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Abstract 

This report is a part of the three-year Bachelor in Civil Engineering program at the University 
of Borås. 

The study describes the potential of improvement that the project Knutpunkt Gamlestaden 
have, in order to reduce the carbon footprint. Brief descriptions of the items rebar, asphalt, 
fuel and slabs of natural stone is given, where the production and transportation are 
considered. 

The authors have looked at alternative producers and materials, which ultimately reduces the 
project's total carbon footprint. It has also been taken into account if these options are 
available and realistic to implement in the project. The possible advantages and disadvantages 
that the change can bring are discussed. With help from Skanska's in-house climate 
calculation tool, the potential for improvement is graphically described. This is to demonstrate 
the carbon load and to be able to compare the new options to the existing ones. 

Sammanfattning 

Denna examensrapport ingår som ett obligatoriskt moment i den treåriga 
Byggingenjörsutbildningen, vid Högskolan i Borås. 

Studien beskriver den förbättringspotential anläggningsprojektet Knutpunkt Gamlestaden har, 
för att kunna minska koldioxidavtrycket. Kortare beskrivningar kring posterna armering, 
asfalt, drivmedel och plattor av natursten ges, där produktionsprocesser och transporter vägs 
in.  

Författarna har tagit fram alternativa producenter och material, vilket i slutändan reducerar 
projektets totala koldioxidbelastning. Det har även tagits hänsyn till om dessa alternativ är 
tillgängliga och realistiska att införa i projektet. De eventuella fördelar och nackdelar som 
förändringen kan medföra, förs det en diskussion kring. Med hjälp av Skanskas interna 
klimatkalkylsverktyg, redovisas förbättringspotentialen i siffror. Detta för att få ut 
koldioxidbelastningen och därmed kunna jämföra de nya alternativen mot de befintliga.  
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Termer och begrepp 

CO2  Koldioxid 

EPD  Environmental product declaration, Miljövarudeklaration. 

ISO  Internationell standard 

HVO  Hydrerad vegetabilisk olja 

RME Rapsmetylester, produceras av rapsolja och kan användas i vissa 
dieselmotorer. RME är en typ av FAME. 

FAME Fettsyrametylestrar, biodiesel som kommer från vegetabilisk olja 
eller animaliskt fett. 

SSI  Skanska Sverige Inköp AB, Skanskas Inköpsbolag 
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1. Inledning 

I takt med att befolkningen ökar i Göteborg ökar även trycket på kollektivtrafiknätet i 
stadskärnan. Kollektivtrafiken måste byggas ut för att bemöta befolkningens krav för ett bra 
och effektivt spårvagnsnät. Haraldsson (2016) menar att Gamlestadstorget är en knutpunkt för 
flera spårvagnslinjer som nu står inför ett behov av uppgradering. 

Enligt Miljförvaltningen (2015) är Göteborg en kommun där det pågår omfattande projekt och 
där man aktivt satsar på en lägre miljöbelastning. Kommunen har tagit fram 12 miljökrav, 
varav ett är begränsad klimatpåverkan. År 2020 önskar man ha uppfyllt sin vision att ha 
reducerat stadens utsläpp med ca 40 % jämfört med 1990, vilket innebär en sänkning av 
användandet av fossila bränslen med 5 % varje år (Miljö- och klimatnämnden 2013). 

Göteborgs stad och Skanska Sverige AB har båda utmanat byggbranschen genom att sätta 
aggressiva klimatvisioner, där de båda vill uppnå ett klimatneutralt år 2050. Skanska vill vara 
en föregångare i arbetet att bygga det nya och klimatsmarta samhället (Skanska 2015a). 

”Vi vill genom vår vision styra vår verksamhet och våra 
kunderbjudanden mot fler gröna lösningar, men det är även ett sätt 
att försöka påverka branschen i övrigt” säger Pierre Olofsson, vd 
Skanska Sverige. 

(Skanska 2015a) 

Enligt Skanska (2015a) arbetar man mot klimatneutralitet inom företaget genom att bland 
annat använda sig av förnyelsebara bränslen som exempelvis miljödieseln HVO, hydrerad 
vegetabilisk olja, i arbetsmaskiner. 

1.1 Syfte 

Detta examensarbete är en fallstudie där vi tar reda på vilka åtgärder som är genomförbara i 
ett specifikt anläggningsprojekt för att minska utsläppen av koldioxid, om man ser till 
drivmedel- och materialval.  

I denna rapport beskrivs även hur man kan påverka några av projektets materialposter, genom 
att titta på relevanta alternativ utifrån dagens teknik för att förbättra dess koldioxidutsläpp. Då 
dessa åtgärder kan innebära både möjligheter och svårigheter vägs de mot varandra för att få 
ett så bra utfall som möjligt.   

Syftet är att beskriva förbättringspotentialen i Skanskas befintliga klimatkalkyl för projektet, 
inte att göra en helt ny klimatkalkyl. 
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1.2 Frågeställning 

Författarna har valt att dela upp arbetet med en övergripande fråga som följer genom hela 
rapporten samt några delfrågor. 

Huvudfrågeställning:  
- Vilken potential finns i ett anläggningsprojekt för att minska koldioxidavtrycket? 

 
Delfrågor: 

- Vilka alternativa material och bränslen är relevanta för att minska koldioxidavtrycket i 
projektet? 

- Hur påverkas projektet vid införandet av koldioxidreducerande alternativ? 
- Vilka möjligheter respektive svårigheter möts man av vid genomförande av en grönare 

produktion? 
 

1.3 Avgränsningar 

Projektet som vi ska studera är markförberedelser för byggandet av ett nytt resecentrum och 
nya spårdragningar vid Knutpunkt Gamlestaden. Studien kommer endast att beskriva de 
poster som har en betydande roll för koldioxidpåverkan, samt är relevanta och relativt lätta att 
påverka. Posterna är följande:   
 

- Drivmedel 

- Armering 

- Plattor av natursten 

- Asfalt 

Då projektet fortfarande pågår under skrivprocessen kommer de mängder som används vara 
teoretiska som uppskattats innan projektstart. Eftersom den förbättringspotential som 
undersöks är rent teoretisk, blir den svår att i praktiken genomföra. Den ekonomiska aspekten 
har i rapporten ingen avgörande roll vid val av nya alternativ, utan den diskuteras endast som 
en svårighet eller möjlighet för projektet.  

För posten drivmedel menas att författarna undersöker endast skillnaden mellan det befintliga 
drivmedlet, beställarkravet och biodieseln HVO100, 100% Hydrerad Vegetabilisk Olja. 

Författarna studerar inte arbetsmiljön vid produktionen av de olika materialposterna. 
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2. Metod  

Författarna fick under hösten 2015 bekanta sig med sitt stundande examensarbete, vilket är ett 
obligatoriskt moment för byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås. Författarna visste 
redan då att rapporten skulle behandla miljöarbeten inom byggbranschen. Efter möten och 
samtal med extern handledare beslutades det att ämnet skulle begränsas och man bestämde då 
att en fallstudie skulle göras mot ett pågående anläggningsprojekt. Författarna har genom 
platsbesök och intervjuer gjort en fallstudie på koldioxidreducerande åtgärder inom ett 
anläggningsprojekt.  

Efter att ämnet blev tydligt identifierat sammanställdes en planeringsrapport, där det framtida 
arbetet strukturerades upp i form av en tidplan. För att på ett simpelt sätt kunna bena ut 
innehållet och meningen med arbetet formulerades syfte, mål och avgränsningar. Efter detta 
följde en intensiv tid med datainsamling, besök och intervjuer samt sammanställning av 
information. 

2.1 Metodval 

Metodval som används i rapporten är intervjuer, datainsamling och arbeten med 
klimatkalkyler.  

2.1.1 Intervju 
Då det finns olika typer av intervjuer fick det först beslutas om vilken som passade författarna 
bäst. Beslutet baserades utifrån det faktum att författarna inte hade tillräckligt med förkunskap 
kring ämnet. Den intervjuteknik som valdes kallas semistrukturerad, där frågorna ställs på ett 
sådant sätt att det finns utrymme för spontana följdfrågor (Sallnäs u.å.). De personer som 
blivit intervjuade har blivit informerade och införstådda med att deras svar inte är anonyma 
utan kommer redovisas i denna rapport. Vidare uppföljning med svar och funderingar från de 
tillfrågade har man i efterhand hanterat via telefon eller mail.  

Författarna har i samråd med sin externa handledare blivit hänvisade till fem personer som har 
specifik kunskap eller övergripande ansvar för ett område eller avdelning.  

 John Nyberg, Utvecklingsledare miljö, Skanska 

 Jörgen Johansson, Kategoriansvarig för inköp, Skanska 

 Thomas Lindroth, Produktionschef, Skanska 

 Anna Haraldsson, KMA-samordnare, Skanska 

 Mehrdad Bahramian, Produktionsingenjör, Skanska 

2.1.2 Klimatkalkyl 
En klimatkalkyl beskriver hur hög klimatpåverkan ett material eller ett bränsle bidrar till, som 
används i produktionen. Klimatkalkyler görs för att urskilja vilka delar av projektets 
produktion som är relevanta för projektet att påverka, relevansen beror på postens storlek. 
Alla materialposter ger en klimatpåverkan där en mindre andel ger mindre påverkan, av 
samma material. Däremot kan en större mängd av ett material ge mindre påverkan på miljön 
jämfört med en mindre mängd av ett annat material. Det är av stor vikt att få ökad kunskap 
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och förståelse av projektets klimatpåverkan då det stärker projektets miljöprofil. Det hela 
styrs naturligtvis av ekonomin eftersom en ekonomisk vinning är ett viktigt mål att eftersträva 
Vid väg och anläggningsprojekt baseras klimatkalkyler endast på projektets produktionsfas, 
alltså produktion av råvaror, transporter och byggnationsskedet (Skanska 2013).  

För att få trovärdighet och jämförbarhet i klimatkalkylerna använder Skanska forskare på 
IVL, Svenska Miljöinstitutet, som gör oberoende beräkningar på utsläppen för material och 
bränslen. Alternativt godkänns också en tredjepartscertifierad koldioxidberäkning, i form av 
en miljövarudeklaration även kallad EPD, Environmental Product Declaration. Detta är ett 
standardiserat sätt att räkna miljöpåverkan på (Nyberg 2016). Då de flesta företag använder 
sig av sina egna kalkylverktyg som är uppbyggda på olika sätt, skiljer de sig hur 
beräkningarna genomförts. Därmed varierar resultaten från olika entreprenörer och det går då 
inte heller att jämföra. Då kan det behövas en standardiserad beräkning som är utförd av 
oberoende part för att klimatkalkylerna ska vara ”på samma språk”. Trafikverket är ett 
exempel på en beställare som kräver klimatkalkyler, om projektsumman överstiger 50 
miljoner kronor. De kräver även att en EPD finns, om entreprenören gjort egna 
utsläppsberäkningar som är bättre än Trafikverkets. 

Verktyg för framtagning av klimatkalkyler: 

ECO2 - Baseras på en SPIK-kalkyl och som är Skanskas egna projektstyrningsverktyg vilket 
används i anbuds- och produktionsfasen för att utforma budgetar. Kalkylen är enkel att justera 
under projektets gång och ger därför en god bild av hur projektet ser ut och förändras över tid. 
För att kunna framställa en kalkyl i SPIK behövs underlag från underentreprenörer och 
leverantörer, som sedan förs in i verktyget. För detta verktyg använder man sig av två olika 
typer av indata, som lämpligen har kallats indata 1 och indata 2. Indata 1 är det underlag som 
kommer från en SPIK-kalkyl, medan indata 2 är forskningsbaserad miljödata från IVL 
(Skanska 2013).  

Excelverktyg - Ett förenklat verktyg som Skanska Sverige AB tagit fram, för att kunna räkna 
klimatpåverkan för endast material och maskiner. Detta verktyg tar hänsyn till en produkts 
koldioxidutsläpp. Utvinning av råvara, förädlingsprocess och transport mellan dessa är bara 
några delar som tas med i verktyget (Skanska 2013). 

Resultatet från de olika verktygen kan variera och ger därmed inte samma utfall. Det är därför 
viktigt att ifrågasätta resultatet och dess rimlighet. En tumregel kan vara att de mest 
klimatbelastande posterna bör vara de som innehåller mest material. Det är inte nödvändigt att 
gå in på detaljnivå, utan det räcker gott och väl att ta med de största posterna (Skanska 2013).  

Skanska hävdar vidare att man vill ligga i framkant med sina klimatarbeten, därför jobbar de 
mycket med att minska CO2-utsläppen. Då byggbranschen står för en betydande del av dessa 
utsläpp är det väsentligt för Skanska såväl som för kunder att aktivt arbeta för klimatkalkyler. 
Viktigt att beakta är, att en kalkyl bara är en beräkning som inte ger en helt korrekt bild av hur 
verkligheten ser ut, utan bör endast användas som en guidning i rätt riktning. 
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I denna rapport används Skanskas egna beräkningar och koldioxidsiffror som är 
schabloniserade. Dessa är framtagna genom ECO2 – verktyget, för att få ut en 
koldioxidbelastning på de befintliga posterna som berörs i projektet. Författarna har sedan 
använt dessa som indata i det förenklade Excelverktyget för att få fram jämförbara resultat. 
Dock finns det inte kontrollerade koldioxidberäkningar för exempelvis armeringsposten med 
ursprung från Polen och Vitryssland. När fallet är sådant görs kalkylen på en allmän 
schablonsiffra (Nyberg 2016).  

2.1.3 Datainsamling 
Datainsamling är den information som har varit till grund för rapportens teoretiska 
bakgrund. Den kan delas in enligt två sätt, primärdata och sekundärdata. Den information 
författaren har arbetat fram själv kallas för primärdata. Sekundärdata grundar sig istället på 
befintlig information som en tidigare upphovsman samlat in och publicerat (Mälardalens 
Högskola 2016). För denna rapport har datainsamling från internet och Skanskas intranät 
gjorts. Huvuddelen av informationen är sekundärdata, dock kan en viss del primärdata 
förekomma. 

2.2 Metodanalys 

Metoden för denna rapport har som tidigare nämnts inneburit främst intervjuer och 
beräkningar. Den information som samlats in från intervjuerna har använts som bakgrund till 
de befintliga materialposterna i projektet, detta gäller inte asfaltsposten. Här har intervjun 
gjorts angående det nya alternativet. Med hjälp av Skanskas interna klimatkalkylsverktyg har 
beräkningar gjorts. 

Excelverktyget används för att kunna få en CO2 - belastningen i siffror, och därmed kunna 
jämföra de befintliga materialen med de nya alternativ som författarna tittat närmare på. 
Verktyget kan beskrivas kortfattat som ett Excelblad, där författarna matat in specifika 
mängder för de valda posterna. Därefter multiplicerats de med en siffra för CO2 - belastningen 
per enhet, och man får då fram en total CO2 - belastning. De mängdspecifika siffror som finns 
i verktyget är Skanskas interna, och för framtagningen för dessa har författarna inte varit en 
del av. På grund av sekretesskäl får inte de reella mängderna för material eller koldioxid 
redovisas i denna rapport. Tabell 1 visar ett förenklat exempel med fabricerade siffror för 
Material X.  

Ursprung Mängd Enhet Belastning kg CO2-ekv./enhet Totalt 

1 1300 kg 0,1 130 

2 1300 kg 0,33 429 

  Förbättring kg CO2-ekvivalenter 299 
 

Tabell 1. Belastning kg CO2 - ekvivalenter/enhet. 
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För posten drivmedel HVO, görs jämförelsen dels mot beställarkravet att minst 10 % av 
bränslet i projektet ska vara förnybart, men även mot Preem ACP Evolution Diesel som har ca 
32 % förnybar andel. Preem ACP Evolution Diesel är det bränsle som faktiskt finns i 
projektet, vilken klarar beställarkravet. Det ska även nämnas att det redan har införts HVO100 
på två arbetsmaskiner i projektet och de övriga arbetsmaskiner drivs på Evolution Diesel. 
Dock görs här endast beräkningar och jämförelser utifrån att alla maskiner ska drivs på 
HVO100 eller Evolution Diesel. Beräkning har gjorts med hänsyn till beställarkravet, att 
minst 10 % av bränslet ska vara förnybar andel, i detta fall HVO. HVO reducerar CO2 - 
utsläppen med 88 %, men eftersom det här bara är 10 % HVO som krav, har det ursprungliga 
värdet reducerats med 8,8 %. 

Gällande posterna armering, asfalt och plattor av natursten görs här beräkningarna och 
jämförelserna enbart mellan det befintliga och det nya alternativet. Beräkningen för 
asfaltsposten har däremot gjorts för hand eftersom, avståndet från de studerade asfaltverken 
till produktionsplatsen har räknats med. För plattor av natursten är beräkningen av CO2 - 
belastningen inte utförd av författarna, utan detta är något Skanska själva har gjort med hjälp 
av det förenklade Excelverktyget. För alla poster har den externa handledaren försett 
författarna med specifika siffror. 

En brist med de framtagna klimatkalkylerna, kan vara att dess utfall inte stämmer överens 
med verkligheten. Detta på grund av att det för vissa poster endast använts schablonsiffor, 
som inte är specifika för material vid Knutpunkt Gamlestaden.  De är även teoretiska mängder 
framtagna innan produktionen startat. 

Intervjuerna har gjorts vid platsbesök och mail, dock ser författarna en tydlig skillnad för 
dessa två intervjusätt. Då de intervjuer som utförts vid platsbesök har denna information varit 
mer innehållsrik än för intervjuer via mail. Detta kan bero på att eventuella följdfrågor har 
kunnat ställas direkt och båda parter har kunnat förklara och formulerat sig på ett begripligt 
sätt. Vid mailintervjuerna har det lätt uppstått missförstånd, då det i vissa fall kan vara svårt 
att förstå vad den andra parten egentligen menar. Flödet i konversationen har därmed inte 
alltid flutit som författarna önskat.  

Datainsamlingen via internet har varit till stor hjälp när det kommer till den generella 
informationen. Dock har det varit svårt att få fram specifik information om exempelvis de 
internationella företagens miljöarbeten. Försök har gjorts att via mail göra intervjuer med 
nyckelpersoner för respektive företag, men detta utan framgång. Därmed har det för dessa fall 
endast beskrivits de allmänna miljöarbetena. Man måste vara kritisk mot den informationen 
man hittar på internet och förankra den från flera källor. Skanskas intranät har varit väldigt 
betydelsefullt för författarna, då det härifrån har tagits fram projektspecifik data som har varit 
avgörande i flera avseenden. En synpunkt kring detta kan vara att på grund av Skanskas 
sekretessregler är det inte tillåtet att hänvisa till källan. 
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3. Knutpunkt Gamlestaden 

Skanskas roll i projektet Knutpunkt Gamlestaden är att utföra markförberedelser för 
byggandet av ett nytt resecentrum och nya spårdragningar, som beräknas stå klart under år 
2018, där beställaren är Trafikkontoret (Haraldsson 2016). 

Knutpunkt Gamlestaden är bland de första att införa ett test där ett antal arbetsfordon ska 
drivas med den helt förnybara biodieseln HVO100, detta projekt blir ett så kallat 
”pilotprojekt”. Projektet har fått flera utmärkelser för sitt fokus på samarbete med andra 
projekt. Arbetsplatsen planerade för Gröna veckan redan i ett tidigt skede och involverade 
detta i andra projekt, både genom att själva göra studiebesök och bjuda in andra att besöka 
arbetsplatsen. Det har pågått aktiviteter kring Grön arbetsplats, Gröna kartan, frågesporter och 
filmvisningar. Dessutom har projektet marknadsfört Skanska i sociala medier (Skanska 2015). 

3.1 Skanskas miljöarbete 

Enligt Aronsson (2015) har Trafikkontoret i Göteborg miljökrav på sina entreprenörer, att 
minst 10 % av dieseln i entreprenaden ska komma från förnybara källor. Nyberg (2016) 
menar att Skanska arbetar med liknande krav på sitt användande av bränslen. För att aktivt 
minska miljöpåverkan går maskinisterna även en kurs i ECO-Driving.  

Gröna veckan är till för att anställda och kunder ska få upp ögonen för Skanskas 
miljöengagemang. Under en vecka koncentrerar man sig på miljö och sporrar deltagarna med 
föreläsningar, tävlingar och korar dagligen en ny miljöentusiast till ”Dagens miljöhjälte” 
(Skanska u.å.a). 

Gröna kartan har gjorts för att kunna sätta upp mål och för att kunna se om de uppnås. Kartan 
består av fyra punkter med tre färgområden vilket framgår i Figur 1 (Skanska u.å.b). 

De områden som nämns är de som är lätta att påverka och förändra, för att det ska bli ett grönt 
byggande.  

Beige - startpunkten, då lagar och normer styr arbetet. 

Grönt - en nivå av byggande som är avsevärt högre än svenska normer och 
branschstandarder. Nästintill 100 % av Skanskas projekt håller den gröna nivån.  

Mörkgrönt - slutmål. Projektets miljöpåverkan är nästan noll (Skanska u.å.b). 
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Figur 1. Gröna kartan (Skanska u.å.a). 

Grön arbetsplats - Skanskas egen miljömärkning. Om en arbetsplats blivit en grön arbetsplats 
betyder det att de har uppfyllt kriterier utöver Skanskas standardkrav. De områden som kan 
påverkas är dels de punkter som ingår i Gröna kartan (Skanska u.å.b). 
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Material      Noll icke 
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4. Bakgrund 

Detta kapitel redogör rapportens grundläggande information. Här tas de befintliga 
materialposter och drivmedel upp för det specifika projektet, Preem ACP Evolution Diesel, 
armering med ursprung Östeuropa, plattor av natursten från Asien och asfalt från Vikan.  
Kortare beskrivningar för dessa så som tillverkningsprocesser, miljökrav samt 
miljöbelastning ges.  

4.1 Preem ACP Evolution Diesel 

Idag drivs arbetsmaskinerna vid projektet på Preem ACP Evolution Diesel, som till 32 % 
består av förnybar diesel, HVO och 7 % RME (Nyberg 2016). Sedan februari 2016 drivs två 
maskiner i projektet på 100 % HVO. 

Preem ACP Evolution Diesel kan max bestå upp till 50 % av syntetisk diesel som är 
producerad av förnybara råvaror, återstående del är fossil diesel. Den förnybara delen består 
av ca 5-7 % RME, rapsmetylester, och resterande del av HVO, Hydrerade Vegetabiliska 
Oljor. I detta fall tillverkas HVO av tallolja, en råvara som är lättillgänglig här i Sverige, då 
den är en biprodukt från pappersmassasindustrin (Preem 2016a). Preem har sin fabrik i 
Norrland, där de producerar råtalldiesel. För att få ut ren råtalldiesel måste man tillsätta 
metanol i talloljan, därefter processas blandningen under vakuum. Den färdiga 
dieselprodukten, skeppas sedan till Preems bioraffinaderi i Göteborg där den omvandlas till 
HVO (Preem 2016b). Efter raffineringen är det dock möjligt att bränslets köldegenskaper inte 
är lika bra som den fossila dieselns, vilket kan bli ett problem i de nordiska länderna. Detta 
går att åtgärda genom en kemisk process där man ”flyttar runt” kolvätena för att ändra dess 
struktur, bränslet får därmed förbättrade egenskaper (Lindén 2014).  Den HVO som 
produceras av tallolja har lägre miljöpåverkan jämfört med den som tillverkats av animaliska 
fetter, enligt Preem (2016a).  
 
RME är den mest använda varianten av FAME, Fettsyrametylestrar, vilket baseras på växtolja 
och som nämns ovan är den inblandad i en liten mängd i Evolution dieseln (BioFuel Region 
u.å.). Preem menar att vid användandet av 100 % RME, sänks koldioxidutsläppen med drygt 
60 %. Dock vet man idag att det finns nackdelar med bränslet. Jämfört med fossil diesel är 
RME känsligare för påväxt av mikroorganismer vid lång lagringstid. Den har även en tendens 
att fastna i motorns filter vid hög luftfuktighet och stora temperaturväxlingar. För 10 år sedan 
beslutades därför att endast 5-7% RME får blandas in i Evolutiondiesel, vilket tillåts enligt 
svensk standard (Preem 2016c).   

Vid förbränning av Evolution diesel som till hälften består av förnybar råvara, kan de fossila 
CO2 - utsläppen reduceras med 50 %, jämfört med en diesel som till 100 % består av fossil 
råvara. Kalkylen för att få fram en sådan procentsats för de minskade CO2-utsläppen, tar 
hänsyn till hela produktens livscykel, en så kallad Well to Wheel- analys. Utsläpp från 
tillverkningen fram till brukandet noteras för att få ett så objektivt utfall som möjligt. Tack 
vare produktionen av syntetisk diesel menar Preem att koldioxidutsläppen har minskat med 
drygt 200 000 ton per år. Man jobbar dock för att hitta nya alternativa råvaror att producera 
förnybar diesel av, eftersom det endast finns en begränsad mängd tallolja tillgänglig. Det 
ständiga arbetet med förbättring och utveckling av dieseln förklarar namnet Evolution (Preem 
2016a).  
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Vidare menar Preem att det inte krävs tillstånd från motortillverkaren för att deras garantier 
ska gälla vid användandet av Evolution Diesel. Då den innehåller fossil diesel klassas den 
som svensk miljöklass 1-diesel, SS 155435, och kan användas i alla dieselmotorer. Preem 
använder sig av tillsatsen ACP, Active Cleaning Power, som de säger ska förebygga att 
insprutningssystemet inte sätts igen (Preem 2016c).  

4.2 Armering ursprung Östeuropa  

Merparten av armeringen som köps in till projektet kommer från ett järnverk i Vitryssland, 
BMZ, Byelorurussian Metallurgical Company, men även en viss del kan komma från polska 
CMC, Commercial Metals, och ArcerolMittal Warszawa (Johansson 2016). 

Valet av järnverk styrs om de har giltiga och riktiga certifikat samt vilket produktinnehåll som 
ska användas vid projektet. Avståndet från de nämnda verken till projektet är något som också 
vägs in. Från de polska järnverken till projektet är det ca 130 mil säger Johansson, 
kategoriansvarig för inköp på Skanska Sverige AB.  

4.2.1 BMZ  
BMZ är ett av Vitrysslands största företag som producerar stålprodukter. Produktionen består 
av ett nätverk av anläggningar som arbetar både med smältning av stål, valsning och 
produktion av bland annat armeringsjärn och valstråd (BMZ 2013a). Enligt BMZ är 
marknaden utbredd och välutvecklad, företaget exporterar sina produkter till ett hundratal 
länder runt om i världen, främst Europa (BMZ 2013c). 

Miljöarbeten - Regeringen i Vitryssland säger att de ställer höga krav på miljön, och BMZ 
anser själva att deras produktion påverkar miljön negativt. Därför pågår omfattande arbeten 
med att försöka sänka denna miljöpåverkan. BMZ hävdar vidare att man utför bland annat 
modernisering av sina fabriker, i form av ny teknik och utrustning, som är ett försök till att 
kunna minska sina utsläpp (BMZ 2013b). BMZ hävdar att man årligen satsar ungefär 100 
miljoner USD i nya investeringar av nybyggnationer och tekniska uppgraderingar (BMZ 
2013c). 

Man har även tagit fram miljöledningssystemet EMS, Environmental Management System, 
vilket är ett verktyg som gör det möjligt att kunna se över sin miljöpåverkan. De strävar efter 
att kunna leverera produkter med god ekologisk kvalitet (BMZ 2013b). 

Deras framtidsvision är ”Att vara den bästa leverantören av produkter som uppfyller behoven 
av inhemska och utländska kunder på alla kommersiella segment av metallurgiska produkter 
på marknaden tack vare användning av progressiva och ekologiska säkerhetstekniker, 
rationellt utnyttjande av resurser och den optimala organisationen av kontrollprocesser” 
(BMZ 2013d).  

4.2.2 CMC 
CMC är den näst största stålproducenten i Polen av armeringsjärn, valstråd samt smältning av 
stål. Man har under lång tid försett marknaden i Europa med stålprodukter tillverkade med 
avancerad teknik och hög kvalitet (CMC 2016a). 
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Miljöarbeten - För att ligga i framkant inom branschen bedriver CMC egen 
upphandlingsverksamhet av återvunnet skrot, och är idag en utav världens främsta 
metallåtervinnare på mer än 60 platser i världen (CMC 2016b). När det gäller 
förbättringsarbeten vid hantering av råvaran och tillverkningsprocessen, bedrivs arbeten mot 
nyare och modernare metoder. Arbetet kring detta ligger till grund för deras elektriska 
ljusbågsugn EAF, Electric Arc Furnace. Denna del av återvinningsprocessen utgör hela 
processen till en utav den mest effektiva och miljövänliga tekniken i världen (CMC 2016c). 

Genom EAF:en kan årligen ca 6 miljoner kubikmeter råmaterial sparas. CO2-utsläppen 
minskas då med 58 %, vid användandet av återvunnet stålskrot istället för jungfrulig 
järnmalm (CMC 2016d). Utöver EAFen arbetar CMC även med ren energi, återanvändning 
av stålskrot och egna avfall (CMC 2016c). 

4.2.3 ArcelorMittal Warszawa 
ArcerolMittal Warszawa är även den en känd stålproducent i Polen och som ingår i 
ArcelorMittal Group, vilket är resultatet av en hopslagning av Mittal Steel och Arcelor.  
ArcelorMittal Group är ett av världens mest dominerande stål- och gruvföretag (ArcelorMittal 
Warszawa u.å.a). I Polen står ArcelorMittal Warszawa för ca 70 % av landets stålproduktion 
för långa stålprodukter, som används till byggindustrin (ArcelorMittal Warszawa u.å.b). 

Miljöarbeten – ArcelorMittal Warszawa hävdar att de arbetar mot bättre miljö genom att ta 
fram godkända rättsliga miljökrav för deras anläggningar. Investeringar inom ny teknik ligger 
till grund för sänkta utsläpp av bland annat stoft, gaser och avfall, vilket har medfört sänkta 
produktionskostnader och lägre miljöbelastningar (ArcelorMittal Warszawa u.å.a).   

4.2.4 Råvara 
Den huvudsakliga råvaran till armeringstillverkning kommer aldrig från jungfrulig malm, 
utan bara från upphandling av återvunnet metallskrot. Råvaran kommer dels från utsorterad 
armering vid husrivningar och gamla stålprodukter, men även från internt producerat skrot 
som faller ut vid tillverkningsprocesserna. Järnverken handlar upp stålskrotet på den öppna 
marknaden, dels från närområden runt verket, men även en del kan komma från Kazakstan 
eller Turkiet. Skrotet handlas enligt tre så kallade återvinningsklasser, shredded och HMS, 
Heavy Melting Steel, 1 och 2 (Johansson 2016). HMS 1 innehåller inget svärtat eller 
galvaniserat stål, det gör däremot HMS 2. För HMS 1 innebär minsta tillåtna ståltjocklek på 
1/4 tum och HMS 2 på 1/8 tum (Madison steel 2016a). Shredded är strimlat skrot av till 
exempel gamla bilar (Madison steel 2016b). 

Den köpta armering som levereras är projektspecifik och måttbeställd. Järnverken erbjuder 
även iläggsfärdig armering, vilket betyder att armeringen bearbetas och levereras i exakta 
mått och färdiga bockningar. Dessa kan i sin tur sedan appliceras direkt på plats för den 
specifika byggdelen. Ett ytterligare steg för ännu mer projektspecifik armering kan 
återförsäljarna leverera färdiga armeringskorgar och rullarmering (Johansson 2016). 

4.2.5 Standarder och certifiering 
För att armeringen ska få säljas till Sverige krävs certifiering för varje armeringsprodukt. 
Denna certifiering innebär att respektive järnverk måste bland annat ha system för egen- och 
produktionskontroller, samt att produktspecifikation och provningsresultat till mottagaren 
måste finnas (Mazajeva 2016).  Detta krav begränsar urvalet av leverantörer avsevärt. I 
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Sverige utfärdas denna certifiering av Globecert AB, Nordcert AB och Inspecta, med 
godkännande från den statliga myndigheten Swedac, vilket ansvarar för säkerhet och 
tillförlitlighet bland dessa varor, säger Johansson (2016). 

Globecert AB - Enskild firma som arbetar utifrån en objektiv nämnd med beviljning av 
certifiering för armeringsnät och armeringsstål. Den största marknaden finner man i Norden, 
men på senare tid har man expanderat sitt kundregister till Lettland och Estland (GlobeCert 
AB 2016).  

Nordcert AB - Arbetar med bland annat produkt- och processcertifiering för produkter som 
betong, stål, armering och bergmaterial. Två icke-kommersiella stiftelser, Stiftelsen Betong 
och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling äger idag företaget tillsammans, där man stöttas av 
både representanter från kunder och experter (Nordcert 2016).  

Inspecta - Arbetar tillsammans med säljare, tillverkare och importörer från stora delar av 
världen, främst Norden och Baltikum, för att få giltiga certifieringar inom svetsområdet 
(Inspecta 2012).   

4.3 Plattor av natursten ursprung Asien 

För projektet köps plattor av natursten in från främst Indien och Kina. Eftersom dessa två 
bidrar med ungefär samma totala CO2 - påverkan, beräknas de med samma schablonsiffror 
framtagna från Skanskas kalkylverktyg. De produkter som förekommer i projektet är gatsten, 
hällar och kantsten (Nyberg 2016). 

4.3.1 Användningsområde 
Plattor av natursten används för utomhusbruk främst för att klä gator och torg med en slitstark 
yta. Då den gamla stenhuggartekniken numera är utbytt mot modern linsågsteknik, har detta 
bidragit till att kunna tillverka nya dimensioner för stenen.  Även ytbehandlingsteknikerna har 
moderniserats. Olika exempel på ytbehandlingar kan vara råkilning, flamning, slipning eller 
polering. Fördelen med plattor av natursten är att de har lång livslängd, avger inga emissioner, 
möglar inte och kräver heller ingen uppvärmningsenergi vid tillverkning (Johansson 2011).   

4.3.2 Klimatpåverkan 
Naturstenen från Kina kommer från stenbrottet i Shandong provinsen. De använder sig främst 
av fossil energi vid tillverkningsprocesserna. Dessa processer innebär hög energianvändning, 
vilket är en negativt bidragande faktor för klimatet. Även maskinerna är ineffektiva och har 
låg verkningsgrad (Bolin 2015).  

Energiförbrukningen som krävs för att transportera stenen till Sverige är hög, närmare 
bestämt 80 % av stenens totala klimatpåverkan. Däremot innebär framtagningen av gatsten 
minskad energianvändning då man utnyttjar bergets egna klyvegenskaper, så kallad 
råkilsprocedur. Andra typer av stenprodukter kan innebära lägre klimatpåverkan som till 
exempel för sågad gatsten, står transporterna endast för 30 % av klimatpåverkan (Bolin 2015). 
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Bolin menar även att ett tydligt resultat är, att sten importerad från Kina orsakar högre 
primärenergianvändning, det vill säga den energi som krävs för att producera en viss mängd 
färdig produkt. För klimatpåverkan är även detta en negativ bidragande faktor. Orsaken till 
det beror självklart på den långa transport som blir till Sverige. Transporterna sker via båt, då 
de har den lägsta bränsleförbrukning. 

4.4 Asfalt 

4.4.1 Allmänt om asfalt 
Asfaltbeläggning består huvudsakligen av två delar, bindemedel och ballast. Bindemedlet 
eller bitumen som det också kallas är klistret som håller samman ballasten. I vissa fall kan 
även tillsatsmedel blandas i vid tillverkningsprocessen för att förbättra massans kvaliteter. 
Ballastfraktionen varierar utefter användningsområdet från 0 till 32mm (Nordiska 
Vägtekniska Förbundet 2000). 

Bitumen är så kallade högmolekylära kolväten, vilket framställs genom att destillera råolja i 
raffinaderier. I tillverkningsprocessen för bitumen är det möjligt att få fram produkter som till 
exempel mjukbitumen, bitumenemulsion eller bitumenlösning. Det som skiljer dessa 
produkter åt är dess hårdhet som färdigproducerad produkt (Nordiska Vägtekniska Förbundet 
2000).  

För de fall man vill förbättra massans egenskaper, vill man förbättra dess vatten-, värme- eller 
köldtålighet, samt massans åldringsförmåga. Produkter som cellulosa eller mineralfibrer är då 
vanliga tillsatser, andra material som aminer, kalk eller cement kan även förekomma 
(Nordiska Vägtekniska Förbundet 2000). Som exempel ställer Trafikverket egna krav för att 
bibehålla hög kvalitet vid sina vägsträckor, då minst 10 kg cement ska blandas i per 1 ton 
färdig asfalt, 1 % enligt Lindroth (2016). 

4.4.2 Skanskas asfaltsverk Vikan 
Asfalten som köps in till projektet kommer från Skanskas asfaltverk Vikan i Göteborg, som 
ligger ca 9 km från projektet. Detta asfaltsverk skiljer sig inte nämnvärt från något annat verk 
i landet, om man tittar på tillverkningsprocess eller vilka asfaltstyper som är möjliga att 
producera. Den primära energikällan för respektive verk kan variera beroende på hur hög 
energianvändning som krävs. Vikan drivs i dagsläget på naturgas (Nyberg 2016). 

Återvinning av asfalt och bitumen är en möjlig process vid vissa verk, då man använder sig av 
en så kallad parallelltrumma, tekniken för detta beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel. 
(Nyberg 2016).  

4.4.3 Skanskas gröna asfalt 
Varje år används omkring 500 – 1 000 m3 fossilt bränsle så som olja, naturgas eller gasol vid 
tillverkningen av asfalt för varje Skanskadrivet asfaltverk. Enligt Skanska (2014) gör man nu 
stora investeringar i ny uppvärmningsteknik, för de asfaltverken med de rätta 
förutsättningarna. Ett system med träpulverförbränning kan ersätta det tidigare fossila 
bränslet. Därmed används träpulver som primärt bränsle istället för exempelvis gasol. 
Träpulvret täcker upp i stort sett hela energibehovet för tillverkningsprocessen, i de fall där 
det behövs mer energi kan gasol också användas. Denna förändring har redan gjorts på ett av 
Skanska asfaltverk i Önnestad, Skåne (Petro 2015a). 
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Vanligaste asfalttyperna som kan förekomma är: 

ABT, tät asfaltbetong - God stadga och nötningsbeständighet. Används vid alla typer av 
vägar som slit, bind eller bärlager.  

ABS, stenrik asfaltbetong - Liknar ABT, skillnad är att den har högre slitbeständighet. 
Används enbart som slitlager. 

ABD, dränerad asfaltbetong - Innebär hög stabilitet, används vi de vägsträckor där krav på 
bullernivå ställs. Detta slitlager minimerar risken för vattenplaning.  

ABB, asfaltbundet bindlager - För att förebygga sprickor i asfalten kan denna typ användas 
samt att ge bättre underlagsyta för nästa ovanpåliggande beläggning.  

AG, asfaltgrus - Är en mix av låg halt bitumen och stenmaterial vilket resulterar i ett bärlager 
med bra stabilitet (NCC 2016a). 

Den asfalt som förekommer i projektet är av typen ABT08 med cement, där siffran 08 syftar 
på ballastfraktionen (Nyberg 2016). 

Asfaltsproduktionen har stor påverkan på miljön, därför har branschen nu vidtagit åtgärder. 
Effektiviseringen av ventilation och stoft-avskiljningssystem har sänkt värdena för spridning 
av stoftpartiklar. Utsläppen av organiska och icke-organiska gaser har minskat, då man 
övergått från vanlig eldningsolja som huvudsaklig energikälla till naturgas eller gasol. Att 
arbeta för en bättre miljö, kan exempelvis göras genom att införa miljöledningssystemet ISO 
1400. Dessa faktorer har bidragit till sänkt miljöpåverkan (Nordiska Vägtekniska Förbundet 
2000). 

4.4.4 Tillverkning 
Tillverkning av asfalt går till på följande sätt. Först krossas stenen till olika storlekar, därefter 
transporteras den till doseringsfickor på verket där den vägs och doseras. Sedan transporteras 
materialet till en torktrumma, här värms och torkas stenen i en ugn upp till ca 130 -220°C. Ju 
lägre fukthalt stenen har innan denna process, desto lägre blir verkets energianvändning. Stora 
torktält kan då användas för att skydda stenen mot väta. Ca 10 % av den totala vikten för 
stenen förvinner i torktrumman i form av stoft i rökgaserna (Länsstyrelsen 2012). 

Vidare menar Länsstyrelsen att det avskilda stoftet, som även kallas filler, samlas upp i ett 
textilfilter och som sedan förs till speciella cisterner där den lagras. Fillern kan efter hand 
tillsättas i asfaltsmassan efter blandning med olika tillsatsmedel.  

Med hjälp av en varmelevator, vilket är en slags hiss, transporteras den nu torra stenen från 
torktrumman upp till en siktanläggning, där den siktas enligt de olika fraktionsklasserna för 
respektive recept. Därefter lagras den i materialfickor fram tills den blandas ihop med 
bitumen, och som sedan tippas på lastbilen (Länsstyrelsen 2012). 
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5. Resultat 

I detta kapitel förklarar författarna de förbättringspotentialer man studerat, som är möjlig 
utifrån projektets ramar i form av nya alternativ. Dessa är HVO100, armering från Celsa 
Nordic, plattor av natursten från Sverige och asfalt från Kållered. Här redovisas även 
projekts totala koldioxidpåvekan.  

5.1 HVO100 

Här beskrivs förbättringspotentialen utifrån att alla arbetsmaskiner skulle drivas på den 
förnybara dieseln, HVO100.  

HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja, är en syntetisk diesel som tillverkas av vegetabiliska oljor 
eller animaliska fetter i form av slakteriavfall. Som nämnts tidigare reducerar HVO 
koldioxidutsläppen med 88 %, jämfört med fossil diesel. Den diesel som undersöks i denna 
rapport är Preems HVO100 och tillverkas endast av slakteriavfall (Preem 2016d). Först i 
Sverige var Preem som år 2011 kom ut med HVO, då producerad av talloljan, och blev 
uppmärksammad och väl mottagen på den svenska marknaden. Numera produceras Preems 
HVO100 endast av slakteriavfall, i och med detta har ett aktivt steg tagits från den 
omdiskuterade miljöboven palmolja. Tillverkningen av palmolja kräver skövling av stora 
mängder regnskog, samt att den bidrar till höga koldioxidutsläpp då den transporterars lång 
väg. Preem försäkrar därmed att deras HVO aldrig kommer utvinnas från palmolja (Dieseln 
blir allt grönare 2015).  Då HVO endast består av förnybar diesel, är den skattebefriad från 
och med januari 2015 och framåt (Skatteverket u.å.).  

HVO kan användas i en traditionell dieselmotor, eftersom dess kemiska struktur är snarlik den 
fossila dieselns, dock krävs godkännande från motortillverkaren för att deras garantier ska 
vara giltiga (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) 2014). 
År 2015 godkändes HVO av Volvo Lastvagnar som alternativ till ordinär diesel och det är 
därmed fritt fram att tanka alla deras lastvagnar på HVO. Personbilar har dock ännu inte 
godkänts. Som grund till Volvos godkännande står ett tvåårigt test som de genomförde 
tillsammans med Renova, DHL Freight och OKQ8. Sex lastvagnar fick då köra med 100 % 
HVO i tanken och kördes 100 000 mil, detta för att kunna se hur motorn reagerar på bränslet 
över tid. Efter testet kunde det fastställas att varken motor eller filter tar någon skada. Därför 
behövs inga speciella bestämmelser för tätare serviceintervaller eller lagring av HVO, och den 
kan även tankas via samma munstycken som vanlig diesel (Volvo trucks 2015). 

HVO har lägre densitet och viskositet än vanlig diesel, 780kg/m3 respektive drygt 800kg/m3, 
vilket kan tolkas som att den utkommande energimängden blir lägre för HVO. Densiteten styr 
uppvärmningsvärdet så en lägre densitet betyder att motorn inte producerar samma 
energimängd. Det skulle alltså krävas en större bränslemängd för att motorn ska kunna få 
samma prestanda som med vanlig diesel. Detta gäller dock inte för HVO, då den har ett högre 
energiinnehåll per kilogram, vilket beror bl.a. på att vätehalten är högre i HVO än fossil 
diesel. Dessutom är HVO fri från svavel och minskar växthusgasutsläppen, och behöver heller 
ingen avgasreningsutrustning (Neste Oil 2014). 
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Som nämnts tidigare, används vanligen HVO i kombination med andra bränslen, t.ex. FAME 
eller RME. Att kombinera bränslen med HVO kan med fördel göras även i avsevärt låga 
temperaturer, ända ner till minus 30-40o C, eftersom dess prestanda och funktion inte påverkas 
(Neste Oil 2014). 
Preem Evolution Diesel, som beskrevs i förra kapitlet, är exempel på ett sådant drivmedel 
som har en förnybar andel. 

5.1.1 Förbättringspotential drivmedel 
Hur stor klimatpåverkan de olika drivmedlen har framgår i Figur 2. De värden som visas här 
är produktspecifika (Nyberg 2016). 
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Figur 2. Klimatpåverkan diesel (Nyberg 2016). 
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I Figur 3 redovisas skillnaden mellan HVO100 och Preem ACP Evolution. På grund av 
sekretesskäl har beräkningen gjorts med den fabricerade mängden 1000 ton CO2. Den 
procentuella förbättringen som nämns är däremot det faktiska värdet för projektet.  
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Figur 3. CO2 - utsläpp för diesel (Skanska 2016). 

5.1.2 Fördelar och nackdelar 
Införandet av HVO100 vid projektet har gått smidigt och produktionen har inte påverkats. 
Inga större skillnader har noterats för varken drift eller prestanda. HVO har även bra 
lagringstabilitet och drabbas inte av bakterietillväxt, vilket underlättar då den förvaras i 
cisterner ute på arbetsplatserna (Bahramian 2016). 

Vidare menar Bahramian att en nackdel kan vara den begränsade tillgången av HVO100. Då 
det initialt inte hade tecknats avtal mellan Preem och Skanska, fanns det därför inga garantier 
för projektet att få önskad mängd. Det finns nu ett tillfälligt avtal som förser projektet med 
den mängd som behövs. 

5.2 Armering Celsa Nordic 

På grund av skrivna ramavtal är det svårt att påverka valet av leverantör i praktiken, utan är 
enbart möjligt i teorin (Johansson 2016). Här beskrivs Celsa Nordic som alternativ 
armeringsproducent.   

Celsa Nordic - Celsa Nordic är Nordens största armeringstillverkare med verksamhet i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. De har varit huvudleverantör av armeringsprodukter 
till många omtalade byggnadsprojekt i Norden. Spanska Celsa GroupTM är moderbolag till 
Celsa Nordic, där även Celsa Armeringsstål och Celsa Steel Service ingår som dotterbolag 
(Celsa Armeringsstål AS u.å.). Celsa Armeringsstål äger ett stålverk i Mo i Rana, Norge, som 
är producent av armeringsjärn och valstråd. Denna anläggning är Norges största stålverk och 
även Nordens enda. Utifrån sin geografiska placering har man möjligheten att använda sig av 
vattenkraft som huvudsaklig energikälla, detta stålverk får därför en hög miljöstämpel (Celsa 
Armeringsstål AS u.å.). Enligt en miljödeklaration ses stålet härifrån som ett av världens 
renaste med en belastning på 360 kg CO2 ekvivalenter per ton (Celsa Steelservice u.å.a). 
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Celsa Steel Service AB har sina rötter i Halmstad och verksamheter i Västerås och Vännäs 
(Celsa, 2016-03-29). Hit transporteras stålet från verket i Mo i Rana för bearbetning i form av 
klippning och bockning (Celsa Steelservice u.å.a).   

5.2.1 Fördelar och nackdelar 
Enligt Celsa Group (2008) arbetar alla företag inom koncernen mot förbättrad miljö. Utifrån 
detta genomförs bland annat återvinningsarbeten med smältugnar, då genom att återanvända 
slaggprodukter som faller bort under produktionsprocessen. På så sätt kan upp emot 10 
miljoner ton skrot återvinnas per år (Celsa Group 2008). 

Dotterbolaget Celsa Steel Service AB fick tidigt en så kallad miljövarudeklaration, EPD, 
framtagen av en oberoende part för deras armeringsproduktion. Denna sammanställdes för att 
kunna göra värderingar och liknelser för dess miljöproblem, utifrån produkternas livscykel. 
EPD: n baseras enligt normer för ISO-standarder med brett internationellt godkännande 
(Celsa Steelservice u.å.b). Att köpa armering från Celsa Nordic skulle dock innebära 
konsekvenser för både miljöbelastning, transportavstånd men främst priset (Johansson 2016).  

Vägsträckan från Mo i Rana i Norge till projektet i Göteborg är ca 125 mil, men eftersom 
materialet först måste bearbetas i Halmstad, blir därför transportsträckan ca 160 mil. Celsas 
stålskrot är dessutom transporterat hela vägen upp till Mo i Rana, medan skrotet till 
verkstäderna i Polen och Vitryssland oftast samlas in i närområden kring respektive verk. I 
verkligheten har därför ett 1 kg norskt stål mer transportkilometer i sig än samma mängd 
polskt stål (Johansson 2016). 

SSI, Skanska Sverige Inköp, som är Skanskas inköpsbolag har i uppgift att förändra de 
nationella leverantörsmarknader som finns i Sverige, Norge och Finland. Under de senaste 
åren har man sett att de nationella leverantörsmarknaderna inte influerats alls av den 
internationella marknaden, vilket har inneburit att prisskillnaden inte varit till Skanskas fördel 
(Skanska 2015b). Innan SSI fanns och jämnade ut priserna på armeringsmarknaden var Celsas 
priser ca 600 kr dyrare per ton armering enligt Johansson. SSI har etablerat ett nära samarbete 
och skapat en förtroendefull relation med dessa leverantörer. De förser nu Skanska med 
betydligt bättre alternativ till mycket lägre kostnader än Celsas. Man har genom sitt samarbete 
med internationella leverantörer påverkat marknaden för de nationella leverantörer, som har 
sänkt sina priser avsevärt (Skanska 2015b). SSI har även ett transportavtal med en 
speditionsfirma, där den främsta fördelen är att miljökraven är inarbetade i detta avtal. Detta 
avtal är egentligen något dyrare, men det klarar ändå Skanskas ekonomiska krav. Utifrån 
dessa anledningar är därför Celsa aldrig ett alternativ som armeringsleverantör (Johansson 
2016).  

Vidare hävdar Johansson att den stora fördelen mellan stålverket i Mo i Rana och andra 
stålverk, som nämnts tidigare, är att de kan använda sig av vattenkraftsproducerad el, vilket 
förstås inte är möjligt för de andra stålverken. Deras låga CO2 - avtryck kan man då säga är en 
lyckosam tillfällighet. Celsa har liknande stålverk i Cardiff i Wales, Ostrowiec i Polen och 
Barcelona i Spanien, där man vid dessa verk har en miljöprofil som liknar de andra verken på 
kontinenten. Det ska även nämnas att Celsa Nordic är väldigt kunniga inom branschen och 
ligger därför i framkant av både teknik- och metodutveckling.  
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5.2.2 Förbättringspotential 
I Figur 4 redovisas skillnaden mellan armering från järnverken i Polen och Viryssland mot 
Celsa. Beräkningen har gjorts med en fabricerad mängd, 1000 ton CO2, detta på grund av 
sekretesskäl. Den procentuella förbättringen som nämns är däremot det faktiska värdet för 
projektet.
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Figur 4. CO2 - utsläpp för armering (Skanska 2016). 

5.3 Plattor av natursten ursprung Sverige 

Naturstenskompaniets stenbrott Bokalyckan utanför Kristianstad kan vara en möjlig 
producent för plattor av natursten i projektet. Med egna stenbrott och lång erfarenhet inom 
området, är Naturstenskompaniet det ledande företaget för natursten i Sverige 
(Naturstenkompaniet 2015). Vid stenbrottet Bokalyckan bryts granit där en LCA, 
livscykelanalys, har framtagits. En LCA används för att skapa en bild för hur stor 
miljöpåverkan en produkt eller tjänst har för en hel livscykel, sett till den energi som används 
för utvinning av råvaran, bearbetningsprocesser och avfallshantering (Bolin 2015). 

När graniten bryts och bearbetas borras och kilas stenen till block. Utifrån detta drar man 
nytta av den goda klyvegenskap stenen har och därmed kan stora mängder energi sparas. 
Produkter så som gatsten, kantsten eller murar utvinns därefter från blocken. Överbliven sten 
som inte kommer till användning krossas och kan används som krossprodukter (Bolin 2015). 
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Stora vinster kan göras för energianvändningen vid brytning av granit, samt framtagning av 
de olika produkterna vilket framgår tydligt i Tabell 2. 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Elanvändning kWh/ton (Bolin 2015). 

Svenska stenbrott använder sig inte i stor utsträckning av energi baserad på fossila bränslen 
och att transporter av stenen inom Sverige ger låga koldioxidutsläpp (Bolin 2015). Att köpa 
sten från Svensk tillverkare istället Kinesisk skulle innebära många fördelar för miljön, dock 
skulle slutpriset nästintill fördubblas (Haraldsson 2016).  

5.3.1 Förbättringspotential 
I Figur 5 redovisas skillnaden mellan importerad och svensk sten. Beräkningen har gjorts med 
en fabricerad mängd, 1000 ton CO2, detta på grund av sekretesskäl. Den procentuella 
förbättringen som nämns är däremot det faktiska värdet för projektet. 

0

200

400

600

800

1000

1200

Importerad sten Svensk sten

TO
N
 C
O
2

CO2 ‐ utsläpp	Natursten	

Förbättringen blir 67 %

 

Figur 5. CO2 - utsläpp för natursten (Skanska 2016). 
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5.4 Asfaltsverket Kållered 

Här beskrivs alternativet att köpa in asfalt från Skanskas verk i Kållered, istället för Vikan. 
Det vägs även in här att verket i Kållered har mer än dubbelt så långt transportavstånd till 
produktionsplatsen (Nyberg 2016). 

Asfaltverket i Kållered tar stora miljöförbättrande beslut för att dels kunna sträva mot 
Skanskas interna mål om nollutsläpp, men också för att kunna bistå marknaden med 
”grönare” asfalt. Förändringen de står inför innebär installation av en träpulverbrännare, som 
ska ersätta den befintliga gasolbrännaren. Gasol kommer att användas även i framtiden, men 
då i egenskap som sekundärbränsle vilket enbart står för 15 % av den totala bränslemängden. 
Sekundärbränsle behövs för att uppnå samma nivå av energi- och produktionsmängd även 
efter installationen, då endast nyttjandet av träpulver inte når upp till den nivån som krävs 
(Lindroth 2016). 

I dagsläget producerar verket i störst utsträckning vanlig varmasfalt, i viss mån finns dock 
möjlighet att tillverka så kallad slaggasfalt (Lindroth 2016). Slaggasfalt kan vara ett bättre 
alternativ ur miljösynvinkel, eftersom det blandas i överblivet stålskrot från stålindustrin. 
Denna asfaltsvariant blir betydligt mer slitstark och dess livslängd kan nästintill fördubblas 
(NCC 2016b). Men för bearbetning av slaggmaterialet ska kunna utföras, krävs det att slaggen 
är förpackad i säckar vilket inte hör till vanligheterna. Med vanlig varmasfalt menas att en 
produkt inte producerats av återvunna produkter, eller där temperaturen i 
produktionsprocessen har förändrats för att uppnå lägre CO2 - utsläpp (Lindroth 2016). 

Lindroth menar vidare att man har under ca 15-20 år jobbat med återvinning av både asfalt 
och bitumen. Utifrån detta blir asfalten billigare per färdig ton asfalt och här görs även den 
största miljöåtervinngen. För att lyckas med det används en så kallad parallelltrumma, där 
man blandar ca 15 % återvunnen krossad asfalt med nytt material. Bitumen kan likaså 
återvinnas genom uppvärmning av returasfalt. 

Efter installationen av den nya träpulverbrännaren kommer verket kunna utveckla nya rutiner 
för att initiera produktion av lågtempererad asfalt, även kallad LTA. Genom att sänka den så 
kallade utläggningstemperatur med 20° - 30° från de ursprungliga 165° reduceras CO2-
utsläppen med upp till 30 %. Naturligtvis minskas även då dess energiförbrukning med ca 20 
%, samt att mindre mängd träflis krävs. Då träflis är dyrare än gasol, ligger det givetvis i 
verkets intresse att kunna minimera kvantiteten träflis. En annan nackdel med flisen är, som 
nämnts tidigare, att den innehar lägre energimängd vilket medför att det krävs större volymer 
träflis jämfört med gasol. Större volymer innebär också en avsevärd ökning i antal 
lastbilstransporter som verket måste ta emot, närmare bestämt en transport varje dag kontra en 
transport varannan dag som tidigare. Detta kräver arbeten gällande logistiken, då området på 
asfaltverket redan är trångt. Trots denna ökade skytteltrafik av inkommande 
bränsletransporter blir den totala CO2 - påverkan ändå mindre med den nya pannan (Lindroth 
2016). 

Installation av träflispannan innebär inga större förändringar för verket, produktionen förblir 
oförändrad då en dator styr vilket bränsle som ska användas för att få en jämn kapacitet. Den 
nuvarande kapaciteten på ca 160-200 ton asfalts per timme kommer att bestå. 
Produktionskostnaden förväntas minska, dels för att råvarorna blir billigare men även för att 
produktionen av LTA kommer att expanderas. Den färdiga asfalten blir inte dyrare, utan 
kommer ligga kvar på samma prisnivå (Lindroth 2016). Att verket kommer elda med träflis 
och inte pellets, är för att det tar längre tid att elda med pellets och skulle då medföra sämre 
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effektivitet för verket. Pellets avger också aska och andra restprodukter, vilket inte 
förekommer i lika hög grad vid förbränning av flis (Lindroth 2016). 

5.4.1 Förbättringspotential 
I Figur 6 redovisas skillnaden mellan asfaltverken Vikan och Kållered. Beräkningen har gjorts 
med en fabricerad mängd, 1000 ton CO2, detta på grund av sekretesskäl. Den procentuella 
förbättringen som nämns är däremot det faktiska värdet för projektet. 
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Figur 6. CO2 - utsläpp för asfalt (Skanska 2016). 
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5.5 Projektets totala förbättringspotential  

Figur 7 visar projektets totala CO2 - påverkan, där de studerade fallen presenteras gentemot 
den förväntade CO2 - påverkan, vilken räknades fram innan projektstart. Det förväntade 
värdet som redovisas är på grund av sekretesskäl en fabricerad mängd på 6000 ton CO2. Den 
procentuella förbättringen som visas är däremot det faktiska värdet för projektet. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Förväntad Efter Förbättring

TO
N
C
O
2

Projektets	totala	CO2 ‐ påverkan

Förbättringen blir 10,5 %

 

Figur 7. Projektets totala CO2 – påverkan (Skanska 2016).  

De nya alternativen reducerar projektets totala koldioxidutsläpp med 10,5 %. Det är 
armeringsposten som sticker ut mest, med en andel på 37,8 % av den totala förbättringen. 
Dock är det denna post som skulle vara svårast att påverka i praktiken. För Natursten och 
Diesel blir andelen 32,6 respektive 25,2 %. Asfalten påverkar slutsiffran minst, endast med 
andelen 4,5 %. Då de båda jämförda asfaltverken är inom Skanskas verksamhet och ligger på 
ett realistiskt avstånd från projektet, kan det betyda att denna förändring skulle vara lättast att 
faktiskt genomföra i verkligheten. 
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6. Diskussion  

Armering. På grund av de skrivna ramavtal som gäller blir det svårt för författarna att i 
praktiken påverka valet av armeringsleverantör. Det alternativ som tittats närmare på, ser 
författarna har väldigt stor miljömässig förbättringspotential.  

I dagsläget är det ju så att prisnivån är utjämnad på grund av att Skanskas inköpsbolag satt 
press på Celsa Nordic. Skulle man sluta köpa armering från Östeuropa kommer antagligen 
Celsas prisnivå stiga igen. På grund av detta strävar Skanska mot att köpa så mycket volymer 
som möjligt från Polen och Vitryssland för att hålla nere priserna. Vad det gäller 
transportavståndet från Celsas järnverk i Norge till projektet blir det längre, än vad det är från 
de Östeuropeiska verken. Även det talar emot Celsa. 

Fördelar med Celsa Nordic skulle dels vara för den framtagna miljövarudeklaration från tredje 
part, och även sin breda kunskap inom branschen. Den nära halvering av CO2 - belastning per 
ton armering är förstås den absolut främsta fördelen, detta på grund av deras 
vattenkraftproducerade el. Eftersom det har varit svårt för oss att få fram några exakta siffror 
på koldioxidutsläppen vid järnverken i Östeuropa, har det inte varit lätt att göra en rättvis 
jämförelse. Schablonsiffrorna som angetts för dessa verk ger dock en översiktlig bild av 
armerings koldioxidavtryck. 

Asfalt. Att köpa in asfalt från Kållered anser författarna skulle främst innebära fördelar för 
projektet. Även om transportavståndet ökar med ca 6 km per levererat lass asfalt, skulle detta 
ändå inte innebära någon större ökning av det totala CO2 - utsläppet för projektet.  

Den främsta fördelen med Kållered skulle vara sänkningen av CO2 - utsläpp vid produktionen, 
detta genom användning av träflis istället för gasol. Priset för den färdiga asfalten kommer 
ligga kvar på samma nivå och därmed påverkas inte projektets ekonomi. Däremot har ju 
Skanska bekostat installationen av träflispannan. Eftersom man vill ligga i framkant inom 
branschen ses detta enbart som en vinst, då de kan förse marknaden med större volymer av sin 
så kallade gröna asfalt.   

Drivmedel. HVO är ett väldigt bra alternativ för både miljön och projektet, detta främst på 
grund av den stora reduceringen av koldioxidutsläpp vid förbränning av drivmedlet. Det talar 
också till dess fördel att det är nästintill prisneutralt jämfört med det befintliga drivmedlet, 
och påverkar då projektets ekonomi. HVO har heller ingen negativ inverkan på motorer och 
filter, utan kan användas problemfritt i en vanlig dieselmotor. Detta får i och för sig först ske 
efter att motortillverkaren har gett sitt godkännande. Att ett sådant godkännande krävs, kan 
betyda att dieseln har svårt att ta sig ut på marknaden. Tillgången av HVO, är även den en 
anledning till varför spridningen inte skett i den omfattning som man förväntat. På grund av 
detta har Knutpunkt Gamlestaden haft vissa svårigheter att få önskad mängd, trots att de bara 
behövt HVO till två arbetsmaskiner.  

Till skillnad från HVO krävs inte godkännande från tillverkaren, för att kunna använda 
Preems ACP Evolution Diesel. Det är också betydligt lättare att få tag på denna 
dieselblandning, då den bara finns med max 45 % HVO.  

Det är oklart för författarna varför det blandas i RME överhuvudtaget, och inte enbart HVO. 
Eftersom HVO har betydligt lägre koldioxidpåverkan per liter, anser författarna att om det 
enbart skulle blandas in HVO kommer CO2 - utsläppen sjunka ytterligare. Den bristande 
tillgången skulle kunna vara anledning till detta, även om det endast handlar om 5 - 7 %. 
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RME är betydligt mer lättillgängligt och det blir då kanske lättare för Preem att förse 
marknaden med förnybar diesel om RME blandas i.  

Natursten. Den främsta fördelen med att köpa sten från Sverige är att de CO2 - utsläpp som 
uppstår vid produktionen sjunker betydligt, närmare bestämt med hela 67 %. Detta beror 
mycket på att den primära energikällan vid stenbrotten i Kina är el, som är ”smutsigare” än 
den svenska. Även de kinesiska maskiner som används i produktionen har lägre 
verkningsgrad. Transportavståndet tvärs över halva jordklotet är också något som bidrar till 
högre koldioxidutsläpp.  

Den kinesiska stenen fraktas långt med båt, som i och för sig sägs vara det fraktsätt som har 
den minsta utsläppsgraden. Då den svenska stenen kräver kortare transporter blir den ett bättre 
alternativ. Det kan vara en stor nackdel att priset nästan fördubblas jämfört med den kinesiska 
stenen, men eftersom Skanska själva har tagit fram denna kalkyl antar vi att detta kan vara ett 
relevant alternativ för projektet. För att hålla nere kostnaderna kan ett förslag vara att köpa in 
mindre andel kinesisk sten och resten svensk, eller att utveckla affären för Skanska och sälja 
in den hos beställaren. Då ligger valet hos beställaren, som får väga miljöaspekten mot det 
högre priset. 

Det kan även diskuteras kring det faktum att bygg- och anläggningsprojekt alltid medför en 
koldioxidpåverkan, även om detta är ett projekt med välarbetad miljöprofil. Det är då viktigt 
att ta hänsyn till om den totala minskningen av utsläpp är värt den påverkan som projektet 
orsakar. Eftersom det, i detta fall, är en satsning på att utöka kollektivtrafiken anser 
författarna att det borde vara värt satsningen. Att göra det enklare och smidigare för invånarna 
att förflytta sig, och därmed minska trycket på biltrafiken tycker författarna väger tyngre än 
vad det tillfälliga utsläpp som projektet orsakar under produktionen. En sådan satsning måste 
ses utifrån ett långsiktigt perspektiv, för att få en relevant syn på de totala utsläppen som 
satsningen innebär. 

Förutsättningarna att få in fler miljövänligare alternativ i andra projekt är ånga, då tekniken 
finns där. Det handlar enbart om hur mycket pengar beställaren vill satsa. Författarna anser att 
beställaren kan ge ut bonus, i de fall entreprenören lagt fokus på att införa miljövänligare 
alternativ. På så sätt skulle fler av de studerade alternativen vara praktiskt genomförbara, men 
många andra icke studerade. Att sänka miljöpåverkan borde vara värt pengar.  
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7. Slutsats 

Författarna har kommit fram till att de nya alternativen är miljöförbättrande åtgärder, eftersom 
samtliga sänker projektets totala koldioxidutsläpp. Den potential som har studerats är 
beräknad i teorin, men vissa av dessa kan även genomföras i praktiken. Dock kan det finnas 
svårigheter att faktiskt genomföra dessa lösningar för projektet, eftersom det måste tas hänsyn 
till både pris och tillgång.  

Att det ska vara möjligt för projektet att köpa armering från Celsa Nordic, krävs det att Celsa 
har liknande priser som de övriga producenterna på marknaden. Det högre priset väger 
avsevärt tyngre, än vad deras låga CO2 - utsläpp i produktionen ger.    

För HVO är det främst tillgången på marknaden som måste öka. De låga volymerna har gjort 
det svårt att få de önskade mängder man velat. Att införa HVO på arbetsplatsen har inte 
inneburit några problem för projektet.  

Den potential man ser för det nya asfaltsverket är enbart positiv. Det något längre 
transportavståndet innebär knappt någon förändring för CO2 - utsläppen.  

Att köpa plattor av natursten från Sverige skulle reducera koldioxidutsläppen avsevärt. Trots 
det högre priset skulle detta ändå ses som en vinst för projektet, rent miljömässigt. Denna 
åtgärd kräver dock att beställaren måste betala det högre priset för den mindre 
miljöbelastande stenen, vilket är pågående arbete hos Skanska. 

Författarna drar slutsatsen att de åtgärder som studerats är enbart positiva ur miljösynpunkt. 
Man ser svårigheter att införa dessa i ett redan pågående projekt, men det kan vara något att ta 
hänsyn till i framtiden om de nämnda problemen och hindren kan redas ut.  

7.1 Vidare studier 

För att det ska vara lättare för projekt att ta hänsyn till miljön krävs det att undersökningar och 
utredningar blir mer lättillgängligt i framtiden. Det borde exempelvis finnas ytterligare 
kalkyler med nya alternativ för beställare och entreprenör att jämföra med. Dessa kalkyler bör 
vara utförligt genomförda där man tagit hänsyn till både produktion och transporter. Att 
öppna både beställarens och entreprenörens ögon för att ta hänsyn till miljön är viktigt, och de 
bör därmed vara mer intresserade att kompromissa ekonomiskt. 

I de fall då kommunerna är beställare bör de ta fram ytterligare och striktare krav för 
entreprenören. Till exempel genom att kräva att entreprenören ska ha högre andel förnybar 
råvara i diesel, eller att byggnadsmaterial till viss del ska vara köpt i Sverige eller Norden. 
Detta skulle sätta press på entreprenören som då tvingas att aktivt titta på nya alternativ. Det 
finns välarbetat underlag för detta på marknaden, så en sådan övergång skulle inte vara alltför 
orealistisk. 

Författarna anser att då projektet har fokus mot en bättre miljö borde det uppmärksammas 
mer, både inom Skanska och hos andra aktörer. Detta fokus är något som ligger i tiden, och på 
så sätt kan projekten vara en förebild för framtida projekt. 
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