet material. Uttaget av naturgrus har minskat sedan tidiga 90-talet och uttaget av 
krossberg har ökat (se Tabell 2). Dock har inte naturgrusuttaget minskat tillräckligt mycket 
enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning, 2018) som varnar för att naturgrusuttaget 
fortfarande är för högt. Dessutom har efterfrågan på ballast ökat de senaste åren på grund av en 
stark byggkonjunktur där den totala användningen har ökat med ca. 16 miljoner ton (se Tabell 
2). Detta utgör ett problem då naturgrus spelar en viktig roll i grundvattenförsörjning och rening 
av ytvatten samt är en del av den svenska naturbilden, exempelvis rullstensåsar.  
 

Tabell 2 Uttag av naturgrus och krossberg från tillståndsgivna täkter (Sveriges Geologiska Undersökning, 2018). 

År Naturgrus uttag, Mton (% 
av total) 

Krossberg, Mton Total användning, 
Mton 

1995 44,6 (56,1) 32,3 79,5 
2017 10,8 (11,3) 83,2 95,8 

 
Byggbranschen, och i förlängningen samhällsutvecklingen, är beroende av tillförlitlig tillförsel 
av ballast. Enligt SGU krävs det inte bara teknikutveckling, utan även en förändring av attityder 
och traditioner inom branschen (Göransson, 2011) Detta bekräftar även Saner et al. (2012) som 
poängterar att den största hindret är att integrera ett interdisciplinärt tankesätt till de väl 
etablerade och rigida traditionerna i industrin (Saner et al., 2012). 
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3. Grusfabriken 
 

I följande avsnitt presenteras Swerocks anläggning Grusfabriken samt de processer och massor 
associerade med våtsikten. Grusfabriken tar emot jord- och schaktmassor för att tvätta dessa 
och förbereda inför återanvändning. Ett schema av processen finns i Figur 1.   
 

3.1.  Process 
 

 
Figur 1 Flödesschema av processer och produkter i våtsikt. Detaljer med streckad linje ingår för tillfället inte i processen. 

Som beskrivs i Figur 1 anländer massor till Swerocks anläggning där de först genomgår en 
försiktning innan de matas in i våtsikten. Denna siktning sorterar ut metaller och fraktioner 
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över 70 mm (se bild 1). De större fraktionerna krossas innan de går vidare till våtsikten.  
 

 
 

Bild 1 Siktning av inkomna jordmassor (>70mm sorteras bort). 

Därefter matas massorna in i våtsikten som tvättar och sorterar ut i fyra fraktioner, 0/4, 4/16, 
16/32 och 32/70. Att en fraktion heter exempelvis 0/4 innebär att kornstorleken är i intervallet 
0 till 4 millimeter.  Efter tvätt och sortering är produkterna 4/16 (4-16 mm) och 16/32 (16-32 
mm)(se bild 2) färdiga grusprodukter. De finare fraktionerna faller genom siktarna och forslas 
vidare till en cyklon. Vid den här tidpunkten ser produkten ut som en blandning av vatten och 
lera. I cyklonen tillsätts polyakrylamid och kalciumkarbonat för att underlätta separeringen av 
ler, silt och sand. Polymeren polyakrylamid hjälper till med flockning, vilket innebär att 
kolloidala partiklar samlas och faller till botten vilket underlättar separering av partiklar från 
vatten-fasen. Kalciumkarbonat tillsätts för att påskynda avvattning och bildningen av 
slamkakor. När partiklarna fallit till bottnen förs de vidare till en filterpress som kramar ur 
vatten och producerar en slaggkaka (vattnet återcirkulerar med ett visst bortfall via avdunstning 
och i biprodukter). Slamkakan användas sedan som fyllningsmaterial i deponi.  
 
Det grus som blir kvar i blandaren avvattnas och läggs på tork. För närvarande undersöker 
Swerock möjligheten att använda en classifyer för att ytterligare rena och öka homogeniteten 
av sanden och skapa en mer högvärdig produkt (se streckade processen i Figur 1). I processen 
slungas sanden i en hög hastighet vilket resulterar i att mindre partiklar (främst ler och silt) 
ackumuleras i mitten medan de större partiklarna (främst sand) hamnar ytterst. Även om denna 
processen ökar sandens renhet så finns det fortfarande risk för föroreningar. Detta på grund av 
att storleken och formen på partiklarna är avgörande för hur de beter sig i en classifyer; 
exempelvis, små men platta partiklar kommer bete sig liknande som stora och runda partiklar.  
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Den sista fraktionen 32/70 (32-70 mm) är för stor för att användas så den krossas och siktas 
ytterligare i fyra fraktioner, vilket ger stenmjöl, sand, grus 4/16 och grus 16/32. Produkter från 
32/70 ingår dock inte i detta arbete då det inte finns tillräckligt med data.  

 

 
 

Bild 2 Våtsikt ovanifrån med siktat grus 16/32 på bandet 

3.2.  Producerade massor 
 
Våtsikten kan i praktiken producera olika sammansättningar av kornstorlek, beroende på vad 
kunden är intresserad av. De mest vanligt förekommande storlekskategorierna som säljs från 
sikten är 0/4, 4/16, 16/32. Våtsikten producerar även 32/70, dock säljs inte denna produkten 
som den är. I tabell 3 återfinns en sammanställning av de produkter som våtsikten producerar 
per vecka. All data som relaterar till Grusfabrikens produktion är insamlad från Swerock.  
  

Tabell 3. Genomsnittlig produktion av våtsikten under en vecka 

Produkt Produktion (ton)/vecka 
Slamkaka 656 
Sand 0/4 1470 
Grus 4/16 219 
Grus 16/32 167 
Grus 32/70 151 

 
Sett i Tabell 3 är det främst sand 0/4 och slamkakor som våtsikten producerar. Dock är det 
viktigt att poängtera att de produkter som våtsikten producerar inte alltid håller samma kvalité. 
Massorna blir klassade enligt föroreningsgrad och därför kan exempelvis sand säljas i olika 
fraktioner.   
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3.3.  Tillämpningsområden 
 
Vilka jordmassor som behandlas i återanvändningsanläggningar är i hög grad regionsspecifikt. 
På grund av att jordmassor är tunga och jungfruligt relativt billigt är det i nuläget inte 
ekonomiskt försvarbart att transportera jord långa sträckor2. Därför är den morän och sten som 
levereras till Grusfabriken unikt för närområdet. I Malmö är moränen kalkhaltig och består av 
sedimentära bergarter. Därav finns det viss problematik med att återanvända denna sten i 
exempelvis betongtillverkning då det finns höga kvalitetskrav på hårdhet och beständighet mot 
vittring2. 
 
Återvunna jordmassor möter problem vid användning till vissa specifika tillämpningar då det 
inte lever upp till renhetskraven, exempelvis betong och cement. Med renhetskrav menas både 
kemiska föroreningar och sammansättning av olika mineraler. Kvalitén på de produkter som 
våtsikten tar fram är beroende av vilket material som matas in i maskinen. Det är önskvärt att 
materialet är så homogent som möjligt i början av processen, dock är detta oftast inte praktiskt 
möjligt. De produkter som tas fram i nuläget är av varierande mineral-sammansättningar och 
kornstorlekar. Massornas heterogenitet innebär en kvalitetsförlust vilket göra att produkterna 
inte lever upp till den tekniska kvalité, enligt Svenska standard SS-EN 1097 för ballast, som 
branschen förväntar sig. Därav används produkterna främst till alternativa applikationer med 
lägre tekniska krav, exempelvis som fyllnings- och dräneringslager i vägar och vid anläggning2.  
 
 

3.4.  Problematik kring producerade massor 
 
Våtsiktens syfte är att tvätta inkommande jordmassor och sortera efter fraktionsstorlek. Detta 
är en simpel förädlingsprocess och slutprodukten är beroende på vad för något material som 
matas in i sikten. Som nämnts tidigare är de massor som levereras till Swerock oregelbundna 
och heterogena. Problem med heterogenitet uppstår redan vid schaktning då gamla 
industriområden ofta består av en blandning av fyllningsmassor av varierande härkomst. Detta 
resulterar i att är det svårt att hålla olika lager isär vid schaktning och av praktiska anledningar, 
tidspress och platsbrist hamnar oftast allt i en hög3. Detta transporteras sedan vidare till Swerock 
och innehåller då en blandning av exempelvis matjord, sten, grus, metall, tegel, föroreningar, 
osv. Viktigt att påpeka är dock att högst mycket känslig mark (MKM) klassade jordar matas in 
i våtsikten. Förorenade jordar som klassas som icke farligt avfall (IFA) eller mer tas inte emot 
i våtsikten3.  
 
De kemikalier som tillsätts i processen är kalciumkarbonat och polyakrylamid. 
Polyakrylamiden är ett flockmedel som gör att partiklar sjunker till bottnen. De mindre 
partiklarna, < 2mm, är förknippade med föroreningar (Rosén, 2014). Därav, när silt och ler är 
utsorterat är resterande massor relativt fria från föroreningar. Dock finns det fortfarande 
kunskapsluckor och brister i provtagning. Enligt Rosén (2014) råder det oklarheter som gör att 

 
2 Leif Nilsson, Verksamhetsutvecklingschef för Swerock Recycling, möte, 29 augusti 2019. 
3 Leif Nilsson, Verksamhetsutvecklingschef för Swerock Recycling, möte, 29 augusti 2019. 
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vissa massor bör friklassas med försiktighet, då det är okänt exakt vilka föroreningar som följer 
med större partiklar. Rosén (2014) poängterar att vissa organiska oljeliknande föroreningar 
följer med större partiklar, därav finns det en risk att även andra föroreningar följer med. Trots 
miljöfördelar med återvunna material saknas kunskap kring tekniker för tillfredställande 
mätning av föroreningar, samt kunskap kring potentiell lakning av dessa föroreningar vid 
användning (Rosén, 2014).  
 
En fraktion som bidrar med problem i våtsikten är organiskt material. De massor som kommer 
in till anläggningen får bara innehålla en mindre del organiskt material, men även detta är svårt 
att kontrollera3. Det organiska materialet fastnar i våtsikten och täpper till vilket orsakar stopp4 
och förlänger produktionstiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Leif Pettersson, Maskinoperatör Swerock Recycling, möte, 26 september 2019. 
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4. Livscykelanalys 
 
Följande avsnitt presenterar konceptet livscykelanalys och metoden problematiseras i relation 
till återanvändning och cirkuläritet.  
 
Principer och Struktur, ISO 14040:2006 
 
Syftet med en livscykelanalys är att beräkna klimatpåverkan av en produkt, eller tjänst, under 
sin livstid. Resultatet av en livscykelanalys används bland annat för att etablera målsättningar, 
förbättra miljöprestanda och för att stärka extern kommunikation. En livscykel definieras i ISO 
som: 
 
”På varandra följande och sammanhängande stadier i ett produktsystem från anskaffande av 

råmaterial ur naturresurser till slutlig avfallshantering.” (ISO 14001:2015) 
 

En översikt av processen för en livscykelanalys presenteras i Figur 2. Hjärtat av en 
livscykelanalys är målbeskrivningen och omfattning som sätter ramar och lägger grunden för 
ett givande resultat. Fortsättningsvis, är inventeringsanalys själva fältarbetet av analysen där all 
data samlas in och bearbetas. Förlängningen av momentet inventeringsanalys i Figur 2 
beskriver livscykelförloppet av en produkt eller tjänst från utvinning av råmaterial till 
bortskaffning. Därefter följer miljöpåverkansbedömning som sätter data i kontext och i relation 
till den tidigare nämnda målbeskrivningen och omfattningen. Avslutningsvis tolkas 
bedömningen inom systemgränserna och analysens svagheter undersöks i resultattolkning. 
Transparens kring livscykelanalysens svagheter är grunden för en givande livscykelanalys (ISO 
14040:2006).  
 

 
 
Figur 2. Flödesschema av LCA process (ISO 14040:2006). 

Det existerar flertal andra metoder för att mäta klimatberäkning, bland annat riskevaluering, 
environmental impact assessement och Environmental Performance Evaluation, vilka har både 
för- och nackdelar. En fördel med flera metoder är att livscykelanalys inte alltid är lämpligt 
eller applicerbart på grund av ekonomiska eller sociala aspekter (ISO 14040:2006). Dock har 
mångfalden av klimatberäkningsmetoder urvattnat förtroende för livscykelanalyser på grund av 
utbredd användning i marknadsföringssyfte med omstridda resultat (Buyle et al., 2013).  
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Den öppna formen av livscykelanalys har lett till möjligheten att skapa förutsättningar för 
korrigeringar som tillåter oönskade aktiviteter att allokeras bort eller tappa inflytande 
(Weidema et al., 2018). För att analysera resultatet av en livscykelanalys på ett korrekt sätt är 
det nödvändigt att dess kontext är tydligt kommunicerat, med andra ord vem som är ansvarig 
för analysen och dess användning. Utöver detta är det avgörande för resultatets tolkning att 
kommunicera och definiera analysens omfattning; exempelvis cut-off kriterier, inkludering av 
externa aktiviteter, allokeringar, etc. Weidema et al. (2018) framhäver att livscykelanalysen 
måste avspegla det verkliga inflytandet som en organisation eller företag har på sin produkts 
livscykel samtidigt som det uppfyller det önskade syftet. Sammanfattningsvis är 
livscykelanalys ett värdefullt verktyg så länge syftet och omfattningen är tydligt 
kommunicerad. För att vidare utveckla detta och betona vikten av ett klart definierat syfte och 
omfattning kommer nästa avsnitt behandla just detta. 
 

4.1.  Syfte och omfattning  
 

Livscykelanalys är en iterativ process och varje steg är beroende av ett väl definierat syfte. 
Syftet och omfattningen av en livscykelanalys ger förutsättningarna för vilka frågor analysen 
kan svara på, nämligen hur resultatet kan tolkas och användas. Livscykelanalyser kan fylla en 
rad syften, bland annat för att finna hotspots i produktion, strategisk planering och marketing 
(ISO 14040:2006). Det är viktigt att poängtera att en livscykelanalys inte kan sammanfattas till 
ett numeriskt resultat, men ses och tolkas inom ramarna för dess systemgränser. Detta på grund 
av att livscykelanalys som verktyg är en sammanställning av data som ofta ändras över tid och 
rum. Dessutom innehåller vissa livscykelanalyser interpolerade data in i framtiden vilket 
medför osäkerheter. Därför skall resultatet användas med rimlig försiktighet.   
 
Livscykelanalys som metod saknar tydliga regler och konsekventa modeller. ISO bidrar med 
generella riktlinjer, men har inte som syfte att definiera exakta modeller för att utföra en 
livscykelanalys, ”…there is no single method for conducting LCA’ (ISO 14040:2006). Detta 
ger friheten till att utföra en analys och söka ett exakt svar på den fråga som ställs och det syfte 
som eftersträvas.  
 
Något som ofta förekommer är jämförelser mellan lika produkter, eller ett specifikt led i en 
produktion, för att påvisa eventuell jämbördighet eller skillnad. Är det en jämförande 
livscykelanalys så har det stor inverkan på hur målbeskrivningen och omfattningen ser ut. Syftet 
kan vara att endast undersöka en del av produktionen av två liknande material och då kan 
resterande delar av livscykeln uteslutas. Detta leder till frågan om det är praktiskt möjligt att 
jämföra resultat av två livscykelanalyser. Detta är endast möjligt om avgränsningar och 
antaganden är detsamma för båda analyserna, vilket sällan är fallet. På så vis är det viktigt att 
göra skillnad på en livscykelanalys som syftar till att undersöka ett produktförlopp eller jämföra 
två olika. Till detta syfte finns miljövarudeklarationer (EPD) vilket innehåller förbestämda 
kategorier med parametrar som är baserade på ISO 14040 standarden. EPD-standardiseringar 
gör det enkelt för konsumenter, och producenter, att jämföra produkter eller material inom 
samma kategori (EPD, 2019).  
Systemgränser 
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Omfattningen av en livscykelanalys dikterar hur systemgränserna ser ut. Systemgränserna sätter 
ramar för vad det är som undersöks. Med andra ord sätter systemgränser även ramarna för vad 
som utesluts ur systemet. I många fall är systemgränserna beroende av tillgång på data och kan 
komma att begränsas av detta.  
 
Den primära systemgränsen är den som sätts mellan den teknologiska sfären och naturen. I en 
idealisk livscykelanalys skulle alla ut- och inflöden följas tills de blev elementära flöden i 
naturen. Men i praktiken är detta inte möjligt då systemet skulle bli stort och därmed ohanterligt 
(Tillman et al., 1993). Därför måste gränser sättas för att möjliggöra överskådliga beräkningar. 
Tillman et al (1993) var en av de tidiga författarna att påpeka vikten av valet av systemgränser. 
I deras artikel identifierade de fyra olika systemgränser som måste tas i beaktning (Tillman et 
al., 1993): 
  

1. Gränsen mellan det teknologiska och naturen 
 

2. Geografiska gränser: De olika faserna av tillverkning, användning, återvinning, osv 
måste ha bestämda geografiska sammanhang. Detta kommer sig av att förutsättningar 
kan skilja sig stort mellan länder, så som energimix, transportmedel, avstånd osv.  

 
3. Tidshorisont: Den överskådliga framtiden och dåtiden av produkten måste bestämmas, 

detta kan begränsas av en rad faktorer som tillgång till data och erfarenhet om 
produktens livstid. Rimligtvis bör tidshorisonten för analysen vara längre än själva 
inventeringen då miljöföroreningar kan ha inflytande över tid.  

 
4. Tillverkning av produktionsutrustning och byggnader: Beroende på syftet och 

omfattningen av analysen kan det vara relevant att inkludera tillverkningen av 
exempelvis maskiner, produkter som används i tillverkningsprocessen, etc. 

 
5. Gränser mellan det undersökta produktflödet och produktflöden som angränsar till 

systemet: Vid alla faser i en livscykel kan det uppkomma sekundära material och 
restprodukter. Inflytandet av dessa produkters livscykel på det undersökta produktflödet 
måste bestämmas.   
 

Punkterna tre och fem ovan är de som undersöks närmre i detta arbete. Systemgränser lägger 
förutsättningar för att undersöka både slutna och öppna system. I ett slutet system är det 
återvunna materialet återcirkulerat till primärproduktionen (se Figur 3). Detta kräver att det 
återvunna inte genomgår någon avsevärd förlust av kvalité vid återvinning utan håller ungefär 
samma egenskaper som jungfruligt. Ett slutet system kan i vissa fall även innebära att det 
återvunna går till ett nytt produktsystem men uppfyller ungefär samma syfte (van der Harst et 
al., 2016). Metaller är ett exempel på material som ofta ingår i ett slutet system då de inte 
genomgår några större förändringar av egenskaper vid återvinning. Dock på grund av 
föroreningar och låginblandade material är detta inte alltid fallet (van der Harst et al., 2016).  
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Figur 3. Simplifierad figur av ett slutet system där materialet vid återvinning bibehåller samma kvalité och kan återvända till 

samma produktflöde. 

Ett öppet system är då materialet genomgår kvalitetsförlust och får förändrade egenskaper (se 
Figur 4). Ett sådant material kan då vara av för dålig kvalité för att ingå i samma produktsystem 
en gång till men kan användas till en ny applikation och ingå i ett annat produktsystem. Material 
som ofta ingår i öppna system är trä och plast vars fiber blir kortare vid återvinning och sämre 
kvalitéer (van der Harst et al., 2016).  

 

 
 

Figur 4. Simplifierad figur av ett öppet system där materialet vid återvinning får försämrad kvalité och ingår i ett nytt 
produktflöde. 

 
Systemgränser sätter reglerna för vart produktionens ansvar för miljöpåverkan ligger. Alla 
systemgränser involverar någon form av normativa regler (Weidema et al., 2018) där ansvar 
fördelas beroende på exempelvis ekonomi (försäljning eller konsumtion) eller masshantering. 
Enligt Weidema et al. (2018) är det inte rimligt att undersöka endast ett produktsystem åt 
gången då det oundvikligen leder till orealistisk ansvarsfördelning. Författarna rekommenderar 
en kombination av produktsystem över tid för att få en mer verklighetstrogen och cirkulärt 
angreppsätt. Ett exempel som författarna använder sig av är att ifall systemgränserna relaterar 
till en fysisk plats så utesluts påverkan som sker utanför de fysiska gränserna. Detta kan 
resultera i att miljöbelastande industri flyttas utomlands för att generera ett fördelaktigt resultat 
inom det valda systemet. Weidema et al. (2018) ämnar i sin rapport att bidra med att motivera 
varför val av modell i sig självt är avgränsande och varför denna avgränsning sällan diskuteras 
eller motiveras.  
 
Istället för att sätta gränser som fördelar ansvaret mellan aktörer anser Weidema et al. (2018) 
att det är lämpligt att ta lika stort ansvar över en aktivitet. På så vis skiftas frågan från ”vem tar 
vilket ansvar?” till ”vad kan vi göra för att minska vårt ansvar?”. Detta leder vidare till val av 
fördelningar inom systemgränserna, så kallat allokering, vilket utvecklas vidare i nästa stycke. 
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4.2.  Allokering 
 
Återvinning och återanvändning är både avfallshantering och materialproduktion. Med andra 
ord är processen delad mellan produktsystemet som återvinner materialet och produktsystemet 
som använder det återvunna materialet. Detta gör återvinning och återanvändning till en 
multifunktionell process. Följaktligen är det inte alltid självklart hur miljöpåverkan av 
återanvändningen skall inkluderas i, eller exkluderas från, de två systemen. Fördelning av 
ansvar mellan produkter eller aktörer kallas för allokering. Bördan, eller kreditering, fördelas 
beroende på parametrar så som massa eller marknadspriser.  
 
ISO rekommenderar att allokering skall undvikas om möjligt (ISO 14040:2006). Dock är det 
endast en rekommendation och i praktiken är det fritt att allokera så länge det är dokumenterat 
och förklarat (Cederstrand et al., 2014). ISO nämner två modeller för allokering, closed-loop 
allocation och open-loop allocation (Fritt översatt: sluten och öppen allokering) (ISO 
14040:2006). I slutna system kan allokering oftast undvikas då det återvunna materialet ersätter 
användningen av jungfruligt material. Dock säger standarden inget om hur mycket börda eller 
kreditering som de två systemen ska tilldelas. Det är upp till de involverade parterna att själva 
komma fram till (Tillman et al., 1993). Själva allokeringen kan då vara fördelad beroende på 
vilken aktör som drar nytta av produktionen, dock kan ”nytta” definieras både monetärt och 
som värdeskapande för en konsument. På så vis kan allokeringar vara kopplade till normer och 
etiska förhållningssätt (Weidema et al., 2018). 
 
Dock som nämnt tidigare saknas konsensus inom branschen om hur allokering ska utföras. 
Vidare efterlyser Allacker et al. (2017) en europeisk standard för livscykelanalysmetodik vid 
allokering. 
Funktionell enhet 
 
Den funktionella enheten är den enhet som resultatet baseras på. En funktionell enhet för en 
livscykelanalys på ballast kan se ut som följande; ”1 ton of natural aggregates or recycled 
aggregates, associated with one (or more) parameter describing the product quality, or the 
potential end-uses.” (Blengini et al., 2012) (Fritt översatt: 1 ton jungfrulig ballast eller 
återvunnen ballast, associerat med en (eller fler) parametrar som beskriver produktens kvalité 
eller dess potentiella användning.). Den funktionella enheten underlättar jämförelse emellan 
livscykelanalyser med ekvivalenta enheter.  
 

4.3.  Miljöpåverkanskategorier 
 
Miljöpåverkan mäts i relation till en rad olika enheter i livscykelanalyser. Bland annat mäts 
klimatpåverkan mäts i kilogram koldioxid-ekvivalenter (kg CO2-eq.) och försurning mäts i 
kilogram svaveldioxid-ekvivalenter. Detta arbete undersöker klimatpåverkan, eller som det 
heter på engelska global warming potential (GWP). Klimatpåverkan, till skillnad från 
exempelvis försurning, påverkar miljön på en global skala. GWP för olika växthusgaser 
uppdateras regelbundet och tas fram av FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). De senaste koldioxidekvivalenterna presenteras i Tabell 4.  
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Tabell 4. Koldioxidekvivalenter av växthusgaser (SMED, 2017). 

Växthusgas Klimatpåverkan (GWP) 
Koldioxid (CO2) 1 
Metan (CH4) 25 
Dikväveoxid (N2O) 298 

 
 

4.4.  Livscykelanalysmodeller 
 
Substitution 

Denna modell kallas även för system expansion, end-of-life (EoL), avoided 
burden, closed loop approximation och recyclability substitution approach (van 
der Harst et al., 2016). Substitution främjar återvinning- och 
återanvändningsbarheten av ett material genom att kreditera produkter som 
återvinns vid livscykelns slut. Både PAS205 och GHG-protocol rekommenderar 
denna modell vid livscykelanalyser med slutna system, dvs closed-loop. Modellen 
substitution har subkategorier för olika scenario, nedan beskrivs de tre vanligast 
förekommande (van der Harst et al., 2016):  
-med likvärdig kvalité 
Denna subkategori av modellen riktar sig endast till slutna system där det 
återvunna materialet återvänder till samma applikation. Detta kräver att det 
återvunna materialet är ungefär likvärdigt det jungfruliga.   
-med korrektionskoefficient 
Subkategorin fungerar likaväl för slutna som för öppna system och används då 
det återvunna materialet är av nämnvärt sämre kvalité än det jungfruliga. 
Korrektionskoefficienten tar kvalitetsförlust i beaktning genom att svara för hur 
mycket återvunnet material krävs för att fylla samma funktion som jungfruligt. 
-med alternativt material 
Modellen används då det återvunna materialet genomgår en signifikant 
kvalitetsförlust och det återvunna materialet ingår i ett nytt produktflöde, med 
andra ord används alltid modellen på öppna system. Modellen ger poäng till 
systemet för att undvika produktion av det material som det återvunna materialet 
ersätter. Detta kräver då att det återvunna materialet ingår i ett nytt produktsystem 
där det ersätter något annat material.  
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Allokering baserat på återvinningsgrad 

Metoden baseras på antal gånger en produkt förväntas återvinnas eller 
återanvändas. På så vis delas bördan av produktens tillverkning och slutgiltiga 
avfallshantering mellan de olika cyklerna. Dock läggs stor vikt vid den 
uppskattade livslängden.  

 
Cut-off (recycled content) 

I modellen bär originalprodukten hela ansvaret för primärproduktion. Återvinning 
är dock kopplat till sekundärprodukten som övertar bördan av slutfasen. Både 
PAS205 och GHG-protocol rekommenderar denna modell då den främjar 
återvinning utan att inkorporera osäkra framtidsanalyser genom t.ex. allokering. 
Allacker et al. (2017) rekommenderar denna modell om livslängden är känd, 
annars rekommenderar de modellen equal share som beskrivs nedanför. De anser 
Cut-off bäst avspeglar verkligheten, men är mest opraktiskt att utföra. Denna 
modell rekommenderas även av Cederstrand et al. (2014). 

 
Equal share (50:50) 

Denna modell främjar både återvinning och återanvändning genom att ta båda i 
beaktning vid beräkning. Metoden är en kompromiss mellan substitution och cut-
off och rekommenderas av Product Environmental footprint (PEF).  PEF-guide 
har utvecklats av PEF-programmet som syftar till att definiera en harmoniserad 
metod för att beräkna produkters miljöpåverkan. Modellen tar bördan och nyttan 
associerat med återvinning i beaktning till 50 % för både det primära och 
sekundära produktflödet.   

 
Tabell 5. Sammanfattning av typer av modeller och användningsområde (Cederstrand et al., 2014). 

Modell Öppna system Slutna system 
Substitution 1  X 
Substitution 2 X X 
Substitution 3 X  
Allokering  X 
Equal share X X 
Recycled content X  

 

Tabell 5 sammanfattar vilka modeller som är bäst anpassade för öppna och slutna system. 
Cederstrand et al. (2014) rekommenderar att inte använda slutna system då dessa främjar 
återvinning och inte användning av återvunnet material. De anser att det är mer rimligt att 
använda modeller som främjar användning av det återvunnet material då det även främjar 
återvinning i förlängningen. ISO14044 rekommenderar att använda slutna system endast då det 
återvunna materialet har samma egenskaper som det jungfruliga (ISO 14044:2006). 
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Beroende vem som utnyttjar en livscykelanalys finns det olika syften att uppfylla. Myndigheter 
tenderar att premiera ett långt tidsperspektiv med säkerhet som prioritet, medan industrin 
tenderar att föredra ett kort tidsperspektiv och är mer redo att ta risker. Detta innebär att valet 
av modell för livscykelanalyser även har ett beställarperspektiv och kan leda till att olika aktörer 
väljer modell beroende på sitt synsätt. Sammanfattningsvis innebär detta att myndigheter drar 
nytta av cut-off då det är möjligt att undvika att använda osäker data, medan industrin lutar mot 
substitution (Frischknecht, 2010).  

4.5.  Data 
 
Som tidigare nämnt är transparens fundamentalt för trovärdigheten av en livscykelanalys. En 
viktig komponent av detta är ursprung av data. Ursprung kan referera till var data kommer från, 
när den är insamlad, hur länge den är relevant, hur den har uppmätts osv. Detta möjliggör en 
effektiv känslighetsanalys som kan validera livscykelanalysens resultat (Saner et al., 2012). 
 
Databaser, som Ecoinvent, finns tillgängliga för insamling av generiska data. Generiska data är 
användbart då det inte är möjligt att insamla egna data. Dessa databaser underlättar arbetet med 
livscykelanalyser, men ökar osäkerheter då data kan skilja sig beroende på geografi, lokala 
variationer osv. Detta skall tas i beaktning i känslighetsanalysen, men det är viktigt att ha i 
åtanke när och var generiska data används. I ett litet system finns det desto mindre osäkerheter 
och generisk data kan fylla sitt syfte utan att förorsaka svagheter till resultatet (Saner et al., 
2012). 
 
Data av hög kvalité för avfallshantering och återvinning i livscykelinventeringar saknas ofta, 
eller är begränsad, på grund av konfidentiella handlingar (Saner et al., 2012). Blengini et al. 
(2012) påpekar att tillgång till platsspecifika data är ett problem för livscykelanalysutövare när 
det kommer till brytning av mineraler, och produktion av mineraler generellt, då 
genomsnittsdata från databaser sällan är representativa för det undersökta systemet. 
Miljöpåverkan av gruvaktivitet bör vara beräknat med hjälp av platsspecifik data för att undvika 
felaktiga eller missvisande slutsatser (Blengini et al., 2012). Dessutom påpekar författarna att 
en avsaknad av platsspecifika data begränsar livscykelanalyser och skapar mindre realistiska 
system. Blengini et al. (2012) undersöker om livscykelanalys möjligtvis är ett ineffektivt 
verktyg för att mäta miljöpåverkan av schaktningsaktiviteter. De argumenterar att 
livscykelanalys är mer effektivt som verktyg för att kvantifiera den miljömässiga påverkan av 
produktsystem på en global nivå medan schaktningsaktiviteter påverkar mer på en relativt lokal 
och regional nivå. Detta identifierar de som en svaghet i metodiken då tillgängliga indikatorer 
och påverkansmodeller för lokala effekter är mindre utvecklade. Bristfälliga 
miljöpåverkansanalysmetoder, för kategorier som exempelvis är landanvändning och 
landtransformation, behövs utvecklas för att lyckas fånga den verkliga komplexiteten av 
problematiken (Blengini et al., 2012). 
 
 

4.6.  Att forma ett linjärt verktyg efter en cirkulär process 
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En livscykelanalys kan vara definierad på olika sätt, antingen som vagga till grind, vagga till 
grav, grind till grav, eller vagga till vagga. Den sistnämnda har uppkommit som 
livscykelanalysens svar på cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär en frikoppling av 
ekonomisk tillväxt från konsumtion av jungfruliga resurser. Detta kräver en reform av den 
linjära ekonomin, och i förlängning ett nytt sätt att se på livscykelanalyser.  
 
Det mest vanligt förekommande flödet för livscykelanalyser är vagga till grav/grind, vilket 
vanligtvis innefattar råmaterial, energi/material produktion, tillverkning, användning och 
eventuellt avfallshantering och bortskaffning. För att främja ett cirkulärt tankesätt av bör 
planering inför avfallshantering förflyttas till tillverkning för att sluta utrymmet mellan 
tillverkning och då produkten uttjänat sitt syfte, också kallat ”end of life”. Dieterle et al. (2018) 
kallar detta utrymme för ”life cycle gaps”. ”End of life” bör ingå i tillverkningsprocessen om 
cirkuläritet ska uppnås och främja tankesättet av vagga till vagga. Fokus ligger på att uppnå ett 
så slutet materialflöde som möjligt istället för material minimering och ”zero-waste” (Dieterle 
et al., 2018). Författarna föreslår att ett nytt moment ska införas i resultattolkningen där 
cirkuläritet av ett produktsystem ska analyseras. Dieterle et al. (2018) argumenterar för att detta 
kommer minska negativa avvägningar och främja innovativ produktdesign. Detta innebär att 
det kan vara försvarbart att konsumera mer av något under förutsättningen att det kan återvinnas 
eller återanvändas på ett högkvalitativt sätt. De anser att nuvarande livscykelmetodik inte 
främjar innovation, och det är först och främst är viktigare att uppnå slutna materialflöden än 
effektivisering. De föreslår att livscykelanalyser ska lägga fokus på kvalitativa mått istället för 
kvantitativa.  Detta är dock inte inom omfattningen av en LCA. Därför kan det behövas en 
reform av hur livscykelanalyser utförs och hur vi ser på resultatet (Dieterle et al., 2018). 
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5. Litteraturstudie  
 

Följande avsnitt är en litteraturstudie av livscykelanalysmodeller. Syftet med litteraturstudien 
är att finna vilka modeller som tillhör normen för livscykelanalyser av jordar. Studien är 
begränsad till litteratur som undersöker ballastmaterial och schaktmassor. Sökord som ”life 
cycle assessment”, ”recycle”, ”reuse” och ”aggregates” har använts för att finna litteratur i 
Lunds universitets sökmotor LUBsearch. Begränsningar för sökningen innebar en 
årsbegränsning vid 2006, referentgranskning och på antingen engelska eller svenska. Ingen 
geografisk begränsning förekom då det fanns begränsat med artiklar från Sverige och Europa. 
Som resultat var det stor spridning på ursprungsländerna av litteraturen (se Tabell 6). 
 

Tabell 6.  Litteraturstudie av livscykelanalyser utförda på ballast material och återvunna jordar. 

Titel Referens År Land LCA modell 
Life Cycle Assessment of 
Aggregates  

(Korre and 
Durucan, 
2009) 

2009 USA Cut-off, utan 
kreditering 

EDP of aggregates (Odangiu, 
2014) 

2014 Rumänien Cut-off, utan 
kreditering 

Comparative environmental 
evaluation of aggregate 
production from recycled waste 
materials and virgin sources 
by LCA 
 
 

(Hossain et 
al., 2016) 

2016 Hong Kong Cut-off, utan 
kreditering 

 

A closed-loop life cycle 
assessment of recycled aggregate 
concrete utilization in China 
 

(Ding et al., 
2016) 

2016 Kina Substitution – av 
likvärdig kvalité 
 

Developing 
an LCA methodology to account 
for the environmental benefits of 
design for deconstruction 
 

(Densley 
Tingley and 
Davison, 
2012) 

2012 England Allokering baserat 
på 
återvinningscykel 

Life cycle assessment 
of construction and demolition 
waste management 
 

(Butera et 
al., 2015) 

2015 Danmark Cut-off, med 
kreditering  

Life Cycle Assessment applied 
to construction and 
demolition waste treatment: 
proposal of a Brazilian scenario 
 

(Hackenhaar 
et al., 2019) 

2019 Brasilien Cut-off, med 
kreditering 
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Sustainability Evaluation of 
Natural and Recycled 
Aggregates Through Life Cycle 
Assessment 

(Blengini et 
al., 2012) 

2007 Italien Cut-off, med 
kreditering 

Life cycle assessment of non-
hazardous Construction and 
Demolition Waste (CDW) 
management in Lombardy 
Region 
 

(Borghi et 
al., 2018) 

2018 Italien Cut-off, med 
kreditering 

Life cycle assessment of natural 
and mixed recycled aggregate 
production in Brazil 
 

(Rosado et 
al., 2017) 

2017 Brasilien Cut-off, med 
kreditering 

A life cycle based environmental 
impacts assessment of 
construction materials used in 
road construction 
 

(Chowdhury 
et al., 2010) 

2010 USA Cut-off, med 
kreditering 

Life Cycle Assessment of End-
of-Life Management Options for 
Construction and Demolition 
Debris 
 

(Carpenter 
et al., 2013) 

2013 USA Cut-off, utan 
kreditering 

Comparative LCA of recycled 
and conventional concrete for 
structural applications 
 

(Knoeri et 
al., 2013) 

2013 Tyskland Substitution, 
korrektionsfaktor 

Modeling of Recycling: General 
meeting 

(Ekvall, 
2019) 

2019 Sverige • Cut-off 
• Equal-share  
• Allokering 

baserat på 
återvinning 

 
5.1.  Alternativa material 

 
För att urskilja om material har någon inverkan på val av modell undersöktes 
livscykelanalyser på återvinning av litiumjonbatteri, aluminium och polystyren. Anledning till 
att de materialen valdes var på grund av att det fanns tillgång till mycket litteratur på ämnet. 
Undersökningen visade att olika modeller passar olika bra beroende på material. För 
litiumjonbatterier var cut-off och substitution (EoL) de mest frekvent använda modellerna. 
Däremot för aluminium och polystyren var det vanligast med substitution med likvärdig 
kvalité, på grund av att dessa material kan återvinnas med bibehållen kvalité (van der Harst et 
al., 2016). 
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5.2.  Resultat av litteraturstudien 
 

Elva utav fjorton artiklar i litteraturstudien använde sig av cut-off modellen. Seminariet av 
Tomas Ekvall rekommenderade tre modeller och därför är fler modeller än artiklar 
representerade i Tabell 7. Då modellen är enkel kan säkra data användas i stor utsträckning och 
antaganden kan minimeras. Resterande fem artiklar var av modellerna allokering baserat på 
återvinning, substitution (likvärdig kvalité), substitution (korrektionskoefficient) och equal-
share. Equal share rekommenderades som modell för att främja cirkuläritet på ett 
livscykelanalys-seminarier av Tomas Ekvall. Få av livscykelanalyserna redogjorde för vilka 
avgränsningar och systemgränser de faktiskt utför. Generella förklaringar av systemgränser 
förekom men det var inte alltid tillräckligt med information. I Tabell 7 visas resultatet av 
litteraturstudien. 
  
Tabell 7 Sammanfattning av litteraturstudie 

LCA modell Antal  
Allokering – baserat på återvinningscykler 2 
Substitution – öppet system, likvärdig kvalité 1 
Substitution – slutet system, korrektionskoefficient 1 
Cut-off  11 
Equal share “50:50” 1 

 
 
De modeller som identifierades innefattade en del avvikelser mellan varje livscykelanalys. 
Detta innebar att varje livscykelanalys var unikt utförd genom att addera egna moment eller 
allokera bort andra. Därför är de artiklar som är identifierade som cut-off inte identiska. De 
hanterar sina system på ett unikt sätt men med utgångspunkt i cut-off modellen. Det är naturligt 
att de inte drar exakt samma gränser då systemen ser olika ut, dock innebar det även större 
skillnader som inkludering av extern transport, kapitalvaror och kreditering för återanvändning 
och återvinning.   
 
Sex utav fjorton studier i litteraturstudien är jämförelser av betong med återvunnen och 
jungfrulig ballast. Det är viktigt att skilja på att vissa uppfyller syftet av att vara jämförande 
medan andra endast undersöker ett produktsystem. Likaså visade de två livscykelanalyser på 
litiumjonbatterier och på materialen aluminium och polystyren att det kan vara lämpligt att 
anpassa modell efter material. De två analyserna föreslår olika modeller anpassade till hur 
materialen lämpar sig för återvinning. Litiumjonbatterier var cut-off vanligast medan för 
aluminium och polystyren var substitution med korrektionskoefficient vanligast förekommande.  
 
Cut-off visade sig vara vanligast, dock upptäckte Nordlöf et al. (2019) att det saknades ett 
konsekvent tillvägagångsätt och följaktligen fanns det hybrider som avvek från normen av varje 
modell. Nästan en tredjedel av studierna avvek från den förväntade formen av de undersökta 
modellerna, främst genom att inkludera både materialåtervinning och sekundära materialflöden. 
Hybridmodeller leder till dubbel kreditering av återvinningsvinster (materialåtervinning som i 
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cut-off samt ersättning av primära material som i substitution med korrektionskoefficient). 
Detta leder till över- och underskattning av miljöeffekter (Nordelöf et al., 2019). 
 
Med resultatet av litteraturstudien i åtanke är det intressant att undersöka vilken modell som är 
mest lämplig för en livscykelanalys på Grusfabrikens produkter. Cut-off modellen är vanligast 
förekommande men den tjänar ett svagt miljö-case jämfört med resterande modeller. Equal-
share är en relativt ny modell som inte har särskilt stor spridning men som har ett starkt miljö-
case.  Equal-share utsågs på livscykelanalysseminariet av Tomas Ekvall som mest lämplig vid 
hantering av återvinning och återanvändning. Till sist är det även möjligt att använda 
substitution med alternativt material. På grund av begränsad tillgång till data för vad som sker 
före schaktmassorna kommer till Grusfabriken samt vilken efterföljande applikation 
produkterna har var det nödvändigt att använda cut-off som modell i följande livscykelanalys. 
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6. Livscykelanalys på Grusfabrikens produkter 
 
Följande avsnitt redogör för livscykelanalysen utförd på produkterna från Grusfabrikens 
våtsikt. Livscykelanalysen utgår från cut-off modellen vagga till grind, och är förenklad för att 
vara möjlig inom ramarna av arbetet. Då priset på produkterna varierar mycket utgår analysen 
från massbalans vid allokering. 
Systemgränser och allokering 
 
Figur 5 beskriver produktsystemet för livscykelanalysen av blandad jord (schaktmassor) till 
färdig produkt. De fyra jordar som våtsikten producerar kallas fortsättningsvis för produkter, 
eller deras produktnamn; 0/4, 4/16, 16/32 eller 32/70. 
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Figur 5 Produktsystem för livscykelanalys på  produktion av grusprodukter. 
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Som nämnt tidigare är val av modell till stor del beroende på tillgång på data. Tillgång till data 
från Swerocks var begränsad på grund av att Grusfabriken är en testanläggning i uppstartsfas, 
vilket gjorde det nödvändigt att använda cut-off. Hur beräkningar har fördelats och vilka 
moment som uteslutits återfinns i Figur 6. 

 
Figur 6. Processer inom systemets gränser. Aktiviteter med heldragen linje ingår i systemet. Aktiviteter med prickad linje är 

uteslutet ur systemet. Schaktning, lagring och användning är uteslutet ur systemet. 

6.1.  Funktionell enhet 
 
Systemet beräknas med utgångspunkt i massa och den funktionella enheten är per ton 
producerad produkt. Detta är på grund av att marknaden för det återvunna materialet varierar 
mycket och det är därför inte är möjligt att utgå från marknadspris.   
 
Miljöpåverkanskategori 
 
Den undersökta miljöpåverkanskategorin är Global Warming Potential (GWP). GWP mäts i 
kilogram koldioxidekvivalenter (kg CO2-eq.) och är ett mått på klimatpåverkan.  
 

6.2.  Data 
 

Följande avsnitt redogör för data och datakällor. En mer detaljerad sammanställning av data 
återfinns i bilaga.  
 

6.3.  Externa transporter 
 
För att finna medelsträckan som ett ton jord transporteras samlades data in för vilka transporter 
som inkom till Grusfabriken 2019 (se bilaga). Från detta drogs slutsatsen att medelsträckan som 
ett godtyckligt ton jord transporteras är 13,7 km med fullastad transport till Grusfabriken och 
tom vid retur (se Tabell 16). Den totala transportsträckan är därför 27,4 km fram och tillbaka. 
Majoriteten av jord kom från en byggplats belägen 10 km från Grusfabriken, därför användes 
”viktad medelsträcka” för att bättre representera verkligheten. Den viktade medelsträckan 
användes vid beräkning av transporter med NTMcalc (se bilaga). Det är viktigt att ha i åtanke 
att detta inte är en särskilt lång transportsträcka. Å andra sidan transporteras sällan jordmassor 
särskilt långt då det inte är ekonomiskt försvarbart5. Bränsletyp (diesel 5 % inblandning), 
euroklass, vägtyp och väggradient för transporter var förvalt i NTMcalc (se Tabell 18).  
 
 

 
5 Leif Nilsson, Verksamhetsutvecklingschef för Swerock Recycling, möte, 29 augusti 2019. 
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6.4.  Förbehandling 
 
Grävmaskiner, försikt och krossen är del av förbehandlingen. Dessa maskiner drivs på diesel. 
För beräkningar användes låginblandad 5 vol% RME diesel för produktion och distribution (se 
bilaga). Anledning till detta var för att utgå från samma diesel som transportberäkningar då 
exakt typ av diesel inte är loggad.   
 
 
 

6.5.  Inflöden till våtsikt 
 
I Tabell 8 redovisas inflöden till våtsikten är el, vatten, jord, polyakrylamid och 
kalciumkarbonat. El och vatten är fördelat på hela systemet. Däremot tillhör polyakrylamid 
och kalciumkarbonat endast produktflödet 0/4. Inflöde och utflöde var uppmätt under fem 
veckor vilket gav en genomsnittlig produktion och förbrukning per vecka. Produktionstiden 
under en genomsnittsvecka var 59,3 timmar (se Tabell 22). Ett fel skedde vid loggning av 
statistik för inflödet jord vecka 38 och därför uteslöts resultatet från beräkningen.  
 

Tabell 8 Inflöden till våtsikt per vecka (ton). 

Vecka Jord (ton) Polyakrylamid 
(ton) 

Kalciumkarbonat 
(ton) 

El 
(kWh) 

Vatten 
(m3) 

36 2350 0,45 16,3 7890 394 
37 2800 0,4 31,2 9180 429 
38 

 
0,3 35,0 8810 508 

39 2370 0,4 32,6 8390 590 
40 3020 0,45 18,0 8930 538 

Genomsnitt 2640 0,4 26,6 8640 492 
 

6.6.  Utflöden från våtsiken 
 
I Tabell 9 redovisas de producerade massorna från våtsikten. Den producerar fyra produkter, 
sand 0/4 och makadam 4/16, 16/32 och 32/70. Utöver produkter bildas filterkakor och 
biologiskt material som sorteras ut som avfall. Filterkakorna transporteras till deponi och 
används som täckningslager. Figur 7 visar ett Sankey diagram över massflödet från inflöde till 
utflöde i våtsikten. Sankey diagrammet visar en obalans i massa på 11 ton mer i utflöde än 
inflöde per vecka. Detta är troligen på grund av tillsats av vatten som inte återcirkulerar utan 
istället följer med produkterna vid utflöde.  
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 Figur 7 Sankey diagram över våtsiktens input och output (vatten är inte inkluderat då det återcirkuleras). Ett ton 

sammansatt produkt består av 73 % 0/4, 11 % 4/16, 8 % 16/32 och 8 % 32/70.  

 
Tabell 9 Producerade massor i våtsikt per vecka (ton). 

Vecka 0/4 4/16 16/32 32/70 >70 Metall Filterkakor Biologiskt 
36 1380 217 139 113 0 0 593 18,0 
37 1530 280 218 193 0 0 674 0 
38 1550 190 141 136 0 0 694 23,0 
39 1370 120 142 144 0 0 653 23,0 
40 1500 290 195 170 0 0 665 14,0 

Genomsnitt 1470 219 167,0 151 0,0 0,0 656 15,6 
 
 

6.7.  Datakällor 
 
Ecoinvent 3.6 användes för att finna växthusgasdata främst för avfall, elektricitet, 
kalciumkarbonat och polyakrylamid (se Tabell 10). Eftersom studien fokuserar på den svenska 
marknaden gjordes marknadsvalet baserat på det geografiskt mest lämpade alternativet. I 
följande fall var Europa (RER) det närmsta och då det alternativet inte fanns användes den 
globala marknaden (GLO). Val av metod gjordes med utgångspunkt i miljöpåverkanskategorin 
då IPCC 2013 endast ger resultat för GWP och fanns tillgänglig för varje produkt. GWP 100a 
innebär en tidshorisont på 100 år i atmosfären.  
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Utsläppsdata för transport användes i känslighetsanalysen för att undersöka hur transporterad 
sträcka påverkar resultatet och var därmed inte del av själva livscykelanalysen. Transporten i 
livscykelanalysen beräknades med hjälp av verktyget NTMcalc.  
 

Tabell 10 Datakällor från Ecoinvent. 

Produkt Benämning System 
model 

Referens Marknad Metod GWP 
100a 
(kg 
CO2 
eq.) 

Avfall Market for 
process-
specific 
burdens, inert 
material 
landfill 

Allocation, 
cut-off by 
classification 
 

Kg CH IPCC 
2013 

0,003 
 

Elektricitet Market for 
electricity, 
high voltage, 
SE 
 

Allocation, 
cut-off by 
classification 
 

kWh SE IPCC 
2013 

0,047 
 

Kalciumkarbonat Market for 
calcium 
carbonate, 
precipitated 
 

Allocation, 
cut-off by 
classification 
 

kg RER IPCC 
2013 

1,452 
 

Polyakrylamid Market for 
polyacrylamide 
 

Allocation, 
cut-off by 
classification 
 

kg GLO IPCC 
2013 

2,921 

Transport Market for 
transport, 
freight, lorry 
>32 metric ton, 
EURO5 

Allocation, 
cut-off by 
classification 
 

km*ton RER IPCC 
2013 

0,091 

 
En separat källa för diesel användes då det fanns specifika data för svensk produktion och 
distribution, diesel med 5 vol % RME för produktion och distribution (Gode J. et al, 2011).  
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6.8.  Avgränsningar och antaganden 
 
De mest vanligt förekommande storlekskategorierna som våtsikten producerar är 0/4, 4/16, 
16/32 och 32/70. Därför utgår livscykelanalysen från dessa fraktioner. Livscykelanalysen 
bortser ifrån att våtsikten har kapacitet till att producera andra fraktioner efter kundförfrågan. 
De massor som våtsikten producerar blir som regel klassade som MKM, dock är detta inte alltid 
fallet. Klassningen av produkter är i hög grad beroende av vilka massor som kommer in till 
Grusfabriken och påverkar om de är återanvändningsbara eller ej. Dock finns det inte data på 
klassning, därav har det uteslutets ur systemet men inkluderats i känslighetsanalysen.  
 
Transporter antas vara fullastade på väg till Grusfabriken och tomma på återvändo. Då det inte 
fanns data tillgänglig för transporter har detta beräknats med hjälp av NTMcalc. Ingen 
produktionsutrustning eller byggnader ingår i analysen.  
 

6.9.  Resultat av livscykelanalysen 
 

Hela produktsystemet släpper ut 25,7 kg CO2 per ton producerad produkt (se Figur 8). Som 
visas i Figur 8 är enhetsprocessen ”våtsikt” uppdelad i två; process och tillsatser. Detta är för 
att tillsatserna kalciumkarbonat och polyakrylamid bara tillhör produkten 0/4. Resultatet för 
”våtsikt (tillsatser)” är markant högre än för övriga enhetsprocesser med 20,1 kg CO2-eq. Näst 
högst är transport med 2,7 kg CO2-eq. 
 
 

 
 

Figur 8 Klimatpåverkan av ett ton sammansatt produkt, fördelning 73 % 0/4, 11 % 4/16, 8 % 16/32 och 8 % 32/70.  

Anledningen till att tillsatserna har hög klimatpåverkan är på grund av tillsatsen av 
kalciumkarbonat (se Figur 9). kalciumkarbonat en har markant högre påverkan än övriga 
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flöden, med nästan fem gånger högre påverkan än diesel. Per ton jord går det åt 10,1 kg 
kalciumkarbonat vilket resulterar i ett utsläpp på 19,5 kg CO2-eq. Användningen av 
kalciumkarbonat står för 76 % av systemets totala klimatpåverkan (se känslighetsanalysen för 
alternativa transportsträckor). Avfallet är de filterkakor som blir kvar efter våtsiktning. 
Generellt innehåller filterkakorna fina partiklar så som silt och ler samt en del föroreningar. Då 
dessa transporteras till deponier och används som sluttäckning har de inte särskilt stor inverkan 
på klimatpåverkan, utan kategoriseras som inert material. Polyakrylamid har inte särskilt stor 
påverkan då det endast krävs 0,15 kg per ton jord. Likaså har elen inte heller någon större 
påverkan, 0,2 kg CO2-eq per ton jord, då den svenska el-mixen är relativt klimatneutral och 
våtsikten är energieffektiv med 3,28 kWh per ton jord.  
 

 
 

Figur 9 Klimatpåverkan av ett ton jord per insatsvara i våtsiktens process. 

Figur 10 visar att det totala utsläppet för att producera ett ton 0/4 är 14,4 kg CO2 eq. I linje med 
föregående resultat är GWP för 0/4 främst påverkat av våtsikten som står för 20,9 kg CO2 eq. 
(Figur 10). Transport och förbehandling har ringa påverkan på klimatutsläpp i jämförelse med 
våtsikten för 0/4 med 2,0 respektive 1,3 kg CO2 eq.  
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Figur 10 Klimatpåverkan av ett ton 0/4 per enhetsprocess 

Figur 11 visar GWP per ton producerat 4/16. Till skillnad från 0/4 har transport högst påverkan 
på klimatutsläppen för 4/16. Dock är den totala klimatpåverkan ungefär 40 gånger mindre för 
4/16 än 0/4 och motsvarar 0,61 kg CO2 eq. 
 

 
 

Figur 11 Klimatpåverkan av ett ton 4/16 per enhetsprocess 
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Figur 12 visar GWP per ton producerat 16/32. Precis som för 4/16 är påpverkan för 
enhetsprocessen transport högst med 0,22 kg CO2 eq. Det totala klimatutsläppet för ett ton 16/32 
är 0,47 kg CO2 eq.  
 
 

 

Figur 12 Klimatpåverkan av ett ton 16/32 per enhetsprocess 

Klimatpåverkan per ton producerat 32/70 följer samma trend som 4/16 och 16/32 (se Figur 13). 
Transport har den högsta klimatpåverkan med 0,2 kg CO2 eq., följt av förbehandling och våtsikt. 
Produktionen av ett ton 32/70 släpper ut 0,42 kg CO2-eq. 
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Figur 13 Klimatpåverkan av ett ton 32/70 per enhetsprocess. 

Den totala klimatpåverkan av de fyra produkterna finns samlat i Figur 14 när dess inbördes 
fördelning i mängd inkluderas. Sand, 0/4, har den markant högsta klimatpåverkan med 24,2 kg 
CO2-eq per ton produkt. Därefter kommer 4/16 med 0,61 kg CO2-eq per ton produkt, näst sist 
16/32 med 0,47 kg CO2 eq. och sist 32/70 med 0,42 kg CO2-eq per ton produkt. Ett ton jord 
består generellt av 73 % 0/4, 11 % 4/16, 8,3 % 16/32 och 7,5 % 32/70. Som i Figur 8 är den 
totala GWP per ton producerad produkt 25,7 kg CO2 eq. 
 

 
 

Figur 14 Resultat för klimatpåverkan per producerad produkt från våtsikten inklusive de fyra produkternas fördelning i 
mängd. 
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7. Känslighetsanalys 
 
I detta avsnitt följer en känslighetsanalys för livscykelanalysen på Grusfabrikens produkter. 
Syftet med känslighetsanalysen är att undersöka om en förändring av en parameter resulterar i 
stora skiftningar för resultatet. Tre parametrar som är intressant att utforska vilken inverkan de 
kan ha på resultatet är värdet på kalciumkarbonat, transportsträcka och klassning av sand. 
 

7.1.  Kalciumkarbonat  
 
Då kalciumkarbonat visade sig ha stor inverkan på produktionens klimatpåverkan undersöktes 
riktigheten av data från Ecoinvent. Detta gjordes genom att jämföra olika resultat från 
livscykelanalyser av kalciumkarbonat (se Tabell 11). De undersökta källorna undersökte flera 
metoder för påverkansanalys därav presenteras resultatet som ett intervall. 
 

Tabell 11 Klimatpåverkan av kalciumkarbonat från olika källor, intervall beror på vilken metod som använts. 

Källa Resultat (kg CO2 eq./kg 
CaCO3) 

Ecoinvent 1,45  
(Kittipongvises, 2017) 0,3 
(Mattila et al., 2014) 1-3,2 

 
Sett i Tabell 11 varierar klimatpåverkan av kalciumkarbonat enormt både beroende på källa 
och metod som använts. Därför gjordes beräkningar om för att undersöka vilken effekt ett 
lägre värde för kalciumkarbonat skulle innebära för resultatet. Istället för 1,45 valdes 0,3 som 
det nya värdet på kalciumkarbonat. Som sett i Figur 15 har en variation i värdet på 
kalciumkarbonat stor inverkan på klimatpåverkan. Om kalciumkarbonat hade modellerats 
som 0,3 kg CO2 eq./kg CaCO3 hade det haft en lägre klimatpåverkan än användningen av 
diesel (ej inkluderat diesel för transport). I relation till hela produktsystemet innebär det 
fortfarande att våtsikten bidrar med högst klimatpåverkan och näst därefter transporter (se 
Figur 16). 
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Figur 15 Klimatpåverkan per flöde (diesel för transport är ej inkluderat) då värdet för kalciumkarbonat är 0,30 istället för 
1,45. 

 

 
 

Figur 16 Klimatpåverkan av hela systemet för att producera ett ton produkt då värdet på kalciumkarbonat är 0,3. 

7.2.  Transport 
 
Då transportsträckan för jord varierade i stor utsträckning utfördes en analys för att undersöka 
hur utsläppen korrelerar med transporterade kilometrar (se Figur 17). Livscykelanalysen på 
Grusfabrikens produkter använde transportdata från NTMcalc, men för enkelhetensskull är 
följande beräknat med data från Ecoinvent 3.6 (se Tabell 10). Enligt beräkningar från 
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livscykelanalysen transporterades ett godtyckligt ton jord 13,7 km, dvs 27,4 km fram och 
tillbaka. Detta resulterar i 3,3 kg CO2-eq. per ton producerad produkt. Den längsta faktiska 
transporten under 2019 (första halvåret) var från Vallgraven i Ystad till Industrigatan i Malmö 
på ungefär 70 km (se bilaga), vilket resulterar i 140 km fram och tillbaka. Denna sträcka 
motsvarar 16,5 kg CO2-eq. per ton producerad produkt. 
 

 
 

Figur 17. Klimatpåverkan av ett ton jord per transporterad kilometer. 

 
Analysen visar att transporten har en stor inverkan på resultatet om det innebär långa 
transportsträckor. Som anges i Tabell 12 är medel 24,6 km och median 17 km av 
transporterade sträckor under 2019. Vilket motsvarar 5,8 och 4,0 kg CO2-eq.  
 

Tabell 12. Medel och median av transportsträckor under 2019 (sträcka i km [s],massa i ton [m]) 

Beräkningsmetod Transporterade 
km (en väg) 

CO2-eq. 

Viktad medel 13,7 3,3 
Median 17,0 4,0 
Medel 24,6 5,8 

 
7.3.  Klassning 

 
Klassning av sand uteslöts ur livscykelanalysen på grund av bristande data. Dock finns det 
anledning att undersöka dess påverkan då det innebär att produkten inte kan säljas på 
marknaden.  Figur 18 visar klimatpåverkan av ett ton producerad produkt om hälften av sanden 
som produceras av våtsikten inte skulle vara återanvändbar, exempelvis på grund av höga 
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föroreningshalter.  Klimatpåverkan av hela produktsystemet för att producera ett ton produkt 
skulle öka från 25,7 till 40,1 kg CO2-eq.  
 

 
 

Figur 18 Klimatpåverkan av ett ton produkt då endast 50% av sanden kan återvändas och säljas till marknaden. 

 
8. Jämförelse av resultat med andra studier 
 
Ingen studie i litteraturstudien innefattade kalciumkarbonat som tillsats. För att kunna sätta 
resultatet i perspektiv har resultatet utan tillsats av kalciumkarbonat använts för att jämföras 
med studier från litteraturstudien. Då ingen av studierna i litteraturstudien definierar typ av 
producerad produkt utgår jämförelsen från per ton producerad sammansatt produkt. Som visas 
i Figur 19 är resultatet för hela produktsystemet på Grusfabriken 5,6 kg CO2 eq., då det beräknas 
utan tillsats av kalciumkarbonat.  
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Figur 19. Klimatpåverkan för ett ton producerad produkt utan tillsatser 

 
Resultatet i Figur 19 är satt i relation till andra studier i Tabell 13. Resultatet varierar från 2,4 
till 12,0 kg CO2 eq. per ton produkt för återvunnet och 3,1 till 33 kg CO2 eq. per ton produkt 
för jungfruligt.  
 

Tabell 13. Sammanställning av resultat av studier från litteraturstudien med samma LCA modell, cut-off utan credit, som 
livscykelanalysen på Grusfabriken. 

Titel på studie Typ av ballast Resultat (kg CO2 eq.) 
Life Cycle Assessment of Aggregates 
(Korre and Durucan, 2009)  

Återvunnet 2,4 

Life Cycle Assessment of Aggregates 
(Korre and Durucan, 2009) 

Jungfruligt 3,5-4,0 

EDP of aggregates (Odangiu, 2014) Jungfrulig 3,1 
LCA på Grusfabrikens produkt Återvunnet 5,6 
Comparative environmental evaluation 
of aggregate production from recycled 
waste materials and virgin sources 
by LCA (Hossain et al., 2016) 

Återvunnet 12,0 

Comparative environmental evaluation 
of aggregate production from recycled 
waste materials and virgin sources 
by LCA (Hossain et al., 2016) 

Jungfruligt 33 
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9. Slutsatser och diskussion 
 

I detta avsnitt följer diskussion och slutsatser utifrån resultatet i denna studie. Diskussionen är 
strukturerad efter frågeställningarna. I relation till livscykelanalysen, och frågeställning fyra, 
kan detta ses som tolkningsfasen. 
 

9.1.  Diskussion  
 
Vilka livscykelanalysmodeller tillhör branschnormen för ballastindustrin? 
 
Litteraturstudien lade grunden för att svara på frågeställningen om vilka 
livscykelanalysmodeller som tillhör normen inom branschen. Det ska först nämnas att 
litteraturstudien visade sig vara svårare att utföra än planerat. Detta på grund av att det var svårt 
att urskilja vilken modell som används i respektive rapport. Samma modell hade multipla 
benämningar och flera hybridmodeller upptäcktes. Därför krävdes först en undersökning av 
studier som klargjorde skillnaderna mellan dessa och sammanställde olika benämningar av 
modeller. Det fanns få artiklar som klargjorde exakta skillnader, men flertal som påpekade 
problematiken med att en modell kan ha flera benämningar och skilja sig i utförande (Nordelöf 
et al., 2019) (van der Harst et al., 2016).  
 
Litteraturstudien visade att den vanligast förekommande livscykelanalysmodellen för 
ballastprodukter är cut-off. Tre anledningar till detta har identifierats. För det första är den enkel 
att utföra. Detta är fördelaktigt ur tidsmässiga synpunkter och därmed även ekonomiska. Trots 
den enkla formen är den effektiv för att identifiera klimatintensiva moment i produktion, vilket 
är användbart exempelvis vid prioritering av effektiviseringsåtgärder. För det andra kan 
systemet hållas litet vilket kräver mindre mängd data och därmed färre osäkerheter. För det 
tredje så är det på grund av avsaknad av data uppströms och nedströms som orsakar användning 
av cut-off modellen. Tillgången till data styr i hög grad val av systemgränser. Därför när det 
kommer till cut-off modellen är frågan om det är ett aktivt val att välja cut-off eller om det är 
så att det sällan finns tillräckligt med data för att välja en mer komplex modell. För att ytterligare 
styrka denna tes hade tillgång till data stor inverkan på val av modell för livscykelanalysen på 
Grusfabriken. Oavsett resultat av litteraturstudien var det nödvändigt att använda cut-off då 
Grusfabriken är en relativt ny anläggning och därmed har begränsat med data. Exempelvis finns 
det ingen data på klassning av produkterna vilket visade ha stor inverkan i känslighetsanalysen.  
 
Cut-off modellen har inte ett särskilt starkt miljö-case. Modellen tar inte hänsyn till vad 
materialet har för ursprung, dvs om det är jungfruligt eller återvunnet, eller vad som sker i 
slutfasen. Därför främjar inte cut-off varken återanvändning eller återvinning. Dock var fyra av 
artiklarna i litteraturstudien av cut-off modellen med kreditering. Dessa krediterade systemen 
för undvikande av deponering och i vissa fall även ersättning av jungfruligt material. Dock är 
kreditering i Grusfabrikens sammanhang komplicerat då det oftast ingår i ett öppet system på 
grund av bristande kvalité jämfört med jungfruligt. Därför kunde systemet inte krediteras då 
det inte är bevisat att det ersätter jungfruligt material. Det är intressant att undersöka vart de 
återvunna produkterna kommer till användning och om de ersätter en produkt eller ingår i ett 
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nytt system. Ur miljösynpunkt är det intressant att veta vilken marknad som finns för den 
återvunna produkten och om det går att kreditera livscykeln för den användningen.  
 
Syftet med flera av livscykelanalyser i litteraturstudien var att påvisa hot-spots i produktionen 
för att främja effektiviseringsåtgärder, likt energieffektivisering. Det är intressant att diskutera 
i relation till Dieterle et al. (2018) som argumenterar att fokus på effektivisering hämmar 
utvecklingen av cirkulära system; och därmed återvinning och återanvändning. Med detta i 
åtanke skulle man kunna argumentera att cut-off modellen motsäger cirkuläritet då det främjar 
effektiviseringsåtgärder. Dieterle (2018) menar att effektivisering bör nedprioriteras till dess att 
cirkuläritet uppnås. Det är en intressant tanke då effektivisering är relaterat till det rådande 
systemet medan cirkuläritet ofta innebär en reform av det existerande systemet. Därför är det 
att föredra en metod som equal-share i cirkulära sammanhang då modellen länkar olika 
produktflöden till ett materialflöde. Dock är frågan om någon av rådande modeller i praktiken 
främjar cirkulära flöden då resultatet av en livscykelanalys egentligen endast är ett mått på 
negativ miljöpåverkan. I relation till detta skulle det vara intressant att införa ett mått på 
cirkuläritet till livscykelanalys. Därmed kanske en alternativ definition av livscykelanalys är 
nödvändig, förslagsvis: På varandra följande och sammanhängande stadier från produktion 
till produktion. Dock ska det nämnas att cirkuläritet och effektivisering även bör existera som 
parallella koncept för att uppnå miljöförbättrande åtgärder.  

På vilket sätt inkluderas möjligheten till återanvändning och återvinning i 
livscykelanalyser? 

I ISO-standarden är livscykelanalysmetodik relativt öppet för tolkning för hur återvinning och 
återanvändning ska modelleras. Detta har resulterat i hybrid-modeller och inkonsekvent 
utförande av livscykelanalyser. Det är en tydlig vattendelare mellan forskare som anser att det 
är bra att ISO lämnar utförande öppet för tolkning, medan andra efterfrågar strängare krav och 
ett mer konsekvent utförande. Det hela bottnar i vilket syfte livscykelanalyser ämnar uppnå. 
Om syftet är att livscykelanalys som verktyg ska verka för att främja en cirkulär ekonomi 
behövs det mer konsekventa regler för att resultatet ska leva upp till ett större syfte. Med andra 
ord krävs konsekventa riktlinjer för återvinning och återanvändning. Syftet med detta är inte 
endast att underlätta jämförelser mellan produktsystem men även stärka legitimiteten av 
livscykelanalys som verktyg.  
 
För att främja återvinning och återanvändning är det en god idé att använda sig av en modell, 
likt equal-share, som beaktar miljöpåverkan av tidigare produkter och framtida produkter. 
Equal-share krediterar för både användning av återvunnet material i produktion och 
återanvändningsbarheten av den nya produkten. Därmed har modellen ett starkare miljö-case 
än cut-off modellen då den i större utsträckning tar ansvar för ett materials livscykel. På så vis 
kan det påstås att equal-share modellen fokuserar på ett materialflöde, medan cut-off modellen 
fokuserar på ett produktflöde. 
 
Slutna system är intuitivt den perfekta cirkulära modellen då det för tanken till en naturligt 
cirkulär modell. Men i verkligheten är detta oftast inte möjligt då material förlorar kvalité vid 
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återvinning.  Därför är det ur ett systemperspektiv mer intressant att undersöka hur öppna 
system kan slutas. Cederstrand et al. (2014) avråder från att använda slutna system då dessa 
främjar återvinning och inte användning av återvunnet material. Ur ett cirkulärt perspektiv är 
detta skäligt då teoretiskt sett bör främjade av återvunnet material i förlängning även främja 
återvinning. Det finns inget värde i att endast främja återvinning om det inte finns något 
användning av det återvunna materialet. Enligt detta argument är det orimligt att kreditera ett 
system för återanvändning utan att undersöka alternativ för återanvändning. Här skulle 
införandet av ett mått på cirkuläritet vara av intresse då det skulle ge en rättvis bild av ett 
materials miljönytta. Tesen av Weidema et al. (2018) om att undersöka möjligheten att frångå 
fördelning av ansvar mellan aktörer och istället ta kollektivt ansvar över alla aktiviteter passar 
in i detta argument. Frågan är om det är rimligt att kreditera ett system för återvinning eller 
återanvändning, och ifall premiering av vissa aktiviteter överhuvudtaget leder till 
klimatförbättring. Snarare är det nog så att konsekventa regler för att skapa omfattande, 
jämförbara och verifierbara livscykelanalyser som kommer att medföra klimatförbättringar. 
 
Det ska dock nämnas att syftet med ISO-standarden var nog aldrig att skapa en enhetlig modell. 
Snarare var nog syftet tvärtom, med andra ord för att skapa utrymme för att anpassa analysen 
för att uppfylla ett unikt syfte. Möjligtvis är det så att vi ber för mycket av livscykelanalys som 
verktyg då det skall appliceras i större sammanhang; och då ett resultat ska presenteras för en 
större publik.  
 
Vilka faktorer ligger till grund för val av modell vid återvinning och återanvändning? 
 
Fem faktorer identifierades som avgörande för val av modell; tillgång till data, tid, kapital, typ 
av undersökt material och syfte. 
 
Tillgång till data hade stor inverka på val av modell, inte minst för livscykelanalysen på 
Grusfabrikens produkter. Den data som fanns tillgänglig var begränsad till de aktiviteter som 
skedde inom fabrikens grindar. Dessutom var vissa maskiner i förbehandlingen inhyrda och 
därav saknades data på dessa. Detta resulterade i att det var nödvändigt att använda cut-off 
modellen.  
 
Tidsbrist var också en faktor i val av modell. Då cut-off är en relativt enkel modell är den 
behändig att använda då tiden är begränsad. Resultatet av litteraturstudien visade att antingen 
cut-off eller equal-share skulle vara de mest lämpade modellerna att använda sig av vid en 
livscykelanalys på Grusfabriken. Av de två har equal-share modellen ett starkare miljö-case. 
Dock eftersom modellen tar både produktens föregående och efterföljande livscykel i beaktning 
krävs en mycket mer avancerad databas. Då tid kräver kapital är även detta en begränsande 
faktor för val av mer komplicerade modeller. Med detta i åtanke är det intressant att diskutera 
vilken modell som attraherar olika beställare. Frischknecht (2010) konstaterade att myndigheter 
tenderar att föredra cut-off medan industrin föredrar substitution baserat på modellernas 
egenskaper. Detta är dock en generalisering, och är inte nödvändigtvis applicerbart i alla 
sammanhang. För Swerock skulle det innebära att substitution med alternativa material är att 
föredra över cut-off. Modellen skulle framhäva miljöfördelarna med att använda deras material, 
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men det skulle kräva information om vad deras produkter ersätter och därmed dess 
klimatpåverkan.  
 
De två studier som undersökte livscykelanalyser på litium-jon batterier och på aluminium och 
polystyren visade att det kan vara lämpligt att anpassa modell efter material. I förlängning 
påvisar detta att val av modell är beroende på materialets kvalitetsförlust vid återvinning. 
Exempelvis då materialet genomgår en större kvalitetsförlust är det mer fördelaktigt att använda 
en modell som inte jämför med jungfruligt material.  
 
Då resultatet av en livscykelanalys är i direkt anslutning till syftet går det inte att dra generella 
slutsatser om val av modeller utan att sätta det i relation till syftet. Exempelvis var syftet med 
flera studier i litteraturstudien att jämföra mellan återvunnen och jungfrulig ballast. Att de är av 
en jämförande karaktär är avgörande i sig då det i många fall är nödvändigt att använda sig av 
cut-off för att systemen och arbetsbördan ska vara rimliga. Här finns det möjlighet för 
miljövarudeklarationer att vara behjälpliga i att skapa en branschnorm. Dock hittades endast en 
miljövarudeklaration (Odangiu, 2014) på återvunnen ballast och förnärvarande är det en 
kostnadsfråga om företag har resurser till att utföra en sådan detaljerad analys. Därför är det 
viktigt att fastställa normer utanför det existerande ramverket för miljövarudeklarationer.  
 
Sista faktorn som identifierades som påverkar val av modell är uppfattning om 
livscykelanalyser som värdeskapande eller ej. Saner et al. (2012) konstaterade att det största 
hindret är att integrera ett interdisciplinärt tankesätt till de väl etablerade och rigida traditionerna 
i industrin. Att införa nya modeller eller att skapa en enhetlig norm inom branschen kan visa 
sig svårt om tankesättet ”så har det alltid varit” får regera. Nya modeller kommer kräva nya 
lagringssystem för data och större insikt i produktflödet om en modell som equal-share ska blir 
norm. Frågan är om det är möjligt, eller finns behov, att ha kontroll över hela produktflödet då 
flera aktörer av varierande storlek är delaktiga.  

Vad är klimatpåverkan av de återanvända produkterna från Swerock? 

Livscykelanalysen på Grusfabrikens produkter visade att klimatutsläpp från ett ton producerad 
produkt är 25,7 kg CO2 eq. Vidare visade resultaten att tillsatserna, främst kalciumkarbonat, 
hade den största inverkan på resultatet med 20,1 kg CO2 eq. Därefter kom transport med 2,7 kg 
CO2 eq., förbehandling med 1,8 kg CO2 eq. och själva våtsikten med 1,1 kg CO2 eq. 
 
För att undersöka detta vidare beräknades klimatutsläpp för individuella produkter. Från tabell 
13 är det klart att produkt 0/4 står för den överlägset största klimatpåverkan.  
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Tabell 14 Sammanställning av resultat från livscykelanalysen på Grusfabrikens produkter. 

 
 
 
 
 
 
För produkterna 4/16, 16/32 och 32/70 var transport den enhetsprocess som bidrog med störst 
klimatpåverkan. Näst störst påverkan hade förbehandling och sist var själva våtsikten. 
Anledningen till denna fördelning är förbrukningen av diesel som är representerat i både 
transporter och förbehandling. Det ska också nämnas att resultatet för transport är aningen 
överskattat då NTMcalc använder 5 % HVO-inblandad diesel, men enligt EU:s reduktionsplikt 
bör diesel vara 20 % inblandat. Då förbehandlingen delvis är en stationär enhet bör möjligheten 
för övergång till eldrift undersökas.  
 
Produkten 0/4 hade överlägset störst klimatutsläpp med 24,2 kg CO2 eq. Detta var, som nämnt 
tidigare, på grund av tillsatsen av kalciumkarbonat. Därför är det intressant att undersöka 
alternativ till kalciumkarbonaten. Kalciumkarbonat har som funktion i processen att avvattna 
och bilda slam. Ett möjligt alternativ är termisk avvattning. 
 
Då resultatet jämfördes med andra studier uteslöts kalciumkarbonat en ur produktionen då inga 
av de jämförda studierna använde sig av kalciumkarbonat. Studierna var alla av modellen cut-
off utan kreditering och eliminering av kalciumkarbonat möjliggjorde en mer rimlig jämförelse. 
Tabell 12 visar att resultatet varierar mellan 2,4 och 12,0 kg CO2 eq. per ton produkt för 
återvunnet och 3,1 och 33 kg CO2 eq. per ton produkt för jungfruligt. Grusfabrikens produkter 
har en jämförbar klimatpåverkan av 5,6 kg CO2 eq. Det intressanta är att det är väldigt stor 
variation på resultaten, främst för jungfruligt material, trots att alla studierna använder samma 
modell. Detta är ytterligare bevis på variabiliteten av livscykelanalyser. Dock bör man ha i 
åtanke att det inte är resultatets variabilitet som är det intressanta, men hur det avspeglar val av 
systemgränser och allokeringsmetoder. 
 
Resultatet för både Korre & Durucan (2009) och Hossain et al. (2016) visar att återvunnet 
material har lägre klimatpåverkan än jungfruligt. Om det är så att Grusfabrikens produkter kan 
ersätta jungfruligt material skulle det vara intressant att utföra en livscykelanalys på deras 
jungfruliga produktion för att jämföra produkterna. Dock bör försiktighet tillämpas vid 
jämförelse. På grund av hög efterfrågan på ballast och låg tillgång på återvunnet är det i 
dagsläget inte realistiskt att ersätta jungfruligt med återvunnet. Frågan är då om det 
överhuvudtaget är relevant att jämföra produkterna om återvunnet inte kan konkurrera med 
jungfruligt på marknaden. 
  
Värdet på kalciumkarbonat, transport och klassning av sand undersöktes i känslighetsanalysen 
för att se hur ett skifte i dessa påverkade resultatet. Då kalciumkarbonat visade sig vara en 
hotspot var det intressant att undersöka riktigheten av värdet från Ecoinvent. 

Produkt Klimatutsläpp (kg CO2-eq) 
0/4 24,2 
4/16 0,61 
16/32 0,47 
32/70 0,42 
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Känslighetsanalysen visade att värdet på kalciumkarbonat varierade enormt beroende på källa. 
Värdet som användes i Ecoinvent var på 1,45 och undersökning av andra källor visade att 
resultatet varierade mellan 0,3 till 3,2. Detta innebär en osäkerhet för resultatet av 
livscykelanalysen. Då det är självklart vad resultatet blir om man använder ett högre värde var 
det intressant att undersöka vad som sker med analysen om det lägsta värdet används. Frågan 
var då om kalciumkarbonat fortfarande skulle vara en hotspot. Resultatet visade att 
kalciumkarbonat får en lägre klimatpåverkan än diesel (exklusive diesel för transport). 
Däremot har enhetsprocessen våtsikt fortfarande den högsta miljöpåverkan och näst därefter 
transport. Det ska dock nämnas att resultatet baseras på det lägsta värdet för kalciumkarbonat 
och, trots det, är det i samma storleksordning som klimatpåverkan av diesel förbrukning.  
 
Transporter hade näst störst klimatpåverkan, men spelade ändå en mindre roll i 
livscykelanalysen jämfört med kalciumkarbonat. Dock visade känslighetsanalysen att 
transporten skulle ha stor inverkan vid längre transportsträckor. Transporter till Grusfabriken 
hålls ofta korta då det inte är ekonomiskt försvarbart för tunga transporter att köra längre 
sträckor. Därav är medelsträckan för ett transporterat ton schaktmassa till Grusfabriken 24,6 
km vilket motsvarar 5,8 kg CO2 eq. Då transporter sällan är särskilt långa för schaktmassor till 
Grusfabriken är det svårt att motivera förbättringar på det området. Dock kan det diskuteras 
ifall det är rimligt att hämta schaktmassor i Ystad, som var den längsta transporterade sträckan 
2019. Detta bör även sättas i relation till schaktmassornas renhet då det möjligtvis kan vara 
försvarbart om de håller hög kvalité. I studien av Korre & Durucan (2009) beräknar de att det 
är rimligt att transportera schaktmassor ca 10 km. Detta är något som bör sättas i relation till 
vad det finns för andra källor av ballast i omgivningen. I ett område med begränsad tillgång till 
jungfruligt material kan det vara klimatmässigt fördelaktigt att transportera återvunnet material 
längre distanser. Men i ett område som Skåne där det finns tillgång till jungfruligt material är 
det värt att undersöka hur långt det är försvarbart att transportera material.  
  
Den tredje parametern som undersöktes i känslighetsanalysen var klassning. Beräkningarna 
förutsatte att om sanden klassas lägre än mindre känslig markanvändning (MKM) så kan den 
inte säljas som en produkt. Sett i Figur 16 blir klimatpåverkan 40,1 kg CO2-eq om hälften av 
sanden blir klassat lägre än MKM, vilket är 1,5 gånger högre än resultatet från den ursprungliga 
livscykelanalysen. Detta är något Swerock bör ta i beaktning och samla data på. Det skulle vara 
intressant att göra en ny livscykelanalys efter den nya sandtvätten har installerats. Detta kommer 
förmodligen skapa en större mängd ren sand, men även kräva mer energi och vatten. Det 
framkom av diskussioner med Swerock att massorna de får in är extremt heterogena vilket pekar 
på en avsaknad av planering vid schaktning och tidigare projektering. Om möjligheter fanns 
vid schaktning att sortera schaktmassor på plats skulle Swerock öka renheten i sin produktion. 
Detta skulle medföra större del produkt per ton jord och därmed lägre klimatpåverkan.  
 
För Swerock är det intressant att framhålla fördelarna med att minska uttaget av jungfruligt 
material genom att använda återvunnet material. Dock är livscykelanalys som verktyg mer 
effektivt för att kvantifiera den miljömässiga påverkan av produktsystem på en global nivå, 
medan schaktningsaktiviteter påverkar mer på en relativt lokal och regional nivå. Förslagsvis 
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bör Swerock undersöka om det är relevant att utföra en parallell analys till en livscykelanalys, 
exempelvis material flow analysis. 
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10.  Slutsats och sammanfattande rekommendationer 
 
I detta arbete har en litteraturstudie och en livscykelanalys utförts för att undersöka alternativ 
för att mäta klimatpåverkan av återanvända jordar. Litteraturstudien visade att cut-off modellen 
var vanligast och det finns hybrider av varje modell. Fem faktorer identifierades som avgörande 
för val av modell; tillgång till data, tid, kapital, typ av undersökt material och syfte. 
Litteraturstudien visade att cut-off metoden var den mest vanligt förekommande modellen. 
Dock är den inte nödvändigtvis att det är den bäst lämpade modellen då den används i brist på 
tid, kapital, data eller att det helt enkelt finns inte ett behov av ett större systemperspektiv. Detta 
medför inneboende svagheter hos modellen, bland annat att systemet inte blir särskilt 
representativt av verkligenheten och det premierar inte återvinning eller återanvändning. Därför 
är det viktigt att ha ett välformulerat syfte som understödjer val av modell.  
 
På grund av liberala regler i ISO-standarden finns det ingen etablerad norm inom branschen. 
Flera efterfrågar striktare regler och en tydlig branschnorm, medan andra poängterar syftet med 
att hålla livscykelanalysmetodik öppen för användaren och istället fokusera på att tydliggöra 
begränsningar med att utnyttja resultatet. Därför är transparens, pålitlighet och tydlighet 
monumentalt för livscykelanalys som verktyg för att det ska behålla kredibilitet. En 
harmonisering av modeller är möjligtvis både omöjligt och onödigt ifall det är nödvändigt att 
kunna anpassa val av modell efter perspektiv. Men för kredibiliteten av livscykelanalys och 
utvecklingen av verktyget för cirkulära syften krävs en etablerad norm inom branschen. 
Möjligtvis kan miljövarudeklarationer assistera i denna utveckling. Detta examensarbete 
framhåller att det inte bara relevant att se över hur livscykelanalyser utförs, men även hur 
resultatet ska presenteras och tolkas för att främja cirkulära system.  
 
Utifrån slutsatserna i denna studie bör Swerock överväga att: 
 

1. Utöka insamling av data för förbehandlingen och klassning. 
 

2. Begära data på inhyrda maskiner. 
 

3. Separat mätning av el-förbrukning av våtsikten från centrifugen. 
 

4. Utvärdera en max sträcka att transportera schaktmassor. 
 

5. Utföra en ny livscykelanalys vid införande av den nya sandtvätten. 
 

6. Undersöka och samla in data för användning av produkter. 
 

7. Undersöka alternativa analyser parallellt till en livscykelanalys som kan visa fördelar 
med resurshållning. 
 

8. Undersöka ”hotspot”, dvs kalciumkarbonat (mängd, typ och andra alternativ). 
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12.  Bilagor 
 
Tabell 15. Sammanställning av litteraturstudie 

Titel  Användbart 
Usability of Life Cycle Assessment for Cradle 
to Cradle purposes 

-mäta något kvalitativt i 
kvantitativa termer. Dvs. 
resultatet är beroende av hur 
pass bra värdet av ett cirkulärt 
material kan beskrivas i LCA 
termer. 
-Man talar i termer om att mäta 
miljöförstöring istället för 
miljönytta 
-Svårt att mäta 
återvinningsbarhet av en 
produkt och vart vinsten av 
återvinning skall allokeras.  
à utvärdering av LCA  

Life Cycle Gaps: Interpreting LCA Results 
with a Circular Economy Mindset 

- 

Circular economy : To be or not to be in a 
closed product loop? A Life Cycle Assessment 
of aluminium cans with inclusion of alloying 
elements.  
 

Rekommenderar closed loop för 
Al burkar. Detta har minst 
miljöpåverkan pga ingen 
kvalitéförlust 

Comparison of different methods to include 
recycling in LCAs of aluminium cans and 
disposable polystyrene cups.  
 

- 

The search for an appropriate end-of-life 
formula for the purpose of the European 
Commission Environmental Footprint initiative 
(2017) 

Tips från Tomas Ekvall. 
Rekommenderar recycled 
content, men överväger 50:50 
då livslängd är okänd 

Allocation solutions for secondary material 
production and end of life recovery: proposals 
for product policy initiatives (2014) 
 

-Föreslår en allokering baserat 
på återvinning eller 50:50. 

End-of-life and waste management 
in life cycleassessment-Zurich, 6 December 
2011 
 

-konferens på LCA EoL 

Comparison of different methods to include 
recycling in LCAs of aluminium cans and 
disposable polystyrene cups (2016) 
 

-Bra översikt av LCA metoder  

Attributional or consequential Life Cycle 
Assessment: A matter of social responsibility 
(2018) 
 

-analys av de normativa regler 
som appliceras omotiverat i 
LCAer  
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LIVSCYKELANALYS AV  
ÅTERVUNNEN  
BETONGBALLAST  
 

Exempel på en simpel LCA. 
Litteratur studie visar på att det 
är undvikande av deponering 
som har mest påverkan på 
resultat. 

Life Cycle Assessment guidelines for the 
sustainable production and recycling  
of aggregates: the Sustainable Aggregates 
Resource Management project (SARMa) 
(2012) 
 

-Föreslår en ny metod för att 
skapa enhet inom branschen och 
främja resurshållning och 
återvinning. 

 
 
Mailkonversation med Tomas Ekvall:  
Från: Tomas Ekvall <tomas.ekvall@ivl.se> 
Ämne: RE: LCA-metodik av återvunna material 
Datum: 20 september 2019 13:19:12 CEST 
Till: Thilda Ingelsten <thildaingelsten93@gmail.com> 
 
Gör gärna det! 
  
Oenighet råder bland många LCA-experter, och osäkerhet bland många andra. 
  
//TE 
  
From: Thilda Ingelsten <thildaingelsten93@gmail.com>  Sent: den 20 september 2019 
12:23 To: Tomas Ekvall <tomas.ekvall@ivl.se> Subject: Re: LCA-metodik av återvunna 
material 
  
Super! 
Jag ska inte ta med det som fakta i mitt arbete. 
  
Men skulle det däremot vara ok att jag använde informationen för att styrka argumentet att det 
råder osäkerhet/oenighet kring vilka metoder som är bäst/rimligast att använda?  
  
/Thilda  
   
20 sep. 2019 kl. 12:13 skrev Tomas Ekvall <tomas.ekvall@ivl.se>: 
  
Jag bifogar anteckningarna från mötet. Resultatet av omröstningen finns i en tabell på sida 5. 
Jag tolkar resultaten som följer: 
• Circular Footprint Formula (CFF i PEF-metodiken) var självklart intressant för de flesta 
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eftersom det är utgångspunkten för projektet. 
• Simple cut-off var också naturligt intressant, eftersom det är den enklaste metoden (i tydlig 
kontrast till den komplicerade CFF) och väl etablerad inom Miljövarudeklarationer (EPD), 
som flera av de deltagande företagen arbetar med. 
• Att Cut-off med credit pekades ut som intressant av lika många överraskade mig. Det är en 
i mina ögon lite knäpp metod som rekommenderas för EPDer av byggprodukter. 
• Som kompliment till de tre metoderna ovan ville de flesta ha en halvenkel metod, men de 
var inte överens om ifall det skulle vara en 50/50-metod, eller den closed-loop approach som 
rekommenderas av flera internationella riktlinjer för LCA. 
Obs att bara ca hälften av projektets deltagare var med på just detta möte och omröstning. 
Obs också att röstningen inte avspeglar en officiell ståndpunkt hos vare sig deltagande företag 
eller andra organisationer. Det avspeglar bara vad de deltagande individerna tyckte just den 
dagen. 
  
//TE 
  
  
From: Thilda Ingelsten <thildaingelsten93@gmail.com>  Sent: den 20 september 2019 
12:01 To: Tomas Ekvall <tomas.ekvall@ivl.se> Subject: Re: LCA-metodik av återvunna 
material 
  
Hej Tomas, 
Tack för svar! 
  
Ja precis, jag är mitt i djungeln av all litteratur just nu och har haft lite svårt att veta vart jag 
ska börja.  
  
Och vilket spännande projekt, det är exakt det jag skriver om!  
Så jag blir lite nyfiken när du skriver, ”There was a surprisingly large agreement on which 
methods that are the most interesting.” 
(Intressant med tanke på att de eftersträvar ”objective of acceptance” i den första artikeln du 
rekommenderade) 
  
Finns det dokumenterat vilka metoder som ni var eniga om var de bästa?  
Och/eller var det var i linje med Allacker K et al. om att equal-share (50:50) och allokering 
baserat på antal gånger återvunnet är mest lämpligt?  
  
Jag uppskattar verkligen dina tips!  
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Mvh, 
Thilda Ingelsten  
  
20 sep. 2019 kl. 11:06 skrev Tomas Ekvall <tomas.ekvall@ivl.se>: 
  
Hej, Thilda! 
  
Det har skrivits en hel del om LCA-metodik vid återvinning de senaste 25 åren. Problemet är 
just att det skrivits så mycket att det är svårt för någon att greppa alltihop. Vi har just nu ett 
projekt där vi beskriver, analyserar och diskuterar några, förhoppningsvis de viktigaste, av de 
många metoder som föreslagits. Vi presenterade delresultatet på en konferens i Polen i början 
av månaden. Presentationen och mer information om projektet hittar du 
här:https://www.lifecyclecenter.se/projects/modeling-of-recycling/. 
  
På rak arm kommer jag på två vetenskapliga artiklar som sammanställer information om och 
diskuterar olika metoder för att modellera materialåtervinning i LCA: 
• Ekvall T, Tillman A-M. 1997. Open-loop recycling: criteria for allocation procedures. Int. 
J. LCA 2:155-162. 
• Allacker K, Mathieux F, Pennington D, Pant R. 2017. The search for an appropriate end-of-
life formula for the purpose of the European Commission Environmental Footprint initiative. 
Int. J. LCA 22:1441-1458. 
  
Den gamla artikel jag var medförfattare till bifogas. Den nyare artikeln kan du 
förhoppningsvis hitta via universitetet. 
  
Lycka till! 
//TE 
 
Tabell 16 Beräkningsunderlag för viktat medelavstånd av transporter från 1 januari till 17 oktober 2019. 

Byggarbetsplats Avstånd från 
Grusfabriken 
(km) 

Ton jord 
transporterat 

% Viktat avstånd 

A 17 167 0,8 0,1 
B 70 603 2,8 2,0 
C 7 18 0,1 0,0 
D 40 430 2,0 0,8 
E 70 111 0,5 0,4 
F 17 15 0,1 0,0 
G 70 204 1,0 0,7 
H 17 51 0,2 0,0 
I 17 11 0,1 0,0 
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J 22 232 1,1 0,2 
L 9 88 0,4 0,0 
K 10 206 1,0 0,1 
M 25 227 1,1 0,3 
N 8 1169 5,5 0,4 
O 20 255 1,2 0,2 
P 6 796 3,7 0,2 
Q 40 684 3,2 1,3 
R 10 10990 51,5 5,1 
S 7 4944 23,2 1,6 
T 10 146 0,7 0,1 
Summa 492 21346 100 13,7 

 
 

Tabell 17. Storlek på inkommande transporter till Grusfabriken 

 
Tabell 18. Parametrar från NTMcalc av transport 

Lastbil Vägtyp Euroklass Bränsletyp Väggradient 
-utan släp Stad Euro V EU B5 ±2% 
-med släp Motorväg Euro IV EU B5 ±2% 

 
Tabell 19. Specifikationer på grävmaskin Catepiller 326 

Drivmedel Diesel (l)/ton jord kWh/ton jord 
Diesel (5% RME)  0,34 3,38 

 
Tabell 20. Specifikationer på försikt 

Drivmedel Förbrukning (l/h) Effektivitet (ton/h) l/ton kwh/ton 
Diesel (5% RME) 5 100 0,05 0,49 

 
Tabell 21. Specifikationer på kross 

Drivmedel Förbrukning (l/h) Effektivitet (ton/h) l/ton kwh/ton 
Diesel (5% RME)  26 250 0,104 1,0192 

 
 
 

Lastbilstyp Lastbil utan släp Lastbil med släp 
Last (ton) 13,6 35,6 
Andel av inkommande transporter 0,38 0,62 
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Tabell 22. Produktionstid och stillestånd (timme) 

Vecka Produktions tid (h) Stillestånd (h) 
36 62 3,5 
37 61 3 
38 62 3 
39 56,5 4 
40 55,2 3,25 

Genomsnitt 59,3 3,4 
 
Tabell 23. Inflöden till våtsikt (ton) 

Vecka Jord (ton) Polyakrylamid 
(ton) 

Kalciumkarbonat 
(ton) 

El 
(kWh) 

Vatten 
(m3) 

36 2349 0,45 16,3 7885 394 
37 2803 0,4 31,16 9180 429 
38 

 
0,3 35 8808 508 

39 2372 0,4 32,6 8392 590 
40 3022,5 0,45 18,02 8927 538 

Genomsnitt 2636,6 0,4 26,6 8638,4 491,8 

 
Tabell 24. Producerade massor i våtsikt (ton) 

Vecka 0/4 4/16 16/32 32/70 >70 Metall Filterkakor Biologiskt 
36 1379 217 139 113 0 0 593 18 
37 1534 277 218 193 0 0 674 0 
38 1547 190 141 136 0 0 694 23 
39 1370 117 142 144 0 0 653 23 
40 1501 293 195 170 0 0 665 14 

Genomsnitt 1466,2 218,8 167,0 151,2 0,0 0,0 655,8 15,6 

 
 
 
 
 
 
 
 


