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Förord 

Detta examensarbete har inspirerats av ett forskningsprojekt som pågår på Högskolan i Borås. 

Projektet studerar de mekaniska egenskaper på betong där naturaggregat har ersatts med 

återvunnen betong som ballast. Examensarbetet undersöker miljöpåverkan av ett väggelement 

med ballast av återvunnen betong i jämförelse med två andra väggelement av samma 

funktion. 

Detta examensarbete är en obligatorisk del av Magisterutbildningen i byggteknik – hållbart 

samhällsbyggande vid högskolan i Borås. Det omfattar 15 högskolepoäng. Medverkande i 

examensarbetet var Hedareds Sand och Betong AB (Heda), Ulricehamn Betong AB (UBAB) 

och RICE CBI Betonginstitutet. 

Jag vill framföra min tacksamhet till mina handledare, Kim Bolton, Otto During och Agnes 

Nagy. Speciellt tacksamhet går till Agnes Nagy som har inspirerat mig till detta 

examensarbete och stöttad hela vägen. Jag vill härmed tacka Johan Wallén på Heda och 

Anders Swennberg på UBAB som har bidragit med data som var nödvändiga för 

genomförandet av examensarbetet. 

  



 

 

III 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att bedöma miljöpåverkan av tre alternativ av väggelement med olika 

ballastmaterial. Alternativ 1 har 100% krossad återvunnen betong som ballast. Alternativ 2 

har ballast av krossat berg. I alternativ 3 består ballasten av naturgrus i fina fraktionerna 

och krossat berg i grova fraktionerna. Väggelementet i alternativ 3 är en av produkterna 

som tillverkas av företaget Hedareds Sand och Betong AB (Heda), ett prefabriceringsföretag i 

Hedared som ligger ca. 17 km utanför Borås. Återvunnen betong har den självklara fördelen 

att man undviker deponering av betongavfall. Med mindre kostnader och mindre belastning 

på miljön bidrar detta till hållbar utveckling inom betongindustri. 

Som metod har livscykelanalys använts. Livscykelanalys är en metod som används för att 

bedöma miljöpåverkan av en produkt eller en service under hela eller del av sin livstid. När 

livscykelanalys används för att jämföra olika produkter, vilket är fallet i den här studien, kan 

man begränsa att studera del av livstiden. I den här studien har man valt att studera de två 

första skeden av elementens livscykel, dvs anskaffningen av råvaror och transporter av 

råvaror till anläggningen där elementen tillverkas. Man har antagit att tillverkningsprocessen 

för alla tre alternativ är samma, varför man exkluderat detta från livscykelanalysen. De 

kategorier man har valt att undersöka är: klimatpåverkan, förtunning av ozonlagret, 

försurning, övergödning, skapande av marknära ozon och abiotiska resursutarmning. 

I studien har två scenario studerats. Det första är att restbetong transporteras från Hedas 

anläggning till krossanläggning 18 km bort för att sedan transportera ballasten tillbaka till 

Heda. I det scenariot har det visat sig att alternativ 1 har lägre påverkan än alternativ 3 i alla 

kategorier. Detta trots att alternativ 3 har färre transportsträckor än alternativ 1. Men det är 

alternativ 2 som har lägsta påverkan i alla kategorier. En stark orsak är att alternativ 2 har 80 

kg mindre cement per kubikmeterelement än de två andra alternativen som har samma recept 

förutom ballasten. 

I det andra scenariot antas att krossningen sker vid Hedas anläggning med mobil 

krossanläggning. Scenariot uppvisar starkt förbättring av alternativ 1 ur miljösynpunkt. 

Alternativ 2 har i det nya scenariot högre påverkan än alternativ 1 i två av kategorierna 

(förtunning av ozonlagret +37 % och övergödning +2 %). I de övriga kategorierna är 

alternativ 2 fortfarande bättre än alternativ 1, även om skillnaderna är små. Alternativ 3 är 

sämsta för miljön eftersom det har största påverkan i samtliga studerade kategorierna.  

I fem av kategorierna är det cementet som dominerar miljöpåverkan. I den sjätte kategorin, 

förtunning av ozonlagret, är det transporterna som bidrar mest till miljöpåverkan. 

Sammantaget är påverkan från ballasten förhållandevis mindre avgörande. Därför kan 

återvunnen betong som ballast till väggelement bli fördelaktig ur miljösynpunkt om den inte 

medför ökning av andra råvaror framförallt cement för att kompensera eventuella sämre 

hållfasthet. Samtidigt om logistiken kring återvunnen betong är optimerat så att det inte 

medför väsentligt fler och längre transportsträckor. 

 

Nyckelord: Livscykelanalys, betong, väggelement, återvunnen betong, hållbar utveckling, 

cirkulär ekonomi. 
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Abstract 

The aim of the study is to assess the environmental impact of three alternatives of walling 

with different aggregate. Option 1 has 100% crushed recycled concrete aggregate (RCA). 

Option 2 has aggregate of crushed rock. In option 3, the aggregate consists of natural gravel in 

the fine fractions and crushed rock in the rough fractions. The wall element in option 3 is one 

of the products manufactured by the company Hedareds Sand and Betong AB (Heda), a 

prefabrication company in the Hedared which is located about 17 km outside Borås. RCA has 

the obvious advantage of avoiding landfilling of concrete waste. With less costs and less 

burden on the environment contributes to sustainable development in the concrete industry.  

Life cycle assessment has been used as a method. Life cycle assessment is a method used to 

assess the environmental impact of a product or service throughout or part of its lifetime. 

When life cycle analysis is used to compare different products, as is the case in this study, it 

can be limited to study part of the lifetime. This study has chosen to study the first two phases 

of the life cycle of the elements, i.e. the acquisition of raw materials and the transportation of 

raw materials to the plant where the elements are produced. It has been assumed that the 

manufacturing process for all three alternatives is the same, which is why it was excluded 

from the life cycle assessment. The categories chosen to investigate are: Global warming, 

ozone depletion, acidification, eutrophication, photochemical oxidation and abiotic depletion.  

In the study, two scenarios have been studied. The first is that the concrete waste is 

transported from Hedas plant to crushing plant 18 km away and then transport the ballast back 

to Heda. In this scenario, option 1 has been shown to have a lower impact than option 3 in all 

categories. This is even though option 3 has fewer transport distances than option 1. But it's 

option 2 that has the lowest impact in all categories. A strong cause is that option 2 has 80 kg 

less cement per cubic meter element than the two other options which have the same recipe 

except for the aggregate. 

In the second scenario, it is assumed that the crushing takes place at Hedas plant with mobile 

crushing plant. The scenario shows a strong improvement in option 1 from an environmental 

point of view. In the new scenario, option 2 has a higher impact than option 1 in two of the 

categories (ozone depletion + 37% and eutrophication + 2%). In the other categories, option 2 

is still better than option 1, although the differences are small. Option 3 is the worst for the 

environment as it has the greatest impact in all the studied categories.  

In five of the categories, it is the cement that dominates the environmental impact. In the sixth 

category, the ozone depletion, it is the transport that contributes most to environmental 

impact. Overall, the influence of the ballast is relatively less decisive. Therefore, RCA to 

walling can be beneficial from an environmental point of view if it does not lead to an 

increase in other raw materials above all cement to compensate for any weaker strength. At 

the same time if the logistics of recycled concrete is optimized so that it does not involve 

significantly more and longer transport distances. 

Keywords: life cycle assessment, concrete, wall elements, recycled concrete, sustainable 

development, circular economy. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Betongindustrin betraktas som en stor konsument av naturtillgångar, inte minst naturgrus. 

Förbrukning av naturgrus, en viktig betongkomponent ökar ständigt och snabbt med ökande 

produktion och nyttjande av betong. Naturgruskällor är begränsade för exploatering med en 

skatt på 15 kr/ton i Sverige enligt Lag (1995:1667) [1]. Sedan 1995 har användningen av 

naturgrus minskat kraftig som vägbyggnads- och fyllnadsmaterial. Även den totala 

användningen av naturgrus har minskat drastiska, från knappt 45 miljoner ton i 1995 till drygt 

10 miljoner ton i 2014 [2]. Däremot har användningen inom betongindustrin ökat, om än 

marginellt, se figur 1. Trenden visar dock att betongindustrin vill ersätta naturgrus med 

krossballast. Därför har krossballastens andel inom betongindustri ökat senast tiden. 

 

Figur 1 Naturgrusuttaget fördelat på olika användningsområde [2]. År 

2010 saknas data. Källa: SGU 

Bygg-och rivningsavfall är också en relevant angelägenhet för miljöskyddet. Enligt 

Naturvårdsverkets utredning, Avfall i Sverige 2014, kom [3] ca. 32% av allt avfall och 25% av 

allt farligt avfall som genereras i Sverige i 2014 från byggsektorn. Bygg-och rivningsavfall är 

därför ett av fem prioriterade områden i den nationella avfallsplanen och i det 

avfallsförebyggande programmet [4]. Dessutom är mineralavfall inklusive betongspillror en 

av de mest ökande byggavfallfraktionerna i Sverige, [5] med mer än 50% av den totala bygg- 

och rivningsavfallet i 2014 i Sverige. Återvinning av betongavfall har därför potentialen att 

minska mängden bygg- och rivningsavfall som i de flesta fall deponeras. Denna potential kan 

utnyttjas om ballasten som erhålls genom återvinning av betong används inte bara i vägbygge 

eller som fyllnadsmaterial, utan även för konkreta byggen som husbyggnad för att förverkliga 

en sluten kretsloppsåtervinning. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att jämföra miljöpåverkan av tre massivväggelement med olika 

ballastmaterial: 
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Alternativ 1: Återvunnen betong (ÅB) som ballast i både fina och grova fraktionerna.  

Alternativ 2: Krossat berg (KB) utgör hela ballasten såväl fina fraktionerna som grova 

fraktionerna 

Alternativ 3: Naturgrus (NG) i fina fraktionerna och krossat berg i de grova fraktionerna, 

som idag är mest använda alternativet. 

 

Andra viktiga faktorer, såsom mekaniska egenskaper, arbetsförhållanden, hållbarhet och 

andra tekniska utmaningar med ÅB är redan under utredning och är en del av ett annat projekt 

på Högskolan i Borås. Receptet med ÅB har tagits fram av Hedareds Sand & Betong AB 

(Heda). Heda är ett betongföretag etablerat i Hedared utanför Borås. Resultaten av den här 

studien kommer att kunna ge en bättre bild när det gäller miljöpåverkan av väggelement med 

ÅB jämfört med de två andra alternativen och stödja företagen i sin sträva att återvinna 

betong. 

1.3 Metod 
Den metod som kommer att användas är livscykelanalys, live cycle assessment (LCA). Den 

består av fyra delar. I den första delen definieras målet och omfattningen. Här ingår en 

beskrivning av målet med LCA:n, systemgräns, bestämmande av funktionellenhet, antagande 

och allokeringar och beskrivning av vilka kategorier av miljöpåverkan som kommer att 

bedömas.  

I andra delen analyseras inventering av resursanvändningen. Alla uppgifter samlas in 

(transportsträckor, typ av fordon som används, vikten per funktionsenhet av material som 

transporteras etc.). Merparten av data kommer att erhållas från vår industriella partner Heda, 

ett medelstort betongelementföretag i Borås Regionen.  

I den tredje delen görs bedömning av miljöpåverkan. Inledningsvis kommer denna 

bedömningen att baseras på tillgängliga EPD och sedan kompletteras med hjälp av LCA-

applikationen SimaPro och databasen Ecoinvent. Slutligen i den fjärde tolkas resultatet. 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom Heda inte tillverkar väggelement med ballast av 100 % ÅB, kommer vissa 

antaganden behöva göras. Dessa antaganden i sig berör inte receptet, utan eventuella 

transportsträckor och krossningen av ÅB. I de studier som har gjorts har det visat sig att 

receptet med ÅB som ballast har stor potential när det gäller de mekaniska egenskaperna. I 

den här studien kommer inte cirkulärekonomiska perspektivet gås in djupt. Speciellt 

miljöpåverkanskategoriet resursutarmning (ADP) som ingår i LCA studien är en stark 

indikator för den cirkulär ekonomisk aspekten. 

1.5 Tidigare studier 
Tidigare studier har jämfört miljöpåverkan av återvunnen betong (ÅB) i ny betong och betong 

med naturaggregat som ballast. En sådan studie från USA [6] har jämfört miljöpåverkan av 

betong med ÅB som ballast och betong med NG som ballast i New York området. Resultatet 

visar att miljöpåverkan av båda alternativen är nära varandra av samtliga sex kategorier man 

har studerat. Dock ska det påpekas att detta resultat har den positiva miljöeffekten av att man 

undvikit deponering inte räknats med. När man har inkluderat undvikandet av deponering för 

alternativet med ÅB som ballast har det visat sig att skillnaderna mellan alternativen var 
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väsentliga. T ex för kategorierna försurning och skapande av marknära ozon var 

miljöpåverkan av ÅB 16% och 17 % lägre än för betong med NG. 

I en annan studie från Schweiz [7] har man analyserat miljöpåverkan av betongmix med ÅB 

som ballast respektive NG. I det första alternativet har 12 olika recept med två olika 

cementtyper studerats. Andelen ÅB av ballasten var antingen 25%, 40% eller 100%. I 

jämförelse har man studerat tre olika konventionella betongmix med två cementtyper. 

Recepten var beroende av betongens användningsområde (inomhus, utomhus eller lättbetong). 

Resultatet visar att betydligt lägre miljöpåverkan (ca. 30% lägre) har erhållits med samtliga 

ÅB i jämförelse med konventionell betong. Denna miljöfördelen tros bero på fördelen med att 

återvinna betong och undvikandet av deponering. 

I en tredje studie av Marinkovic et al, Serbien [8] har LCA på betong med ÅB ballast och 

betong med NG gjorts. Resultatet visar att cementet bidrar till största miljöpåverkan för båda 

systemen. Cementet orsakar ca. 81 % av totala energianvändningen och 92 % av 

klimatpåverkan. De andra studerade kategorierna (övergödning, försurning och skapande av 

marknära ozon) var cementets bidrag minst 77 %. Studien visar också att miljöpåverkan av 

cementet och ballasten för betongen med ÅB är marginellt större än för betong med NG. För 

transport har betong med naturaggregat lite större påverkan i tre av kategorierna och lika stor i 

den fjärde kategorin. Total är alternativet med naturaggregat något bättre för miljön. Då har 

man inte räknat med nyttan av att man undvikit deponering av 1071 kg betongavfall och uttag 

av 1071 kg naturaggregat i alternativet med ÅB. 
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2 FRAMSTÄLLNING AV VÄGGELEMENT AV BETONG 

2.1 Väggelementets ingående material 

2.1.1 Ballasten 

Ballast omfattas av naturgrus, sand, morän och krossat berg. Ballast används förutom till 

betong också för vägbyggnad, som utfyllnadsmaterial och makadam till järnvägar. Enligt 

SGU var mängden brutna ballast (bergkross, naturgrus och morän) ca. 87 miljoner ton i 

Sverige år 2016 [9]. Figur 2 visar totala levererade ballast fördelat efter sort för perioden 

mellan 1985 till 2016. Mest av levererade ballasten går till byggandet av vägar, järnvägar och 

betong. Behovet av ballast är sedan beroende av byggkonjekturen. 

 

Figur 2 Mängden levererad ballast sorterad efter typ. Det ska dock 

påpekas att levererad mängd är något mindre än bruten mängd. Källa: 

SGU [9] 

För betongindustrin är naturgrus och krossat berg viktigaste materialen till ballast. Sedan i 

mitten av 90-talet har man eftersträvat att ersätta naturgrus med krossat berg. I andra 

användningsområden som väg- och järnvägsbyggnad har man lyckats med denna strävan, 

dock inte helt. Däremot är betongindustrin fortfarande stor användare av naturgrus. 

Återvunnen krossad betong kan också användas som ballast. 

Naturgrus 
Naturgrus är jordarter sorterade av naturen som består av sand, grus och stenar. Naturgrus har 

avlagrats under istiden och hittas framförallt i rullstensåsar. Naturgrus som ändlig och icke 

förnybar resurs har stor vikt som grundvattenmagasin, för naturlig rening av ytvatten och inte 

minst att de har naturvärden. 

Enligt SGU:s rapport Naturgrus eller morän [10] är naturgrus redan brist i delar av Sverige 

eller kommer att vara det inom tiotals år om utvinningen går i samma takt som i dagsläget. 

För att förebygga detta har riksdagen stiftat lag om skatt (1995:1667). I enligt med denna lag 

har skatt tagits ut sedan 1 juli 1996. Trotts att skatten har i 2015 höjts från 13 kr till 15 kr per 

tonnaturgrus anser SGU att det inte är tillräcklig att förebygga exploateringen. För utvinning 

krävs förutom skatt även tillstånd som regleras av Miljöbalken. 
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Även om totala brutna naturgrus har gått ner, har betongindustrin ökat sin andel, se figur 3 

[11]. Detta beror på att andra användningsområdet har minskat sitt beroende av naturgrus och 

stort sett ersatt med bergkross. 

 

Figur 3 Andel leveranser av naturgrus fördelad efter 

användningsområdet för perioderna 2000, 2004, 2009 och 2011–2016. 

Källa: SGU 

Krossat berg 
Krossat berg utvinns av bergtäkter som sprängs och sedan krossas till olika fraktioner. 

Krossningsmaskinerna kan vara stationära eller mobila. Vanligt är att bergtäkten och 

krossanläggningen belägna samma ställe. Processen kan se ut som figur 4 visar [12]. Stenarna 

går igenom flera krossningsstegar för att få krossat berg av olika fraktioner. I bergkrossen som 

studeras i den här studien är producerat i NCC:s Ramnaslätt krossanläggning som är stationär 

anläggning. 

 

Figur 4 processen i typisk krossanläggning. I det här fallet illustreras 

NCC:s Ramnaslätt krossanläggning utanför Borås. Källa: NCC 
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Återvunnen betong 
Krossat återvunnen betong återvinns av betongavfall efter rivning eller betongspill från 

betongindustrin. I det första fallet krävs det avancerad sortering och kvalitetsgranskning, då 

betongavfallet från rivning som oftast innehåller också annat material som kan påverka den 

nya betongens egenskaper. Dessutom kan vissa hus byggda före 1985 innehålla blåbetong, i 

vilket fall det är viktigt att man utför tester på betongavfallet. Dessutom är lättbetong generellt 

inte lämplig som ballast för betong där hög hållfasthet krävs.  

Standard för användning av ÅB som ballast finns i den europeiska standarden, EN 206 och 

svensk standarden SS 137003. EN 206 specificerar krav för bland andra betongens 

delmaterial och gränsvärden för betongens sammansättning. Där anges att återvunnet 

finmaterial inte får användas i ballast och att maxsubstitution av ballast är 50 % för lägre 

betong kvalitéer. 

Idag används krossat betong som ballast framförallt som fyllnadsmaterial och obundet 

bärlager i vägkonstruktioner. Vid återvinning av betongavfall slipper man deponering, vilket 

medför lägre miljöbelastning och kostnader.  

2.1.2 Cement 

Cementet verkar som bindemedel för betongen och blandad med vatten kallas cementpasta. 

Cementets viktigaste råvara är kalksten som utvinns i sedimentära bergarter. Här i Sverige 

bryts kalkstenen i täkter nära cementanläggningen. Transporten från täkt till anläggning, som 

är korta sträckor av mindre än en km, sker genom dumprar av 95 ton. Sedan krossas stenen i 

mindre fraktioner, med maxstorlek av 80 mm. därefter mals kalkstenen till fint mjöl. 

Partiklarna har storlekar som är mindre än 90 µm. Därefter läggs kisel (Si) i form av sand till 

blandningen. Sedan går kalkmjölet vidare till förbränning som sker i två steg: första 

förkalcinering där kalciumkarbonat delas upp i kalciumoxid och koldioxid och sedan 

kalcinering i en ugn av roterande stålrör. I ugnen når temperaturen ca 1450 oC. Produkten blir 

klinker, som sedan kyls och mals med gips och eventuellt kalksten till cement. Figur 5 

illustrerar hur processen går till [13]. 

 

Figur 5 Tillverkningsprocessen av cement hos Cementa AB. Källa: 

Cementa AB 

Tillverkningen av cement medför stora koldioxidutsläpp. Även om processerna av 

cementtillverkningen i Sverige har gjort stora framsteg sedan 1990-talet och utsläppen av 

koldioxid har minskat [14], är branschen fortfarande stor källa till koldioxidutsläpp. 
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Bidragande faktor är att användningen av fossila bränsle, dock kan största delen (60–65%) av 

koldioxidutsläppen vid cementproduktionen tilldelas den kemiska reaktionen som sker vid 

förbränningen av kalkmjölet då CO2 frigörs [15]. 

2.1.3 Vatten 

Blandningsvatten till betongen specificeras i svenska standarden SS-EN 1008. Kvalitén på 

vattnet kan påverka betongens bindningstid, hållfasthetsutveckling och dess armerings 

korrosionsskydd [16]. Kortfattat kan sägas att dricksvatten av god kvalitet är rekommenderat. 

2.1.4 Tillsatsmedel 

Tillsatsmedel kan tillsättas betongen för att förändra såväl färska som hårdnade betongens 

egenskaper. Halten av tillsatsmedel i betongen är betydligt liten i förhållande till 

cementmängden. Vilken eller vilka tillsatsmedel som adderas beror på vilken eller vilka 

egenskaper som efterfrågas. Mesta använda tillsatsmedel i Sverige och dess viktigaste 

komponenter framgår i tabell 1 [17]. 

Tabell 1 Olika tillsatsmedlens förbrukningsandel och dess kemiska 

komponenter. Källa: Swedish Association for Concrete Admixtures [17]. 

Tillsatsmedel 

För-
brukning 

(%) Kemiska komponenter Användnings-området 

Flyttillsatsmedel 75 Lignosulfonat 
Sulfanerad 
melaminpolymer 
Sulfanerad 
naftalenpolymer 

Gör betongen lättflytande 
Förbättrar arbetarbarheten 
Möjliggör mindre vatten 

Vattenreducerare 14 Vinsolharts 
Förtvålad tallolja 
Syntetiska tensider 

 

Luftporbildare 7 Fosfat 
Hydroxylkarboxylsyror 
socker 

Bildar luftporer för att ge 
betongen frostbeständighet 

Retarder 0,5 Nitrat 
Aminer 
Tiocyanat  

För att dröja starten av 
betongens härdning 

Accelatorer 0,5 Cellulosa  Påskyndar härdningen vid kalla 
väderlekar 

Kollar man helhetsperspektivet är miljöpåverkan av tillsatsmedel per funktionell enhet 

producerat betong försumbar, då mängden är mindre än en procent av cementet. De 

tillsatsmedel studerade i den här studien är väl täckta när det gäller miljövarudeklarationer 

(EPD). Därför har man bestämt att inkludera dess miljöpåverkan i studien. 
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2.2 Logistik för tillverkning av väggelement 
Råvaror för att tillverka väggelement är: cement, ballast, vatten, armering och tillsatsmedel. 

Distanser av transporter för råvaror varier mellan Prefab företag. Avståndet är beroende av 

var företaget ligger och vilka råvaruleverantörer det har avtal med. Transportens 

miljöpåverkan är i sin tur beroende av: 

• Transportavstånd 

• Fyllnadsgrad 

• Skall tom retur räknas in? 

• Storlek på lastbil 

• Typ av bränsle 

• Euroklass 

Även om det finns många Prefab företag i Borås närhet så fokuserar den här studien på Heda. 

Ett miljömedvetet företag kan eftersträva att minimera transportavstånden genom att medvetet 

välja underleverantörer ur geografiskt perspektiv. Men dessvärre har den ekonomisk 

perspektivet en avgörande roll. T ex ur lönsamhetsperspektiv kan ett företag välja armering 

tillverkat i Polen än armering tillverkat i Sverige. Följande punkter beskriver hur transporterna 

av råvaror till Heda ser ut i dagsläget. 

Ballast som kommersiellt används för tillverkning av prefabricerat betongelement är 

huvudsakligen krossat berg och naturgrus. Brytning av krossat berg sker över hela Sverige, se 

figur 6. Enligt Naturvårdsverkets rapport 2016 sker den största användningen till största del i 

tätbefolkade regionerna, se figur 6. Detta medför att tillgången krossat berg kommer att 

minska kraftigt i storstadsområden. Vilket i sin tur leder till längre transportsträckor, eftersom 

det byggs mest i storstadsområden. Även naturgrus utvinns mestadels i tätbefolkade områden 

(se figur 6 höger karta), dock i mindre omfattning än krossat berg. 
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Figur 6 Visar täkter där krossat berg (vänster karta) och Naturgrus 

(höger karta) bryts. 

I Sverige tillverkas cement i Skövde, Gotland och Öland. Till Heda levereras cement från 

Skövde. leverans från Skövde erbjuder betydligt kortare sträcka där transporten sker med 

endast lastbil. Däremot sker en del av transporten från Gotland och Öland med båt. 

Vatten för tillverkning av betongelement kommer antingen från kommunala vattensystemet 

eller egen brunn. För Hedas del erhålls vatten från egen brunn. 

Tillsatsmedel som används av Heda är tillverkat i Stockholm av Sika Sverige AB. 

Transporten sker i bulk med lastbil. Då kunder som Heda inte har behov av en hel lastbil, 

levererar Sika till flera kunder vid varje körning.  

Europeiska miljöklasser (Euro Class) 

Euroklass (Euro Class) är europeiska miljöklasser för bilar, lastbilar och bussar. Det ställer 

krav på högsta tillåtna utsläpp av vissa ämnen till exempel CO och NOx. Euroklasserna 

regleras av European emission standards. Första Euroklass kom 1992 och kallas Euro 1. 

Senast klassen är Euro 6 som började gälla från 2015. I Sverige måste nya personbilar och 

lätta transportfordon klara Euro 6, medan nya tunga lastbilar måste klara Euro 5. 

Euroklasserna av de lastbilar som transporterar råvaror i den här studien har erhållits av Heda  
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2.3 Processen för industritillverkat betongelement 
Industrial produktion av betongelement har lång historia i Sverige. Redan under 1920-talet 

tillverkades prefabricerade betongelement i stor skala. Numera är tillverkningsprocessen 

högst moderniserat och sker under kontrollerade förhållandet. 

Processen börjar med att säljaravdelningen får beställning av en kund och de nödvändiga 

ritningarna. Sedan överlämnar säljaravdelningen projektet till ritkontoret. Ritkontoret 

projekterar och dimensionerar elementet. Ritkontoret tar fram byggritningar. Efter granskning 

går ritningarna till fabriken för att tillverka elementet.  

Första steget på fabriken är att formbordet, som är vanligtvis av stål, tvättas. Sedan placeras 

armeringen på formbordet. Därefter hälls betongmixen på formbordet. Varefter vibreras 

betongen. Vibreringen sker med elkraft. Slutligen körs formbordet i en härdningskammare. 

Här är avsikten att elementet härdas under kontrollerade förhållandet med förutbestämda 

temperatur och luftfuktighet. 

2.4 Livscykelanalys som kvantitativ metod 
Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att utvärdera/bedöma en produkts 

miljöpåverkan under hela dess livscykel, från vaggan till graven. Ibland kan man nöja sig att 

studera delar av livscykeln som t ex från vaggan till grind, från grind till graven eller från 

grind till grind beroende på syftet med LCA:n. I det fallet LCA gäller från vaggan till graven 

tittar man på hela produktens livscykel, från råvara utvinning till produktens bortskaffandes i 

deponi eller återvinning. Var man sätter gränserna beror på vilken typ av LCA man är ute 

efter. Internationella standarderna ISO14044:2006 och ISO 14040 beskriver LCA metodiken. 

Utöver dem anger europeiska standarden EN15804:2012+A12013 hur LCA metodiken skall 

tillämpas för byggprodukter. 

LCA genomför man i fyra steg som är beroende av varandra. Att stegen är beroende av 

varandra betyder att metoden är iterativ. Figur 6 visar schemat för LCA:s genomförande i de 

olika stegen. 
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Figur 7 Arbetsflödet för livscykelanalys 

2.4.1 Målbeskrivning och omfattning 

I den här delen definierar man följande punkter: 

• Syftet med LCA-studien: (vem det ska göras och vad det ska användas till),  

• Funktionell enhet: enhet som alla resultat relateras till. Extra viktig när man jämför 

olika alternativ att funktionella enheten är rättvis för alla alternativen. 

• Systemgräns: här bestämmer man om studien ska gälla från vaggan till graven eller 

annan gräns. Även geografiska gränsen, var LCA:n ska gälla och tidsgräns, vilken 

period den gäller. Dessutom måste man ta fram förenklat flödesschema som tyder var 

gränserna går. 

• Antagande: i genomförande av LCA kan man vara tvungen att göra vissa antaganden. 

Man ska dock se till att antagande man gör inte äventyra resultatets integritet och 

objektivitet. 

• Allokering: allokeringar som man gör måste beskrivas här. Allokering kan till 

exempel vara en process som tillverkar flera produkter, men i studien tittar man bara 

en av produkterna, därför måste allokering göras för vissa saker som 

resursanvändning. 

• Miljöpåverkanskategorier: här bestämmer man vilka kategorier som man ska 

bedöma. Kategorier man väljer att studera beror på många saker, bland andra vilka 

utsläpp som finns och var processerna sker. 

2.4.2 Inventeringsanalys 

Inventeringsanalys, (ibland förkortat LCI för engelskan live cycle inventory analyses) handlar 

om att man samlar all data om inflöde och utflöde av systemet som bedöms. Sedan beräknar 

man miljöbelastningarna dessa inflöden och utflöden ger upphov till. Dessa miljöbelastningar 

kan vara utsläpp, resursanvändning och avfall (både farlig och icke farlig). I det här steget tar 

man först fram ett komplett flödesschema där man illustrerar alla processer och transporter 

inom den bestämda systemgränsen. Här räknar man massa- och energibalanser. Alla värden 

Målbeskrivning och 

omfattning 

Tolkning Inventeringsanalys 

Miljöpåverkansbedömning 
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måste utryckas i relation till den funktionella enheten som man har bestämt i föregående steg. 

Till slut sammanställer man all resursanvändning och utsläpp i tabellform. Dessa 

miljöbelastningar bidrar till olika miljöpåverkanskategorier, som måste bedömas. Varför nästa 

steg blir bedömning av miljöpåverkan. 

2.4.3 Bedömning av miljöpåverkan 

I Bedömning av miljöpåverkan bedömer man miljöpåverkan i de kategorier som man har 

bestämt i första steget, Målbeskrivning och omfattning. Vissa utsläpp bidrar till en 

miljöpåverkanskategori, andra kan bidra till fler kategorier. Till exempel NOx kan bidra till 

både övergödning och försurning [18]. Man behöver därför bedöma vilka utsläpp hamnar till 

vilka kategorier. Några av kategorierna kan nämna följande i tabell 2. 

Tabell 2 Några miljöpåverkanskategorier. 

Påverkans-
kategorier Förkortning Engelska Kommentar  

Klimatpåverkan GWP Global warming 
potential 

Finns för tidsperspektiven: 20, 
100 och 500 år. Uttrycks i 
förhållande till CO2. Med enheten: 
kg CO2 eq  

Förtunning av 
ozonlagret 

ODP Ozon deplation 
potential 

Nedbrytning av ozonlagret i 
högre atmosfär. Uttrycks i 
ekvivalent till CFC-11.  

Bildning av 
marknära ozon 

POCP Photochemical ozone 
creation potential 

Marknära ozon är farlig för 
människor och ekologi. Uttrycks i 
förhållande till etylen. 

Försurning AP Acidification potential Utsläpp som mest påverkar är 
SO2, NOx och HCl.  Uttrycka i 
förhållande till SO2. 

Övergödning EP Eutrophication potential Uttrycks i förhållande till PO4
3-. 

Abiotiska resurser ADP Abiotic deplation 
potential 

Uttrycks i förhållande till antimon 
(Sb)  

 

2.4.4 Tolkning 

Ofta resulterar inventerings analysen och miljöpåverkansbedömningen oöverskådliga data. 

Dessutom kan de som ska underrättas resultatet inte vara så insatta i livscykelanalys. Därför är 

det viktigt att förmedla resultatet på ett överskådligt sätt. Det kan ibland vara nödvändigt att 

välja viktigaste resultatet beroende på syftet med livscykelanalysen. 
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3 MÅLBESKRIVNING OCH OMFATTNING 

3.1 Målbeskrivning 
Målet med den här studien är att jämföra miljöpåverkan av tre massivväggar tillverkade av 

betong med olika ballastmaterial. Alternativ 1 har massivväggelementet ballast som utgörs 

helt av ÅB. Alternativ 2 är element med endast KB i både fina och grova fraktionerna. 

Alternativ 3 är element med ballast av NG i fina fraktionerna och KB i grova fraktionerna, 

som idag är normen. Studien vill svara den relativa miljöpåverkan av dessa tre alternativ. 

Det finns tydliga cirkulär ekonomiska fördelar med användningen av ÅB som ballast. Som 

helhet minskar uttaget av abiotiska resurser när man ersätter ballast av naturstenmaterial med 

ÅB. Dessutom är undvikandet av deponering av betongavfall en fördel med ÅB. Dock, 

kommer den positiva miljöeffekten som undvikandet av deponering medför inte inkluderas i 

den här studien.  

3.2 Funktionellenhet 
Valet av funktionell enhet måste vara rättvisande för att göra jämförelsen objektivt. Man utgår 

att de mekaniska egenskaperna av alla tre alternativen är förhållandevis likartade. Man räknar 

med också att de tre alternativen uppfyller minimum kraven vad gäller bärförmåga, 

brandsäkerhet och ljudisoleringsförmåga. Därför förutsetts att alla tre alternativ uppfyller 

samma funktion. Med hänsyn till ovanstående har funktionella enheten valts till 1 m3 av 

massivväggselement. 

3.3 Systemgräns med förenklat flödesschema 
I den här LCA studeras miljöpåverkan från vaggan till grind. Grind bestäms till Hedas 

anläggning och inkluderar inte transporten till byggplatsen. Den geografiska gränsen sätts till 

Sverige. De flesta underleverantörer är inom 60 km radie av Hedas anläggning i Hedared. Ett 

förenklat flödesschema presenteras i figur 7. 
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Figur 8 Förenklad flödesschema 

LCA:n är uppdelat i tre faser. Fas 1, som betecknas med A1, är uppströmsprocesserna alltså 

råvaror, fas 2 (A2) är transporterna som tar råvaror till Hedas anläggning och fas 3 (A3) är 

kärnprocesserna, dvs tillverkningen av massivväggelementet. Eftersom tillverknings-

processerna för de tre massivväggelementen är samma, tas A3 inte med i beräkningen.  

3.4 Antaganden 
De antagande som görs här är viktig att de inte kompromissar resultatets integritet. Därför har 

endast antagandet som möjliggjorde den här LCA-studien gjorts. Följande antagande har 

gjorts:  

• Eftersom alla alternativ är tänkt att tillverkas i samma plattform och med samma 

metod, antas A3 bidra till lika stora miljöpåverkan för alla tre alternativ och därför tas 

inte med i beräkningen. 

• Av samma anledning som ovan antas spillet vara lika stor. Vilket leder till att spillet 

inte räknas med. 

• Armeringens mängd och dimension antas vara lika för alla alternativ och därför tas 

inte med beräkningen. 

3.5 Miljöpåverkanskategorier 
Nedanstående kategorier studeras i den här LCA-studien, eftersom de återkommer i de olika 

EPD som har använts i den här studien. 

• Klimatpåverkan (GWP100)  

• Förtunning av ozonlagret (ODP) 

• Marknära ozon (POCP) 

• Försurning (AP) 

• Övergödning (EP) 

• Abiotiska resurser (ADP) 
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Prefab företag 
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Transport Transport 
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4 INVENTERINGSANALYS 

4.1 Massivvägg – kort beskrivning 
Massivvägg är ett väggelement av betong. Elementet kan användas som såväl yttervägg som 

innervägg och är antingen bärande eller ej bärande. Tjockleken varierar beroende på 

användningsområdet. Heda tillverkar för närvarande massivväggar av följande tjocklekar: 

• 100 mm: för rumsavskiljande eller som våtrumsvägg. I båda fallen är 

elementet ej bärande. 

• 150 mm: bärande vägg upp till 4 plan. 

• 200/220 mm: lägenhetsavskiljande, bärande upp till 10 plan. 

I den här studien är massivväggelementet avsedd för yttervägg. Eftersom Heda inte har 

erfarenhet av att tillverka massivväggelement med recepten i alternativ 1 och 2, har man gjort 

antagandet att tillverkningsprocessen för dem är detsamma som för alternativ 3.  Figur 8 visar 

elementet med generell armering. 

 

Figur 9 Massivvägg med generell armering. Källa: Heda 

4.2 Alternativ 1: Återvunnen betong (100 %) 
I det här alternativet har receptet tagits fram Heda. Receptet visas i tabell 3. 

Tabell 3 Recept för massivvägg enl. alternativ 1. Armering är inte 

inkluderat. a: vattenreducerande flyttillsatsmedel b: luftporbildare 

Alternativ 1 
A1: Råvaror 

Vikt  
(kg/m3) 

Vikt 
(%) 

Byggcement 480 20,88% 
Vatten 245 10,66% 
RCA 0,5/4 270 11,75% 
RCA 0/8 570 24,80% 
RCA 8/11 730 31,76% 
Sika HD-100a 3,4 0,15% 
SikaAer Sb 0,2 0,01% 

Totalvikt utan armering 2298,6 100% 
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Flödesschema 

I figur 9 presenteras flödesschemat för alternativ 1.  

 

Figur 10 Flödesschema för tillverkningen av massivväggelement enl. 

alternativ 1. 

Datainsamling 
Cement: tillverkas av Cementa AB i Skövde. Avståndet mellan cementfabriken i Skövde och 

Hedas tillverkningsanläggning bestäms med hjälp av Google Maps till 128 km. Enligt Heda 

sker transporten med Euro 5 lastbil av 45 ton lastkapacitet. För byggcementet hämtas 

miljöpåverkningen för valda kategorierna från EPD, se bilaga 1. EPD:n upprättades 2014-10-

29. 

Vatten: Heda hämtar sitt vatten från egen brunn. Ingen EPD finns för det här specifika fallet. 

Man har därför antagit att vanligt svenskt kranvatten med konventionell rening är likvärdig. 

Vilket leder till att man hämtar miljöpåverkningar från SimaPro med ecoinvent 3.0 databas. 

Erhållna värden återfinns i bilaga 1.  

Cement 
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Transport 1 
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Massivvägg 

Vatten 
Egen brunn 

Transport 3 
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Transport 6 
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Krossning av återvunnen betong: Man utgår att deponin finns intill Hedas fabrik. Sedan 

transporteras återvunna betongen till krossanläggning. Man har valt NCC:s Ramnaslätt 

krossanläggning som är 18 km (transport 2) avstånd. I denna anläggning framställs KB. Man 

har gjort antagandet att processerna att krossa berg och att krossa betong är likvärdiga och 

därför ger liknande miljöpåverkan. Man förutsätter då att samma krossmaskiner som man 

använder till att krossa berg går att använda till att krossa betong. Krossningen ger då 

produkterna ÅB 0,5/4, 0/8 och 8/11. Sedan transporteras dessa produkterna tillbaka till Heda. 

Transporterna 3, 4 och 5 är av samma avstånd och enligt Heda samma Euro 4 lastbil som 

transport 2. 

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet [19] är spillet vid krossningen 38%. Dvs 1 m3 betongavfall 

ger 0,62 m3 krossad betong. Varför beräkningen av betongavfall som måste transporteras i 

transport 2 blir som följer nedan. 

𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 =
𝐾𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔

0,62
                                      

                                              =
𝑅𝐶𝐴 0,5 4⁄ + 𝑅𝐶𝐴 0 8⁄ + 𝑅𝐶𝐴 8 11⁄

0,62
                  

                                         =
270 + 570 + 730

0,62
= 2532,258 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑓. 𝑒. 

Sika HD-100: tillverkas av Sika Sverige AB i Spånga, Stockholm. Avståndet mellan Sika’s 

fabrik och anläggningen i Hedared är 433 km. Enligt Heda sker transporten med Euro 5 

lastbil. Miljöpåverkningarna hämtas från EPD för Sika HD-100 i bilaga 1. 

Transporter: Miljöpåverkan för transporterna hämtas från ecoinvent 3.0 databasen. I tabell 4 

sammanställs all indata för transporterna: 1–6. Miljöpåverkan av Euro 4, 5 och 6 återfinns i 

bilaga. 

Tabell 4 Indata för A2 (transporter) i alternativ 1 

A2 
Transporter 

Euroklass 
diesel 

Avstånd 
(km) 

Inflöde  
(kg/m3) 

Transport 1 Euro 5 128 480 
Transport 2 Euro 4 18 2532,258 
Transport 3 Euro 4 18 245 
Transport 4 Euro 4 18 570 
Transport 5 Euro 4 18 730 
Transport 6 Euro 5 433 6,37 

4.3 Alternativ 2: Krossat berg (100 %) 
Alternativ 2 har helkross ballast. Receptet är resultatet av ett samarbete mellan Högskolan i 

Borås och UBAB, ett medelstor prefab företag i Borås regionen. Tabell 5 visar receptet. 

Tabell 5 Recept för tillverkning av massivväggelement enl. alternativ 2. 

a: vattenreducerande flyttillsatsmedel b: luftporbildare  

Alternativ 2 
A1: Råvaror 

Vikt 
(kg/m3) 

Vikt  
(%) 

Byggcement 200 7,80% 
SH-cement 200 7,80% 
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Vatten 160 6,24% 
Krossat berg 0/8 1080 42,13% 
Krossat berg 8/16 920 35,89% 
Sikament 1030a 2,8 0,11% 
SikaAer Sb 0,4 0,02% 

Total vikt utan armering 2563,2 100% 
 

Flödesschema 
Alternativ 2 har flödesschema som framgår i figur 10. Båda ballastfraktionerna levereras av 

samma företag, NCC från anläggningen Ramnaslätt. 

 

Figur 11 Flödesschema för alternativ två. 

Datainsamling 
Cement: För alternativ 2 används lika stora delar av Byggcement och Snabb hårdnande (SH) 

cement. Båda cementen tillverkas av Cementa AB i Skövde. Avståndet mellan 

cementfabriken och Hedas tillverkningsanläggning är 128 km. Enligt Heda transporteras Båda 

cementen i samma lastbil med släp. Lastbilen med släp har fördelen att två olika cementsorter 

kan transporteras samtidigt. Lastbilen har lastkapacitet av 14 ton och släpet 42 ton. Enligt 

Heda sker transporten med Euro 5 lastbil. För cementet hämtas miljöpåverkan för valda 

kategorierna från EPD, se bilaga 1. EPD för både Byggcementet och för SH-cementet 

upprättades 2014-10-29 
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Vatten: Heda hämtar sitt vatten från egen brunn. Ingen EPD finns för det här specifika fallet. 

Man har därför antagit att vanligt svenskt kranvatten med konventionell rening är likvärdig. 

Vilket leder till att man hämtar miljöpåverkan från SimaPro med ecoinvent databas. Erhållna 

värden återfinns i bilaga 1.  

Krossat berg 0/8 0ch 8/16: båda sten fraktionerna framställs i krossningsanläggningen 

Ramnaslätt som ägs av NCC Industri AB. Krossningen för KB 8/16 sker i fler steg än för KB 

0/8 vilket gör att den har högre miljöpåverkningar i vissa kategorier. EPD för båda 

fraktionerna upprättades 2017-11-06 och återfinns i bilaga 1. I EPD:n inkluderas 

miljöpåverkan av interna transporter, t ex transporten från brytplatsen till krossanläggningen.  

Däremot inkluderas inte transporten från krossanläggning till Heda. Denna transport sker med 

Euro 4 lastbil och avståndet är 18 km. 

Sikament 1030: tillverkas av Sika Sverige AB i Spånga, Stockholm. Avståndet mellan Sika’s 

fabrik och anläggningen i Hedared är 433 km. Transporten sker med Euro 5 lastbil. 

Miljöpåverkningarna hämtas från EPD, se bilaga 1. 

SikaAer S: Samma förutsättningar som för Sikament 1030 gäller för den här produkten, båda 

produkterna transporteras i samma lastbil.  

Transporter: Miljöpåverkningen för transporterna erhålls från ecoinvent databasen, se bilaga. 

I tabell 6 sammanställs all indata för transport 1–6. 

Tabell 6 Transport(A2) av råvaror för alternativ 2. 

A2 
Transporter 

Euroklass 
diesel 

Avstånd 
(km) 

Inflöde  
(kg/m3) 

Transport 1 Euro 5 128 400 
Transport 2 Euro 4 18 920 
Transport 3 Euro4 18 1080 
Transport 4 Euro 5 433 3,636 

 

4.4 Alternativ 3: Naturgrus och krossat berg 
Alternativ 3 som idag är det traditionella sättet att tillverka massivväggelement av betong i 

Hedas produktion. Produkten som tillverkas av Heda har den interna benämningen Recept 40 

C35/45 Vct 0,50 vägg. Ingående material framgår av tabell 7. I benämningen ovan framgår det 

att vattencementtalet är 0,5. I fina fraktionerna (0/8) utgörs av naturgrus (gjutsand) och grova 

fraktionerna (8/11) av krossat berg. 

Tabell 7 Recept för tillverkning av massivväggelement enl. alternativ 3. 

Mängden uttrycks i kg per funktionell enhet. a: vattenreducerande 

flyttillsatsmedel b: luftporbildare 

Alternativ 3 
A1: Råvaror 

Vikt 
(kg/m3) 

Vikt  
(%) 

Byggcement 480 20,06% 
Vatten 245 10,24% 
Naturgrus 920 38,45% 
Krossat berg 8/11 744 31,10% 
Sikament HD-100a 3,4 0,14% 
SikaAer Sb 0,2 0,01% 



 

 

20 

 

Total vikt utan armering 2392,6 100% 

 

Flödesschema 
I figur 11 presenteras flödesschemat för alternativ 3: 

 

Figur 12 Flödesschema för tillverkning av massivväggelement enl. 

alternativ 3. 

Datainsamling 
Cement: Cementet i detta alternativ består av Byggcement. Cementet tillverkas i Skövde av 

Cementa AB. Leveransen sker i samma lastbil med släp som för de två andra alternativen. 

Avståndet till Hedas anläggning är 128 km. Miljöpåverkningarna av cementet hämtas från 

EPD för Byggcement Std PK. EPD:n skapades den 29 oktober 2014, resultatet framgår i 

bilaga 1.  

Vatten: Samma gäller här som de två andra alternativen. 

Gjutsand: Naturgruset utvinns i Örsås i Svenljunga. Täkten ligger 59 km från Hedas 

tillverkningsanläggning i Hedared. I skrivande stund var någon EPD för denna produkt inte 

framtaget. Därför hämtas data om miljöpåverkan av naturgrus, se bilaga 1 figur 24, med hjälp 

av SimaPro i databasen Ecoinvent. 

Krossat berg 8/11: Samma förutsättningar för alternativ 2 gäller även här. 

Sika HD-100: Produkten är vattenreducerande flyttillsatsmedel. Tillsatsmedlet förbättrar 

betongens arbetbarhet. Både den här produkten och SikaAer S, som är en luftporbildare, 

Cement 
Byggcement 

Skövde 

Transport 1 
128 km 

Tillverkning av 
massivvägg 

Vatten 
Egen brunn 

Transport 3 

18 km  

Transport 2 
59 km 

Krossat 
berg 8/11 

Armering 

SikaAer S 
Sika HD-100 

Byggskedet 
Mekaniska 

Gjutsand 
(Naturgrus) 

Transport 4 
433 km 

Transport 6 
171 km 

Bruksskedet 

Rivning 



 

 

21 

 

tillverkas i Spånga, Stockholm av Sika Sverige AB. Avståndet mellan SIKA:s fabrik och 

Hedared är 433 km.  

Transporter: Miljöpåverkan för transporterna erhålls från ecoinvent databasen, se bilaga 1. I 

tabell 8 sammanställs all indata för transporterna: 1–4. 

Tabell 8 Transport för alternativ 3 

Transport Euroklass 
diesel 

Avstånd 
(km) 

Inflöde  
(kg/m3) 

Transport 1 Euro 5 128 425 
Transport 2 Euro 4 59 920 
Transport 3 Euro 4 18 744 
Transport 4 Euro 5 433 3,6 
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5 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN  

5.1 Exempelberäkning 
Klimatpåverkan per funktionell enhet (m3) för alternativ 1 beräknas som ett 

beräkningsexempel. Första påverkan av råvara anskaffningen (A1) och sedan transporterna av 

råvaror till Hedas anläggning (A2). Därefter summeras klimatpåverkan av A1 och A2 för 

alternativet. Samma beräkningsmodell kan tillämpas på alla kategorier för alternativen. 

Klimatpåverkan i andra kolumnen från vänster i både tabell 9 och tabell 10 erhålls från 

EPD:er i bilaga 1. Beräkningen av klimatpåverkan av cementet som exempelberäkning följer 

nedan. 

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛/(𝑓. 𝑒. ) = 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒/(𝑓. 𝑒. )              [
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑔
×

𝑘𝑔

𝑚3
] 

Där:  

• Klimatpåverkan hämtas från EPD för Byggcement i bilaga 1 

• Inflödet är mängden cement per funktionell enhet (m3) 

    𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 (𝑓. 𝑒. )⁄ = 0,7037 × 480 = 337,8                                [
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑚3⁄ ] 

I tabell 9 sammanställs klimatpåverkan för A1. 

Tabell 9 Klimatpåverkan per f.e.(m3) är presenterade i högra kolumnen. 

Alternativ 1 
A1: Råvaror 

Klimatpåverkan 
kg CO2 eq/kg 

Inflöde 
kg/m3 

Klimatpåverkan  
kg CO2 eq/m3 

B cement  0,704 480 337,776 

Vatten 3,170E-04 245 0,078 

RCA 0,5/4 5,270E-04 270 0,142 

RCA 0/8 5,270E-04 570 0,300 

RCA 8/11 5,270E-04 730 0,385 

Sika HD-100 0,527 3,4 1,792 

SikaAer S 1,880 0,2 0,376 

  Total 340,473 

Klimatpåverkan av transport 1 för alternativ 1 fås av formeln nedan: 

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑓. 𝑒. = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 × 𝑖𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒 × 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑⁄               [𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑚3⁄ ] 

Först uttrycks klimatpåverkan i kg CO2 eq/(kg*km) istället per tkm: 

8,470 × 10−2𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑡𝑘𝑚⁄ =
8,470 × 10−2

103
𝑘𝑔𝐶𝑂2 𝑒𝑞 (𝑘𝑔 ∗ 𝑘𝑚)⁄

= 8,470 × 10−5𝑘𝑔𝐶𝑂2  𝑒𝑞 (𝑘𝑔 ∗ 𝑘𝑚)⁄  

Därmed blir: 

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑓. 𝑒. = 8,470 × 10−5 × 480 × 128⁄ = 5,204              [𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑚3⁄ ] 
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Tabell 10 Klimatpåverkan för transporter(A1) i alternativ 1 framgår i 

högra kolumnen. 

Alternativ 1 
A2: 
Transport 

Klimatpåverkan 
kg CO2 

eq/(t,km) 
Inflöde 
kg/m3 

Avstånd 
km 

Klimatpåverkan 
kg CO2 eq/m3 

Transport 1 0,0847 480 128 5,204 

Transport 2 0,0898 2532,258 18 4,093 

Transport 3 0,0898 270 18 0,436 

Transport 4 0,0898 570 18 0,921 

Transport 5 0,0898 730 18 1,180 

Transport 6 0,0847 3,6 433 0,132 

    Total 11,967 

Totala klimatpåverkan för alternativ 1 blir som visas i tabell 11. 

Tabell 11 Totala klimatpåverkan per f.e.(m3) för alternativ 1. 

Klimatpåverkan för alternativ 1 (kg CO2/m
3) 

A1 A2 A1+A2 

340,473 11,967 352,440 

 

5.2 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av alla alternativ var för sig i tabellform. I bilaga 3 finns 

en tabell som sammanställer resultatet för samtliga tre kategorier. 

Alternativ 1 
I tabell 12 presenteras hela miljöpåverkningen för alternativ 1 (ÅB ballast). 

Tabell 12 Miljöpåverkan per m3 väggelement enligt alternativ 1 (ÅB 

ballast). 

Alternativ 1 

Miljöpåverkanskategorier Enhet A1 A2 A1+A2 

Klimatpåverkan (GWP100) kg CO2 eq 340,849 11,967 352,816 

Förtunning av ozonlagret (ODP) kg CFC 11 eq 7,521E-08 2,293E-06 2,368E-06 

Försurning (AP) kg SO2 eq 0,306 0,051 0,357 

Övergödning (EP) kg PO43- eq 5,772E-02 9,002E-03 6,673E-02 

Marknära ozon (POCP) kg C2H2 eq 4,624E-02 2,020E-03 4,826E-02 

Abiotiska resursutarmning (ADP) kg Sb eq 7,733E-04 2,154E-05 7,948E-04 

 

Alternativ 2 
I tabell 13 presenteras hela miljöpåverkningen för alternativ 2 (KB ballast). 

Tabell 13 Miljöpåverkningen per m3 väggelement enligt alternativ 2 (KB 

ballast). 

Alternativ 2 

Miljöpåverkanskategorier 
Enhet A1 A2 A1+A2 
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Klimatpåverkan (GWP100) kg CO2 eq 303,380 7,687 311,067 

Förtunning av ozonlagret (ODP) kg CFC 11 eq 1,079E-08 1,468E-06 1,479E-06 

Försurning (AP) kg SO2 eq 0,304 0,031 0,334 

Övergödning (EP) kg PO43- eq 5,758E-02 5,922E-03 6,350E-02 

Marknära ozon (POCP) kg C2H2 eq 4,399E-02 1,304E-03 4,530E-02 

Abiotiska resursutarmning (ADP) kg Sb eq 6,836E-04 1,398E-05 6,976E-04 

 

Alternativ 3 
I tabell 14 presenteras hela miljöpåverkningen för alternativ 3 (NA + KB ballast). 

Tabell 14 Miljöpåverkningen per m3 väggelement enligt alternativ 3 (NA 

+ KB ballast). 

Alternativ 3 

Miljöpåverkanskategorier 
Enhet A1 A2 A1+A2 

Klimatpåverkan (GWP100) kg CO2 eq 345,447 11,413 356,860 

Förtunning av ozonlagret (ODP) kg CFC 11 eq 8,701E-07 2,185E-06 3,056E-06 

Försurning (AP) kg SO2 eq 0,337 0,049 0,386 

Övergödning (EP) kg PO43- eq 6,232E-02 8,619E-03 7,094E-02 

Marknära ozon (POCP) kg C2H2 eq 4,776E-02 1,928E-03 4,968E-02 

Abiotiska resursutarmning (ADP) kg Sb eq 7,743E-04 2,057E-05 7,949E-04 
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6 TOLKNING 
Innan man analyserar resultatet, är det rimligt att titta på ingående materialens andel i 

recepten. Figur 12 visar att andelen tillsatsmedlen är mindre än en procent i alla tre recept. 

Ballast är den dominerande råvaran i viktmässigt. Den utgör ca. mellan 68 % och 78 % av 

massan i alla tre alternativ. Både alternativ 1 och 3 har cement andel som är ca. 21 % och 20 

% respektive, trots att båda recepten innehåller lika mycket mängd (480 kg) per m3. Detta 

beror på att mängden ballast per m3 är lägre för alternativ 1 än för alternativ 3. Att alternativ 2 

har lägre andel av cement än övriga alternativ beror på att dess recept innehåller 80 kg mindre 

cement per m3. 

 

Figur 13 Andelen av olika materialens halt. Figuren visar att alternativ 1 

har högre cementhalt i sitt recept än de övriga alternativen. 

Att en råvara har högre andel behöver nödvändigtvis inte betyda att det har större 

miljöpåverkan än någon annan råvara som har lägre andel. Figur 13 visar att det är cementet 

som bidrar mest när det gäller klimatpåverkan av A1 i alla alternativ. Dominansen är så stor 

att andra råvara sammanlagt bidrar till mindre än en procent i alternativ 1. vattnets inverkan 

till klimatpåverkan är försumbar. I figuren framgår det också att ballasten bidrar litet till 

klimatpåverkan. 
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Figur 14 Klimatpåverkan av A1 i alla tre alternativ fördelade efter 

material. Lägg märke till att värdeaxeln börjar på 250 kg CO2 eq/m3 

Klimatpåverkan 

I följande figurer15 visas olika råvarors och transportens bidrag till kategorin klimatpåverkan. 

Cementet bidrar mest till klimatpåverkan, transporternas bidrag till klimatpåverkan är liten 

men betydlig andel. Alternativ 2 har totalt minst påverkan till klimatet, på grund av att 

andelen cement i alternativ 2 är 80 kg per m3 lägre än de andra alternativen. När det gäller 

ballasten, är ÅB:s bidrag försumbar jämfört med de två andra alternativen.  

 

Figur 15 Cement bidrar till mest till klimatpåverkan även när man 

inkluderar transporter. 

Förtunning av ozonlagret 

Miljöpåverkanskategori förtunning av ozonlagret visas i figur 16. Här är det transporterna 

som bidrar mest till miljöpåverkan. Alternativ 1 har fler transporter och längre sträcka totalt 

sett än alternativ 2 och 3 vilket leder till att transporten i detta alternativ har större påverkan 

till förtunning av ozonlagret. 
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Figur 16 Kategorin: förtunning av ozonlagret är det transporten som 

bidrar till mest. 

Försurning 

Kategorin försurning visas i figur 17. Även om cementet bidrar störst, är ballastens och 

transporternas bidrag betydliga. Att ballasten i alternativ 1 har lägre påverkan än de övriga 

alternativen beror på att produktionen av ÅB-ballast involverar endast krossning.   

 

Figur 17 Cementet är största bidragande komponent även i den här 

miljöpåverkanskategorin i alla tre alternativ. 

Övergödning 

I figur 18 framgår olika råvarors och transportens bidrag till övergödning. Även om cementet 

har största inverkan på övergödningen, är ballastens och transportens bidrag betydelsefulla. 

Figuren visar också att ballasten i alternativ 1 har inverkan som är betydligt mindre än 

alternativ 2 och 3. 
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Figur 18 Övergödning fördelat efter råvaror och transport 

Skapande av marknära ozon 

Skapande av marknära ozon orsakas huvudsakligen av cementet i alla tre alternativ, figur 18. 

Ballasten i alternativ 1 bidrar mindre till skapandet av marknära ozon jämfört med de två 

andra alternativen. 

 

 

Figur 19 vattnets bidrag till skapande av marknära ozon som för övriga 

kategorier är försumbar. 

Abiotisk resursutarmning 

Figur 14 visar abiotiska resursutarmningen av alla tre alternativ fördelat efter materialtyp och 

transporter. Fortfarande dominerar cementets bidrag även när man inkluderar transporter. De 

andra komponenternas bidrag är marginella. 
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Figur 20 Abiotiska resursutarmning. transporten stor bidragande 

komponent, framförallt i alternativ 1 

Sammanställning av totala resultatet 

Resultatet visar att Alternativ 2 har mindre miljöpåverkan än alternativ 1 och 3 i samtliga 

studerade, se figur 19. Alternativ 1 och 3 vars recept skiljer sig på ballasten visar att alternativ 

1 har något lägre miljöpåverkan än alternativ 3 i alla kategorier förutom förtunning av 

ozonlagret där alternativ 3 har ca. 29 % större påverkan än alternativ 1. Eftersom alternativ 2 

har lägre påverkan än alternativ 1 och 3 i alla kategorier i den här studien, är det rättvist att 

konstatera att alternativ 2 är generellt bättre för miljön än de två andra alternativen. I 

kategorin marknära ozon är påverkan av alternativ 2 och alternativ 3 lika stora. Att resultatet 

indikerar att alternativ 1 är något sämre för miljön än andra alternativ är inte överraskande. 

Alternativ 1 har cementhalt av 20,86 %. Detta anses vara bidragande orsak. 

 

Figur 21 Alternativ 2 och 3 är presenterade i förhållande till alternativ 

1. Diagrammen visar att alternativ 1 har större miljöpåverkan i alla 

kategorier utom en, Övergödning. 
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6.1 Känslighetsanalys 
Att ÅB kan komma från riven betong eller restbetong från betongindustrin har konstaterats i 

kapitel 2. I den här studien studeras hårdnad restbetong från Hedas produktion. När det gäller 

krossningen av ÅB har man antagit i ett scenario där man transporterar restbetongen till en 

krossanläggning 18 km från Hedas fabrik. Sedan transporteras ballasten samma avstånd 

tillbaka till Hedas anläggning. Men ett annat scenario som är möjlig är att krossningen av ÅB 

sker vid Hedas anläggning med inhyrd mobil krossanläggning. Därför är det nödvändig att 

göra en känslighetsanalys för att se hur det här nya scenariot påverkar resultatet. Detta 

scenario skulle ta bort transporterna till och från krossanläggningen. Miljöpåverkan från 

interna transporter vid krossningen i det nya scenariot antas vara inkluderat i EPD för 

krossning av betong, se bilaga 1.  

Nya resultatet framgår i figur 20. Skillnaderna mellan alternativ 1 och 3 är nu marginella i alla 

kategorier förutom förtunning av ozonlagret. För just förtunning av ozonlagret har vi sett att 

transporten har avgörande roll, varför alternativ 2 har nu 37 % högre påverkan än alternativ 1. 

Även kategorin övergödning har alternativ 1 lägre påverkan än alternativ 2. Eftersom inget 

alternativ är bäst i alla kategorier kan man inte säga att det ena eller det andra är bäst för 

miljön totalt sett. För att få svar på det behöver man göra viktning, vilket är inte en del av den 

här studien 

 

Figur 22 Nytt resultat där receptet för alternativ 1 är samma recept för 

alternativ 3 förutom ballasten ersätt av återvunnen betong. 

6.2 Slutsats 
Resultatet visar att alternativ 2 är fördelaktig ur miljösynpunkt i det scenariot krossningen av 

ÅB sker externt. Dock ska det påpekas att alternativet har betydlig mindre cementhalt än de 

två andra alternativen. Eftersom cementet bidrar mest till miljöpåverkan i alla studerade 

kategorier förutom förtunning av ozonlagret, var resultatet inte överraskande. Om man endast 

tittar på olika ballastens bidrag till miljöpåverkan, är ÅB fördelaktig i alla kategorier förutom 

förtunning av ozonlagret, där transporten hade största bidrag. Detta trots att den positiva 

miljöpåverkan associerat med undvikandet av deponering av en kubikmeter betongavfall inte 

vägts in. 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Klimatpåverkan Förtunning av
ozonlagret

Försurning Övergödning Marknära ozon Abiotiska resurser

Miljöpåverkanskategorier

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3



 

 

31 

 

Dock undersöker den här studien skillnaderna på miljöpåverkan av väggelement när olika 

ballastmaterial använts. Därför är det imperativ att studera alla råvarors och processers bidrag 

till miljöpåverkan. I de fall en råvara eller process är lika för alla jämförda alternativ kan man 

bortse dessa. Antaganden som har gjorts i studien är att armeringen var lika för alla alternativ 

och att tillverkningsprocessen av alla tre element var samma, varför man bortsåg dem. ÅB:s 

fördelaktighet som ballast inverkan på miljön är beroende av hur det påverkar de ingående 

materialens andel. ÅB som ballast i ett väggelement kan vara fördelaktig ur miljösynpunkt 

om: 

• kan uppfylla samma funktion som jämförda,  

• inte medför ökning av andra material speciellt cement och 

• logistiken kring ÅB optimeras och transportsträckorna kortas avsevärt 
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Bilaga 1 EPD:er  

EPD för Byggcement som upprättades 29 oktober 2014 för Cementa AB. Resultatet är 

genomsnittet för Byggcement tillverkat i Skövde och Slite, Gotland. I figur 1 visas endast 

miljöpåverkansdelen. Funktionella enheten är 1 ton av Byggcement. 

 

Figur 1 EPD för Byggcement. Endast miljöpåverkanskategorier visas. 

Källa: Cementa AB 

EPD för Snabb hårdnande cement som upprättades 29 oktober 2014 för Cementa AB. 

Resultatet är genomsnittet för Snabb hårdnande cement tillverkat i Skövde och Slite, Gotland. 

I figur 2 visas endast miljöpåverkansdelen. Funktionella enheten är 1 ton av Byggcement. 

EPD:n har tidsgräns som är 5 år.  
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Figur 2 EPD för Snabb hårdnande cement tillverkat i Skövde och Slite 

på Gotland. Endast miljöpåverkanskategorierna visas 

Miljöpåverkan för kranvatten från LCA-databasen ecoinvent, beräknat med LCA-programmet 

SimaPro. Resultatet är ett medel för Europa utan Schweiz. Den funktionella enheten är 1 kg 

vatten. 

 

Figur 3 Miljöpåverkning av 1 kg kranvatten med konventionell rening. 

Resultatet är medelvärden för europeiska kranvatten förutom Schweiz. 

Figur 4 EPD för krossat berg specifikt för anläggningen Ramnaslätt, ägt av NCC Industri AB. 

Resultatet är för 1 ton krossat berg. Systemgränsen är A1-A3, dvs från sprängning av berg till 

färdig produkt och inkluderar inte transport till kunderna. 
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Figur 4 Miljöpåverkanskategorier. De krossat bergfraktioner som ingår i 

livscykelanalysen är ringade. 

Naturgrus 

 

 

Figur 5 Miljöpåverkan av naturgrus är från SimaPro med ecoinvent 

databasen. Resultaten är baserade på 4% schweiziska och 96% resten av 

världen data. 

Det finns ingen EPD för krossning av betong och kan inte hittas några data i Ecoinvent heller. 

Processen likställs med krossnings processen för krossat berg. Figur 6 visar de data som finns 

i ecoinvent för krossning bergkross. Resultatet är baserat på globala medelvärde. 

 

Figur 6 Miljöpåverkan av krossnings processen för betong. 
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Sika HD-100 och Sikament 1030 

 

Figur 7 Samma EPD gäller för både Sika HD-100 och Sikament 1030. 

 

EPD för SikaAer S 

 

Figur 8 Miljöpåverkan av SikaAer S 
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Transport 
Euro 4 lastbil 

 

Figur 9 EPD för Euro 4 lastbil hämtas från SimaPro med ecoinvent 

databasen. 

Euro 5 lastbil 

 

Figur 10 EPD för Euro 5 lastbil hämtas från SimaPro med ecoinvent 

databasen. 

Euro 6 lastbil 

 

Figur 11 EPD för Euro 6 lastbil hämtas från SimaPro med ecoinvent 

databasen. 
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Bilaga 2 Beräkningstabeller för miljöpåverkan 

 

 

 

Alternativ 1

A1: Råvaror

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Klimatpåverkan 

kg CO2 eq/m3

Alternativ 1

A1: Råvaror

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/kg

Inflöde 

kg/m
3

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/m
3

B cement 0,704 480 337,776 B cement 9,725E-12 480 4,668E-09

Vatten 3,170E-04 245 0,078 Vatten 3,870E-11 245 9,482E-09

RCA 0,5/4 5,270E-04 270 0,142 RCA 0,5/4 3,870E-11 270 1,045E-08

RCA 0/8 5,270E-04 570 0,300 RCA 0/8 3,870E-11 570 2,206E-08

RCA 8/11 5,270E-04 730 0,385 RCA 8/11 3,870E-11 730 2,825E-08

Sika HD-100 0,527 3,4 1,792 Sika HD-100 7,560E-11 3,4 2,570E-10

SikaAer S 1,880 0,2 0,376 SikaAer S 2,300E-10 0,2 4,600E-11

Total 340,849 Total 7,521E-08

Alternativ 2

A1: Råvaror

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/kg

Inflöde

kg/m3

Klimatpåverkan 

kg CO2 eq/m3

Alternativ 2

A1: Råvaror

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/kg

Inflöde 

kg/m3

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/m3

B cement 7,037E-01 200 140,740 B cement 9,725E-12 200 1,945E-09

SH-cement 7,793E-01 200 155,860 SH-cement 1,139E-11 200 2,278E-09

Vatten 3,170E-04 160 0,051 Vatten 3,870E-11 160 6,192E-09

Bergkross 0/8 2,240E-03 920 2,061 Bergkross 0/8 3,690E-14 920 3,395E-11

Bergkross 8/16 2,260E-03 1080 2,441 Bergkross 8/16 3,690E-14 1080 3,985E-11

Sikament 1030 5,270E-01 2,8 1,476 Sikament 1030 7,560E-11 2,8 2,117E-10

SikaAer S 1,880E+00 0,4 0,752 SikaAer S 2,300E-10 0,4 9,200E-11

Total 303,380 Total 1,079E-08

Alternativ 3

A1: Råvaror

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/kg

Inflöde

kg/m3

Klimatpåverkan 

kg CO2 eq/m3

Alternativ 3

A1: Råvaror

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/kg

Inflöde 

kg/m3

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/m3

B cement 7,037E-01 480 337,776 B cement 9,725E-12 480 4,668E-09

Vatten 3,170E-04 245 0,078 Vatten 3,870E-11 245 9,482E-09

Gjutsand 4,070E-03 920 3,744 Gjutsand 9,300E-10 920 8,556E-07

Bergkross 8/11 2,260E-03 744 1,681 Bergkross 8/11 3,690E-14 744 2,745E-11

Sika HD-100 5,270E-01 3,4 1,792 Sika HD-100 7,560E-11 3,4 2,570E-10

SikaAer S 1,880E+00 0,2 0,376 SikaAer S 2,300E-10 0,2 4,600E-11

Total 345,447 Total 8,701E-07

Alternativ 1 

A2:Transport

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/(t,km)

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/m3

Alternativ 1 

A2:Transport

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/m3

Transport 1 0,0847 480 128 5,204 Transport 1 1,600E-08 480 128 9,830E-07

Transport 2 0,0898 2532,258 18 4,093 Transport 2 1,740E-08 2532,258 18 7,931E-07

Transport 3 0,0898 270 18 0,436 Transport 3 1,740E-08 270 18 8,456E-08

Transport 4 0,0898 570 18 0,921 Transport 4 1,740E-08 570 18 1,785E-07

Transport 5 0,0898 730 18 1,180 Transport 5 1,740E-08 730 18 2,286E-07

Transport 6 0,0847 3,6 433 0,132 Transport 6 1,600E-08 3,6 433 2,494E-08

Total 11,967 Total 2,293E-06

Alternativ 2 

A2:Transport

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/(t,km)

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/m3

Alternativ 2 

A2:Transport

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/m3

Transport 1 0,0847 400 128 4,337 Transport 1 1,600E-08 400 128 8,192E-07

Transport 2 0,0898 920 18 1,487 Transport 2 1,740E-08 920 18 2,881E-07

Transport 3 0,0898 1080 18 1,746 Transport 3 1,740E-08 1080 18 3,383E-07

Transport 4 0,0847 3,2 433 0,117 Transport 4 1,600E-08 3,2 433 2,217E-08

Total 7,687 Total 1,468E-06

Alternativ 3 

A2:Transport

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/(t,km)

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Klimatpåverkan

kg CO2 eq/m3

Alternativ 3 

A2:Transport

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Förtunning av 

ozonlagret

kg CFC 11 eq/m3

Transport 1 0,0847 480 128 5,204 Transport 1 1,600E-08 480 128 9,830E-07

Transport 2 0,0898 920 59 4,874 Transport 2 1,740E-08 920 59 9,445E-07

Transport 3 0,0898 744 18 1,203 Transport 3 1,740E-08 744 18 2,330E-07

Transport 4 0,0847 3,6 433 0,132 Transport 4 1,600E-08 3,6 433 2,494E-08

Total 11,413 Total 2,185E-06
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Alternativ 1

A1: Råvaror

Försurning 

kg SO2 eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Försurning (AP)

kg SO2 eq/m
3

Alternativ 1

A1: Råvaror

Övergödning

kg PO4
3- eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Övergödning

kg PO4
3- eq/m3

B cement 6,157E-04 480 2,955E-01 B cement 1,130E-04 480 5,424E-02

Vatten 1,630E-06 245 3,994E-04 Vatten 1,780E-06 245 4,361E-04

RCA 0,5/4 3,260E-06 270 8,802E-04 RCA 0,5/4 1,500E-06 270 4,050E-04

RCA 0/8 3,260E-06 570 1,858E-03 RCA 0/8 1,500E-06 570 8,550E-04

RCA 8/11 3,260E-06 730 2,380E-03 RCA 8/11 1,500E-06 730 1,095E-03

Sika HD-100 1,300E-03 3,4 4,420E-03 Sika HD-100 1,430E-04 3,4 4,862E-04

SikaAer S 2,920E-03 0,2 5,840E-04 SikaAer S 1,030E-03 0,2 2,060E-04

Total 3,061E-01 Total 5,772E-02

Alternativ 2

A1: Råvaror

Försurning 

kg SO2 eq/kg

Inflöde

kg/m3

Försurning

kg SO2 eq/m3

Alternativ 2

A1: Råvaror

Övergödning

kg PO4
3- eq/kg

Inflöde

kg/m3

Övergödning

kg PO4
3- eq/m3

B cement 6,157E-04 200 1,231E-01 B cement 1,130E-04 200 2,260E-02

SH-cement 7,096E-04 200 1,419E-01 SH-cement 1,283E-04 200 2,566E-02

Vatten 1,630E-06 160 2,608E-04 Vatten 1,780E-06 160 2,848E-04

Bergkross 0/8 1,680E-05 920 1,546E-02 Bergkross 0/8 4,110E-06 920 3,781E-03

Bergkross 8/16 1,680E-05 1080 1,814E-02 Bergkross 8/16 4,110E-06 1080 4,439E-03

Sikament 1030 1,300E-03 2,8 3,640E-03 Sikament 1030 1,430E-04 2,8 4,004E-04

SikaAer S 2,920E-03 0,4 1,168E-03 SikaAer S 1,030E-03 0,4 4,120E-04

Total 3,037E-01 Total 5,758E-02

Alternativ 3

A1: Råvaror

Försurning 

kg SO2 eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Försurning (AP)

kg SO2 eq/m3

Alternativ 3

A1: Råvaror

Övergödning

kg PO4
3- eq/kg

Inflöde

kg/m3

Övergödning

kg PO4
3-

 eq/m
3

B cement 6,157E-04 480 2,955E-01 B cement 1,130E-04 480 5,424E-02

Vatten 1,630E-06 245 3,994E-04 Vatten 1,780E-06 245 4,361E-04

Gjutsand 2,560E-05 920 2,355E-02 Gjutsand 4,230E-06 920 3,892E-03

Bergkross 8/11 1,680E-05 744 1,250E-02 Bergkross 8/11 4,110E-06 744 3,058E-03

Sika HD-100 1,300E-03 3,4 4,420E-03 Sika HD-100 1,430E-04 3,4 4,862E-04

SikaAer S 2,920E-03 0,2 5,840E-04 SikaAer S 1,030E-03 0,2 2,060E-04

Total 3,370E-01 Total 6,232E-02

Alternativ 1 

A2:Transport

Försurning

kg SO2 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Försurning

kg SO2 eq/kg

Alternativ 1 

A2:Transport

Övergödning

kg PO4
3- eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Övergödning

kg PO4
3- eq/m3

Transport 1 3,290E-04 480 128 2,02138E-02 Transport 1 7,010E-05 480 128 4,307E-03

Transport 2 4,120E-04 2532,258 18 1,87792E-02 Transport 2 6,210E-05 2532,258 18 2,831E-03

Transport 3 4,120E-04 270 18 2,00232E-03 Transport 3 6,210E-05 270 18 3,018E-04

Transport 4 4,120E-04 570 18 4,22712E-03 Transport 4 6,210E-05 570 18 6,371E-04

Transport 5 4,120E-04 730 18 5,41368E-03 Transport 5 6,210E-05 730 18 8,160E-04

Transport 6 3,290E-04 3,6 433 5,12845E-04 Transport 6 7,010E-05 3,6 433 1,093E-04

Total 5,11490E-02 Total 9,002E-03

Alternativ 2 

A2:Transport

Försurning

kg SO2 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Försurning

kg SO2 eq/kg

Alternativ 2

A2:Transport

Övergödning

kg PO4
3- eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Övergödning

kg PO4
3- eq/m3

Transport 1 4,120E-04 400 128 2,109E-02 Transport 1 7,010E-05 400 128 3,589E-03

Transport 2 2,480E-04 920 18 4,107E-03 Transport 2 6,210E-05 920 18 1,028E-03

Transport 3 2,480E-04 1080 18 4,821E-03 Transport 3 6,210E-05 1080 18 1,207E-03

Transport 4 4,120E-04 3,2 433 5,709E-04 Transport 4 7,010E-05 3,2 433 9,713E-05

Total 3,059E-02 Total 5,922E-03

Alternativ 3 

A2:Transport

Försurning

kg SO2 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Försurning

kg SO2 eq/kg

Alternativ 3

A2:Transport

Övergödning

kg PO4
3- eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Övergödning

kg PO4
3- eq/m3

Transport 1 3,290E-04 480 128 2,021E-02 Transport 1 7,010E-05 480 128 4,307E-03

Transport 2 4,120E-04 920 59 2,236E-02 Transport 2 6,210E-05 920 59 3,371E-03

Transport 3 4,120E-04 744 18 5,518E-03 Transport 3 6,210E-05 744 18 8,316E-04

Transport 4 3,290E-04 3,6 433 5,128E-04 Transport 4 7,010E-05 3,6 433 1,093E-04

Total 4,861E-02 Total 8,619E-03
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Alternativ 1

A1: Råvaror

Marknära ozon

kg C2H4 eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Marknära ozon

kg C2H4 eq/m
3

Alternativ 1

A1: Råvaror

Abiotiska resurser

kg Sb eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Abiotiska resurser

kg Sb eq/m
3

B cement 9,325E-05 480 4,476E-02 B cement 1,607E-06 480 7,714E-04

Vatten 8,070E-08 245 1,977E-05 Vatten 5,650E-10 245 1,384E-07

RCA 0,5/4 1,430E-07 270 3,861E-05 RCA 0,5/4 2,220E-10 270 5,994E-08

RCA 0/8 1,430E-07 570 8,151E-05 RCA 0/8 2,220E-10 570 1,265E-07

RCA 8/11 1,430E-07 730 1,044E-04 RCA 8/11 2,220E-10 730 1,621E-07

Sika HD-100 3,450E-04 3,4 1,173E-03 Sika HD-100 3,660E-07 3,4 1,244E-06

SikaAer S 3,120E-04 0,2 6,240E-05 SikaAer S 1,100E-06 0,2 2,200E-07

Total 4,624E-02 Total 7,733E-04

Alternativ 2

A1: Råvaror

Marknära ozon

kg C2H4 eq/kg

Inflöde

kg/m3

Marknära ozon

kg C2H4 eq/m3

Alternativ 2

A1: Råvaror

Abiotiska resurser

kg Sb eq/kg

Inflöde

kg/m3

Abiotiska resurser

kg Sb eq/m3

B cement 9,325E-05 200 1,865E-02 B cement 1,607E-06 200 3,214E-04

SH-cement 1,061E-04 200 2,122E-02 SH-cement 1,797E-06 200 3,594E-04

Vatten 8,070E-08 160 1,291E-05 Vatten 5,650E-10 160 9,040E-08

Bergkross 0/8 1,510E-06 920 1,389E-03 Bergkross 0/8 5,410E-10 920 4,977E-07

Bergkross 8/16 1,510E-06 1080 1,631E-03 Bergkross 8/16 7,080E-10 1080 7,646E-07

Sikament 1030 3,450E-04 2,8 9,660E-04 Sikament 1030 3,660E-07 2,8 1,025E-06

SikaAer S 3,120E-04 0,4 1,248E-04 SikaAer S 1,100E-06 0,4 4,400E-07

Total 4,399E-02 Total 6,836E-04

Alternativ 3

A1: Råvaror

Marknära ozon

kg C2H4 eq/kg

Inflöde

kg/m
3

Marknära ozon

kg C2H4 eq/m3

Alternativ 3

A1: Råvaror

Abiotiska resurser

kg Sb eq/kg

Inflöde

kg/m3

Abiotiska resurser

kg Sb eq/m3

B cement 9,325E-05 480 4,476E-02 B cement 1,607E-06 480 7,714E-04

Vatten 8,070E-08 245 1,977E-05 Vatten 5,650E-10 245 1,384E-07

Gjutsand 6,720E-07 920 6,182E-04 Gjutsand 8,890E-10 920 8,179E-07

Bergkross 8/11 1,510E-06 744 1,123E-03 Bergkross 8/11 7,080E-10 744 5,268E-07

Sika HD-100 3,450E-04 3,4 1,173E-03 Sika HD-100 3,660E-07 3,4 1,244E-06

SikaAer S 3,120E-04 0,2 6,240E-05 SikaAer S 1,100E-06 0,2 2,200E-07

Total 4,776E-02 Total 7,743E-04

Alternativ 1 

A2:Transport

Marknära ozon

kg C2H4 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Marknära ozon

kg C2H4 eq/m3

Alternativ 1 

A2:Transport

Abiotiska resurser

kg Sb eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Abiotiska resurser

kg Sb eq/m3

Transport 1 1,460E-05 480 128 8,970E-04 Transport 1 1,590E-07 480 128 9,769E-06

Transport 2 1,490E-05 2532,258 18 6,792E-04 Transport 2 1,560E-07 2532,258 18 7,111E-06

Transport 3 1,490E-05 270 18 7,241E-05 Transport 3 1,560E-07 270 18 7,582E-07

Transport 4 1,490E-05 570 18 1,529E-04 Transport 4 1,560E-07 570 18 1,601E-06

Transport 5 1,490E-05 730 18 1,958E-04 Transport 5 1,560E-07 730 18 2,050E-06

Transport 6 1,460E-05 3,6 433 2,276E-05 Transport 6 1,590E-07 3,6 433 2,478E-07

Total 2,020E-03 Total 2,154E-05

Alternativ 2

A2:Transport

Marknära ozon

kg C2H4 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Marknära ozon

kg C2H4 eq/m3

Alternativ 2

A2:Transport

Abiotiska resurser

kg Sb eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Abiotiska resurser

kg Sb eq/m3

Transport 1 1,460E-05 400 128 7,475E-04 Transport 1 1,590E-07 400 128 8,141E-06

Transport 2 1,490E-05 920 18 2,467E-04 Transport 2 1,560E-07 920 18 2,583E-06

Transport 3 1,490E-05 1080 18 2,897E-04 Transport 3 1,560E-07 1080 18 3,033E-06

Transport 4 1,460E-05 3,2 433 2,023E-05 Transport 4 1,590E-07 3,2 433 2,203E-07

Total 1,304E-03 Total 1,398E-05

Alternativ 3 

A2:Transport

Marknära ozon

kg C2H4 eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Marknära ozon

kg C2H4 eq/m3

Alternativ 3

A2:Transport

Abiotiska resurser

kg Sb eq/tkm

Inflöde

kg/m3
Avstånd

km

Abiotiska resurser

kg Sb eq/m3

Transport 1 1,460E-05 480 128 8,970E-04 Transport 1 1,590E-07 480 128 9,769E-06

Transport 2 1,490E-05 920 59 8,088E-04 Transport 2 1,560E-07 920 59 8,468E-06

Transport 3 1,490E-05 744 18 1,995E-04 Transport 3 1,560E-07 744 18 2,089E-06

Transport 4 1,460E-05 3,6 433 2,276E-05 Transport 4 1,590E-07 3,6 433 2,478E-07

Total 1,928E-03 Total 2,057E-05
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Bilaga 3 Miljöpåverkan av massivväggelement med tre olika ballast 

 

Miljöpåverkans 
Kategorier 

RESULTATET AV LIVSCYKELANALYS FÖR MASSIVVÄGGELEMENT AV TRE ALTERNATIVA BALLAST. FUNKTIONELL ENHET: m3 

 Alternativ 1: ÅB ballast Alternativ 2: Helkross ballast Alternativ 3: NG + KB ballast 

Enhet A1 A2 A1-A2 A1 A2 A1-A2 A1 A2 A1-A2 

Klimatpåverkan 
(GWP100) kg CO2 eq/m3 340,849 11,967 352,816 303,380 7,687 311,067 345,447 11,413 356,860 

Förtunning av 
ozonlagret (ODP) kg CFC-11 eq/m3 7,521E-08 2,293E-06 2,368E-06 1,079E-08 1,468E-06 1,479E-06 8,701E-07 2,185E-06 3,056E-06 

Försurning (AP) kg SO2 eq/m3 0,306 0,051 0,357 0,304 0,031 0,334 0,337 0,049 0,386 

Övergödning (EP) kg PO4
3- eq/m3 5,772E-02 9,002E-03 6,673E-02 5,758E-02 5,922E-03 6,350E-02 6,232E-02 8,619E-03 7,094E-02 

Marknära ozon 
(POCP) kg C2H2 eq/m3 4,624E-02 2,020E-03 4,826E-02 4,399E-02 1,304E-03 4,530E-02 4,776E-02 1,928E-03 4,968E-02 

Abiotiska resurs-
utarmning (ADP) kg Sb eq/m3 7,733E-04 2,154E-05 7,948E-04 6,836E-04 1,398E-05 6,976E-04 7,743E-04 2,057E-05 7,949E-04 
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