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Sammanfattning  
Bygg- och anläggningssektorn står inför en verklighet där beroendet av fossila bränslen behöver brytas 

och ersättas med miljövänligare alternativ. Ett sådant alternativ är elektrifieringen som inte riktigt har 

slagit igenom för anläggningssektorn och därför behöver undersökas. I detta examensarbete undersöks 

två olika system av hjullastare och lastbilar. Ett system där maskinerna drivs med el och ett annat 

system med maskiner som drivs på diesel. Undersökningen hade målformuleringen som utgångspunkt 

för att besvara frågeställningarna. Maskinerna granskades för att erhålla ett resultat som visar vilket 

system av maskiner som är lönsammare att använda med avseende på tidsåtgång, energiförbrukning, 

koldioxidutsläpp samt totala kostnader. Examensarbetet har även som syfte att redogöra eventuella 

för-och nackdelar för respektive transportmetod. Detta för att ge ytterligare underlag till vidare 

forskning. 

 

För att kunna jämföra och undersöka maskinernas egenskaper applicerades dessa maskiner på ett 

tunneldrivningsprojekt. Projektet som erhölls var tunnelbanestationen Hagalunds industriområde. Den 

planerade utbyggnaden av tunnelbanan kommer att leda till en ny tunnelbanelinje mellan Arenastaden 

och Odenplan, där Hagalunds industriområde kommer bli en mellanliggande station. För att avgränsa 

arbetet och genomföra beräkningarna lades fokus på en delsträcka om 1 000 meter med avseende på 

huvudtunnel och arbetstunnel. 

Resultatet som erhölls visar att den eldrivna hjullastaren leder till mindre tidsåtgång, koldioxidutsläpp 

och bättre energieffektivitet än den dieseldrivna hjullastaren. Däremot är nackdelen att 

inköpskostnaden för den eldrivna hjullastaren leder till större totala kostnader. Dessa investeringar kan 

vara nödvändiga att vidta för att beroendet av fossila bränslen ska brytas. 

Vid jämförelse av lastbilarna visade resultatet att den eldrivna lastbilen är ett bättre alternativ ur 

miljöperspektiv och totala kostnader. Medan den dieseldrivna lastbilen sparar på både tid och energi. 

Anledningen till att totala kostnaden för dieseldrivna lastbilen skiljer sig mycket från den eldrivna 

lastbilen är hyreskostnaderna. Om den dieseldrivna lastbilen istället köptes in, kunde den totala 

kostnadsskillnaden reduceras.        
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Abstract  
The construction industry is facing a reality where the dependency on fossil fuels needs to cease and 

be replaced by options that are more climate friendly. One such option is the electrification that has 

not made a breakthrough in the construction industry yet and therefore needs to be examined. In this 

thesis an investigation is made by two different systems of wheel loaders and trucks. One system that 

conducts machines run by electricity and another one where the system is powered by diesel. The 

investigation is based on goal formulation which serves as the basis for answering these questions. The 

machines were examined in such as to obtain results that illustrate which system of machines that are 

profitable with regards to time, energy consumption, carbon dioxide emissions and total costs. This 

thesis has also as an intent to identify any advantages and disadvantages of each transport method. 

This is done in order to lend structure to any further research conducted in the future.  

 

To be able to compare and examine the properties of the machines, these machines were applied to a 

tunneling project. The project that was received was the metro station Hagalunds industriområde. The 

planned expansion of the subway will lead to a new metro line between Arenastaden and Odenplan, 

where Hagalunds industriområde will become an intermediate station. In order to truly optimize our 

efforts and carry out the calculations, the focus was placed on a partial stretch of 1 000 meters with 

respect to the main tunnel and working tunnel. 

 

The result obtained shows that the electric wheel loader leads to less time, carbon dioxide emissions 

and better energy efficiency than the diesel-powered wheel loader. On the other hand, the 

disadvantage is that the purchase cost of the electric wheel loader leads to greater total costs. These 

investments may be necessary to break the dependence on fossil fuels. 

 

When comparing the trucks, the result showed that the electric truck is a better alternative from an 

environmental perspective and total costs. While the diesel-powered truck saves on both time and 

energy. The reason why the total cost of the diesel-powered truck differs greatly from the electric-

powered truck is the rental costs. If the diesel-powered truck was instead purchased, the total cost 

difference could be reduced. 

 

Keywords: Tunnel construction 
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Förord 
Detta examensarbete har varit en lärorik upplevelse som har både medfört spännande och intensiva 

stunder. Vi vill därför börja med att tacka familjen Kauppi som hjälpte till att vägleda oss i början av 

examensarbetet. På resans gång har vi haft stor hjälp av vår näringslivshandledare Joakim Bessfelt. 

Under examensarbetet har vi varit i konstant kontakt med honom och samtliga kollegor på Skanska. 

Därför riktas ett stort tack till Joakim och hans kollegor som har väglett oss och bidragit med värdefull 

information för denna rapport.  

 

Vidare vill vi tacka vår akademiska handledare Viktors Zilinskis som har presenterat goda råd och 

konstruktiv kritik till oss. Vi vill även tacka AMV och Lovön Samverkan som välkomnade oss på 

besök och besvarade alla våra frågor. Ytterligare tack går ut till Mohammad-Reza Yahya på IVL och 

Nicolas Grivet på Region Stockholm. 

Avslutningsvis vill vi tacka Volvo, Scania, Bellmans Åkeri och Caterpillar som har bidragit med 

värdefull information till denna rapport. 

 

Emre Cömert och Chanel Semakala  
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Ordlista  

Koldioxidekvivalenter - Är ett mått på en viss växthusgas, exempelvis dikväveoxid. Detta är den 

mängd som är ekvivalent med mängden koldioxid som leder till likartad påverkan på växthuseffekten 

Konturhål - För att erhålla önskat tvärsnittsarea på tunneln, borras konturhål i yttersta hål raden 

Kritisk linje - Är de aktiviteter som styr projektets beräknade start- eller slutdatum. Dessa aktiviteter 

kan vara sammankopplade, beroende eller oberoende av varandra. Med den kritiska linjen illustreras 

den kortaste möjliga projekttid  

Tjänstevikt - Vikten av ett fordon i körbart skick inklusive full tank bränsle med förarens vikt på 75 

kilogram, spolarvätska, olja och kylvätska 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
I detta examensarbete presenteras en jämförelse av hur diesel- och eldrivna fordon samt maskiner 

påverkar ett projekt vid utlastning och transport av bergmassor. Bergmassorna kommer att produceras 

under den blivande tunnelbanestationen Hagalunds industriområde för att sedan transporteras till en 

angiven mottagningsanläggning. Idéen till examensarbetet växte fram vid ett studiebesök hos Skanska 

AB för projektet Förbifart Stockholm. Förbifart Stockholm är ett pågående tunnelbyggnadsprojekt 

med syfte att förena Stockholmsförorterna för lättare orientering och ökad tillgänglighet. Vid 

studiebesöket betonades vikten av hur masstransporterna bidrar till klimatpåverkan och att alternativa 

metoder behöver lyftas fram. 

Idag är bygg- och anläggningssektorn beroende av fossila bränslen och står för ca en femtedel av 

Sveriges klimatpåverkan (Sveriges Byggtjänst 2019). Det är av stor angelägenhet att börja undersöka 

alternativa transportmetoder som kan bidra till en reducering av de förhöjda utsläppen av 

växthusgaserna. Med avseende på den befintliga klimatkrisen som världen befinner sig i har den 

svenska regeringen infört en klimatfärdplan även kallad vision 2050. Denna plan är en vision med 

strategier om hur Sverige senast år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 

(Miljödepartementet 2014, 5). Färdplanen lämpar sig till kommuner, företag och andra aktörer som 

bidrar med dagens utsläpp och hur de ska förändra olika arbetsmetoder för att uppnå målet.  

I samband med klimatfärdplanen står Stockholms län inför utmaningar med en växande befolkning på 

en relativt liten yta. Behovet av fler bostäder och en välfungerande kollektivtrafik ökar i takt med 

befolkningen, där staten behöver vidta åtgärder som möter verklighetens krav. Region Stockholm, som 

tidigare betecknades Stockholms läns landsting, är en politisk och administrativ organisation som 

bland annat ansvarar för Stockholms kollektivtrafik. Tillsammans med staten och berörda kommuner 

tecknade organisationen ett gemensamt avtal om en utbyggnation av tunnelbanenätet. Där gula linjen 

är ett av det planerade näten som ska byggas till i Stockholmsområdet. Bild 1 illustrerar vilka områden 

i Stockholm som den gula linjen är tänkt att passera. 

 
   Bild 1. En karta över Stockholm som visar var gula linjen kommer att byggas. 

Examensarbetet kommer därför att behandla den blivande tunnelbanestationen Hagalunds 

industriområde som kommer att befinna sig på den gula linjen. På bild 2 redovisas stationens position 

samt de övriga stationerna som kommer att ingå på den nya linjen. Eftersom Sverige ska uppnå 

klimatfärdplanen till 2050 kommer denna studie att undersöka hur diesel-och eldrivna 

transportmetoder påverkar Hagalundsprojektet både från ett miljö- och kostnadseffektivt sammanhang. 

Är det möjligt att implementera elektiska fordon och maskiner för att minska utsläppen av 

växthusgaser, energiförbrukningen och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö utan att kostnaderna blir 

orimliga? Lösningen till ett mer miljöanpassat byggskede vid tunnelbyggnationer har inte trätt fram på 
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marknaden än. Att därför börja undersöka möjligheterna till alternativa tranportmetoder som kan 

hjälpa till att minska utsläppen kan vara en viktig utgångspunkt för vidare forskning. 

 
   Bild 2. En detalj som visar det ingående stationerna för gula linjen.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det är av stor vikt att val av transportmetoder för bergmassor i tunnel grundar sig på miljövänliga, 

kostnads- och tidseffektiva beslut. Huvudsyftet med examensarbetet är att skapa diskussion och 

utvecklingsmöjligheter då byggskedet av tunnlar bör miljöanpassas. 

Avsikten med arbetet är därför att studera koldioxidutsläpp, tidsåtgång, totala kostnader samt 

energiförbrukning vid användning av diesel- och eldrivna fordon. Samt maskiner för transport och 

utlastning av bergmassor. Frågeställningar för arbetet definieras enligt följande: 

 

• Vilken transportmetod är mest kostnads-och tidseffektiv? 

• Vilken tranportmetod är mer miljövänlig? 

• Vilka för- och nackdelar har respektive transportmetod? 

• Hur kan lönsamheten utvecklas i kombination av dessa transportmetoder? 
 

 

1.3 Målformulering  
Målet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för miljövänligare transportmetoder 

och logistiklösningar för framtida tunnelprojekt. Med klimatfärdplan 2050 som bakgrund till arbetet 

har ambitionen varit att presentera ett resultat som myndigheter och olika aktörer kan ta del av för att 

uppnå klimatmålen. Resultatet kommer att bland annat vara en ledning till anläggningsmaskinernas 

effektivitet samt miljöpåverkan. Genom detta arbete skall man kunna ta reda på hur läget ser ut med 

avseende på resultatet för transportmetoderna idag. På det här sättet kommer arbetet att utgöra en 

grund för att forska vidare på samt analysera resultatet. Målen för examensarbetet är följande: 

 

1. Ett resultat som kan utgöra en grund för att kunna forskas och utvecklas vidare på. Detta för 

att nå målet om miljövänligare transportmetoder.   

2. Att tydligt kunna besvara följande frågeställningar i rapporten och få fram resultat. 

 

3. Analysera möjliga kombinationer av transportmetoder. Kunna ange för- och nackdelar med 

olika system av anläggningsmaskiner. 



3 

 

1.4 Avgränsningar 
En inledanande avgränsning som har spelat en avgörande roll för denna studie har varit de faktum att 

projektet Hagalunds industriområde, har studerats innan förfrågningsunderlaget erhållit en tänkbar 

anbudsgivare. Projektet är således i en planering-och utredningsfas som medför att informationen 

ständigt förändras och uppdateras. En del antaganden har varit nödvändiga att göra då brist på data har 

förekommit. Detta har alltid hänvisats och godkänts av näringslivshandledare som har kunskap och 

erfarenhet för att kunna ge alternativa värden. Informationssamlingen för Hagalunds industriområde 

har grundat sig på allmänna handlingar som Region Stockholm valt att offentliggöra. Detta i form av 

samrådshandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar, kommunala beslut samt andra utredningar och 

informationsmaterial som berör projektet och sträckan. 

 

Rapporten kommer enbart behandla transport och utlastning av bergmassor i huvudtunnel och 

arbetstunnel. Servicetunneln kommer att elimineras eftersom maskinerna som valdes för projektet inte 

är anpassade efter tunnelns area, vilket gör det svårt att manövrera. 

 

Vidare har en viss avgränsning utförts efter examensarbetets omfattning av 7,5 högskolepoäng som 

motsvarar sju veckor arbetstid. Eftersom tiden är begränsad har två transportmetoder valt att jämföras. 

Detta i form av fordon och maskiner som bedrivs med diesel samt el. Med hänsyn till att 

elektrifieringen av lastbilar fortfarande är under en utvecklingsfas och inte nått kommersiell 

produktion har ytterligare avgränsning vidtagits. Därför har värden från eldrivna lastbilar som används 

för distribution i stadsmiljö nyttjats för denna studie. 
 

Rapporten har ytterligare begränsats genom att avlägsna transportband som ett alternativ för transport 

av bergmassor. Detta eftersom metoden inte lämpar sig för tunnelbyggnationer med kortare sträckor 

från ett kostnadseffektivt perspektiv. Avslutningsvis kommer examensarbetet inte studera 

möjligheterna att återanvända bergmassor för närområdet i Hagalunds industriområde. 

2. Metod 
2.1 Litteraturstudie 
För att använda en vetenskaplig metodik till rapportarbetet har litteratur i form av tryckt material 

nyttjats. Detta har inneburit att böcker, artiklar, rapporter och studier har analyserats kring 

ämnesområdet. Litteraturen har främst tagits från internet samt högskolebiblioteket på kungliga 

tekniska högskolan. Rapporten har även nyttjat analyser, rapporter och offentliga handlingar från både 

Skanska AB och Region Stockholm. Författarna har även tagit del av tidigare examensarbete för att få 

en förståelse för hur långt forskningen har kommit kring ämnesområdet på en akademisk nivå. 

Författarna har varit kritiska i beslut om relevant litteratur för rapporten. 

 

2.2 Beräkningar  
Vid analysering av data som erhållits under informationsinsamlingen har ett antal beräkningar 

genomförts. Beräkningarna har dels utförts manuellt samt via programvaran Revit. För beräkningar 

gällande koldioxidekvivalenter har detta genomförts med hjälp av Svenska Miljöinstitutet IVL. Alla 

resultat har sedan sammanställts i tabellform med hjälp av programvaran Microsoft Excel. 

 

2.3 Kvalitativ metod  
Denna rapport har tillämpat en kvalitativ metodik genom ett flertal intervjuer. Metoden är en 

forskningsmetodik som kan utföras på olika sätt och som dels syftar på hur forskaren bör karakterisera 

och gestalta något (Eklund 2018, 4). Denna metod har främst använts för att erhålla en djupare 

förståelse för det som har undersökts. 

 

En intervju kan genomföras på olika sätt med olika metoder. Detta kan tillexempel innebära att 

intervjun genomförs på mötestillfällen, via telefon eller internet. I denna rapport har intervjuerna 

främst grundats på mötestillfällen där frågor gällande problemställningen har framförts. Intervjuerna 

har även fungerat som en vägledning till hur rapporten bör utformas samt avgränsas och vad 
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författarna bör använda för typ av information i rapporten. Vidare har vissa intervjuer för rapporten 

genomförts via e-post och telefon. Detta har varit oundvikligt då möjligheten inte alltid har funnits att 

gå på besök. Författarna har intervjuat både anställda och chefer från sex olika företag som har 

kunskap och erfarenhet kring ämnesområdet.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Metodiken som tillämpats under rapporten har vägletts av anställda i branschen som har viss 

kunnighet och erfarenhet vad gäller ämnesområdet. Företagen som använts för rapporten är 

involverade i forskningsutvecklingen gällande problemställningen vilket ger metoden en viss validitet.  

 

Svagheter i metodiken avspeglar de antaganden som varit nödvändiga att göra i brist på information. 

Mätningarna och beräkningarna som utförts har baserats på siffror och värden som reflekterar hur det 

verkliga förhållandet ser ut i aktuellt läge. I vissa situationer har teknikutvecklingen inte kommit 

tillräckligt långt att det har varit möjligt att använda specifika data för att utreda en specifik 

problemställning, därför har antaganden varit nödvändiga i rapporten. Med detta kan svagheten för 

metoden förfalla en aning, men då alla antaganden är godkända av både akademisk- och 

näringslivshandledare som befattar erfarenhet och kunskap är detta inget som sänker reliabiliteten för 

metodvalet. 

 

3. Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Skanska AB:s undermarksavdelning som arbetar med 

konsulttjänster i form av produktion, projektering och produktionsteknik inom anläggningssektorn. 

Företaget grundades 1887 i Malmö där fokus kring tillverkning av betongprodukter var av framgång 

(Skanska 2017). Idag är Skanska ett internationellt bygg- och projektutvecklingsföretag med olika 

verksamhetsgrenar. Företagets svenska verksamhetsgrenar omfattar hus, väg och anläggning samt 

tillverkning av asfalt, betong och bergmaterial (Skanska 2018, 1). 

På anläggningssidan arbetar företaget med att förena människor och utveckla möjligheter för en 

smidigare vardag. Detta genom att satsa på infrastruktur och anläggningsprojekt som exempelvis berör 

broar, tunnlar, vägar, järnvägar, undermarkarbeten med flera. Företaget har en lång erfarenhet av 

projekt som dessa där fokus riktas mot grönt bygge och social hållbarhet för att bidra till en positiv 

samhällsutveckling. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.1 står bygg-och anläggningssektorn för 20 procent av Sveriges 

klimatpåverkan. Därför har bedrivandet om en klimatomställning uppmanats från den svenska 

regeringen. Denna omställning innebär att alla branscher som bidrar med dagens utsläpp ska förhålla 

sig till klimatfärdplaner som berör dess område. På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige 

har Skanska bedrivit arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig 

byggsektor år 2045 (Skanska, 2019a). Tillsammans med andra aktörer i branschen har företaget valt 

att gå med i omställningen och arbetar aktivt för att nå de uppsatta målen. 

I linje med regeringens krav har Skanska som mål att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2030. 

Samtidigt ska företaget nå det ultimata målet som innebär att nettoutsläppet ska ligga på noll senast år 

2045. Därför har företaget ett livscykelperspektiv på verksamheten och menar att hela värdekedjan 

måste inkluderas för att en förändring ska kunna ske (Skanska 2018, 1). Det innebär att direkta utsläpp 

som förekommer på egen verksamhet samt indirekta utsläpp som sker hos upphandlad leverantör ska 

inkluderas i omställningsarbetet. Bild 3 illustrerar hur Skanska inkluderar hela värdekedjan för att nå 

klimatneutralitet.  I värdekedjan inkluderas tillverkning av material, transport, byggnation, drift av hus 

och vägar samt rivning och återanvändning (Skanska 2018, 1). 
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                       Bild 3 redovisar vilka områden som inkluderas i arbetet om klimatneutralitet, 1. 

I strävan efter en minskad klimatpåverkan driver Skanska interna klimatarbeten med olika styrmedel. 

Ett exempel på detta är klimatkalkyler som företaget använder i olika projekt. Detta för att skapa en 

bild av projektets klimatpåverkan i koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Vidare har 

klimatkalkylen i uppgift att redovisa hur olika material och arbetsmetoder påverkar utsläppen av 

växthusgaser i byggprojekt (Skanska 2019b). Genom att sammanföra klimat- och ekonomikalkyler 

kan företaget fatta beslut om åtgärder som både beaktar ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

För masshantering har Skanska tillsammans med företaget Coredination utvecklat ett system. Systemet 

har i uppgift att skapa ett rutnät över byggplatsen för att säkerställa att massorna provtas och 

klassificeras innan schaktning (Skanska 2017a). Sedan har maskinisterna möjligheten att via en 

applikation registrera relevant information om schakten samt massan med mera. Detta resulterar i att 

återanvändandet av massmaterialet effektiviseras och transporterna minskar.  

Med anknytning till klimatfärdplanen kommer arbetsmiljöverket komma ut med nya föreskrifter vad 

gäller verksamheter där luftföroreningar förekommer. Dessa föreskrifter betecknas Hygieniska 

gränsvärden och då är det bestämt att nya gränsvärden för kvävemonoxid, kvävedioxid och 

kolmonoxid vid underjords- och tunnelarbete ska ändras (Varg 2018, 11). De nya gränsvärdena väntas 

träda fram år 2023, vilket kan innebära att möjligheterna för nyttjande av dieseldrivna fordon och 

maskiner begränsas för dessa arbetsmiljöer. En begränsning av dessa möjligheter betyder att frågan 

om alternativa transportmetoder blir mer aktuell. Därför kommer företag som Skanska och andra 

involverade aktörer behöva ställa om och se över möjligheterna att klimatneutralisera byggskedet i 

olika projekt. 

För att bygg- och anläggningssektorn ska kunna bryta beroendet av fossila bränslen krävs det en viss 

mottaglighet vad gäller ny teknik från hela branschens värdekedja. Det är därför viktigt att poängtera 

att denna omställning är något som hela branschen samt politiker måste engageras i. Detta eftersom 

problematiken både är på nationell och global nivå. Det är därför viktigt att forskning och investering i 

ny teknik möjliggörs med stöd från politiker.  

Med utgångspunkt från klimatsituationen finns det ett stort intresse från Skanskas sida att studera 

alternativa transportmetoder i projekt. Detta för att hitta lösningen till hur byggskedet i olika projekt 

kan utföras på ett sådant miljövänligt sätt som möjligt, vilket även är syftet med examensarbetet. 
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4. Teoretisk referensram 
4.1 Tunnelbyggnation 
Innan ett tunnelprojekt kan påbörjas måste insamling av nödvändig information ske. Marken som 

tunneln kommer att byggas i måste undersökas och kartläggning om möjliga problem som kan uppstå 

ska redogöras. Det första steget är en geoteknisk undersökning för att granska marken och dess 

beståndsdelar.  

Hur lämpligt det är att utföra tunneldrivning i berg beror bland annat på kvaliteten hos bergartstypen. 

Kvaliteten i sin tur beror på faktorer som mängden sprickor och vittringsgrad (Stockholms läns 

landsting 2015, 30). När berggrunden består av områden med sämre kvalitet kallas dessa för 

svaghetszoner. En svaghetszon är ofta vattenförande vilket innebär att berget behöver tätas, detta för 

att minska risken för in läckage av vatten i förbindelse med anläggningsarbeten (Stockholms läns 

landsting 2015, 30). Att bygga i berg som består av sämre kvalitet kan innebära att 

förstärkningsåtgärder måste vidtas. 

Genom kunskap om bergets tekniska egenskaper i form av hållfasthet, elasticitet och plasticitet utgör 

detta en viktig del i underlaget för projektering och utförande av undermarksanläggningar (Isaksson 

2018, 25). Denna information är även viktig för att erhålla kunskaper om nödvändig förtätning av 

berget som tunneln kommer bedrivas igenom. Förtätningsprocessen brukar kallas för injektering. På 

tunneltvärsnittet borras flera meter långa hål med bestämda mellanrum. Vid tvärsnittets ytterkanter 

borras hålen snett utåt för att stärka berget runt tunnelområdet. När alla hål är färdig borrade injekteras 

hålen med sprutbetong med högt tryck för att både täta berget mot vattenläckage och förstärka berget 

genom att fylla ut eventuella sprickor med sprutbetong.        

I dialog med Region Stockholm kunde det konstateras att Hagalunds industriområde kommer att 

byggas i granit. Granit är en relativt homogen bergartstyp både i sammansättning och sprickighet 

(Isaksson 2018, 25). Vidare förklarar Isaksson att denna bergartstyp ofta är mycket fördelaktig för 

bergrum med stor spännvidd. 

Det finns olika konventionella tunneldrivningsmetoder där valet beror främst på bergets kvalitet, 

kvartshalt och vattenförekomst (Isaksson 2018, 43). De konventionella drivningsmetoderna lämpar sig 

för korta sträckor i berg som är stabil och inte kräver mekanisk stöttning. Bland de stabilaste 

bergarterna finns djupbergarten granit, som det förekommer mycket av i Stockholmsområdet. För 

bergarten granit används främst drivningsmetoden borrning och sprängning. Tunneldrivningen 

genomförs i åtta olika steg där en sådan process kallas för en salvcykel. Cykeln påbörjas av att en 

hydraulisk borrmaskin borrar hål i bergfronten för salvorna följt av, laddning, salva, utvädring av 

spränggaser, utlastning, maskinskrotning, rensning och slutligen driftförstärkning. Sedan börjar cykeln 

om från början.  

Vid utlastningen hanteras de bergmassor som sprängts sönder med hjälp av hjullastare och lastbilar. 

Hjullastarna fyller flaket på lastbilarna med massorna för att sedan transporteras till en bestämd 

tillfällig förvaringsplats för massorna, även kallat för tipp. Hjullastarna som används vid tunnelprojekt 

är oftast diesel- eller eldrivna. Lastbilarna är däremot idag till största delen dieseldrivna. Elektrifiering 

av anläggningsmaskinerna inom tunnelbyggnationer har inte utvecklats lika snabbt som för 

gruvbranschen där maskinerna inte bara är eldrivna, utan även till viss del autonoma. För att kunna se 

om de eldrivna anläggningsmaskinerna är med avseende på ekonomiska aspekter samt är miljö- och 

tidsmässigt gynnsamt, måste en jämförelse ske mellan dem och dieseldrivna anläggningsmaskiner. I 

denna rapport ligger fokus på just masshanteringen av bergmassorna. Vid detta moment genomförs 

arbetet med hjälp av lastbilar som utgör själva transporterna till och från arbetsplatsen, samt 

hjullastarna som lastar de sprängda massorna på lastbilarnas flak eller släp. 
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4.2 Den blivande tunnelbanestationen Hagalunds industriområde 
Stockholms tunnelbanenät är idag hårt belastad med en befolkning som ökar med cirka 35 000 

personer om året (Stockholms läns landsting 2014a, 6). Den snabba tillväxten medför trängsel i 

infrastrukturen, där tunnelbanan idag nyttjar maximal spårkapacitet med störningar som lätt uppstår 

(Stockholms läns landsting 2015a, 3) som konsekvens. För att finna hållbara och energieffektiva 

lösningar till problemet tecknade Region Stockholm tillsammans med staten, Nacka kommun, Solna 

stad och Järfälla kommun, ett avtal i januari år 2014. I avtalet ingår en utbyggnation av 

tunnelbanenätet med tre nya linjer (Stockholms läns landsting 2017a, 4). Avtalet är en del av 

Stockholmsförhandlingen som är ett direktiv från den svenska regeringen med överenskommelser om 

en utbyggnad av Stockholms tunnelbana och ett ökat bostadsbygge.  

 

I avtalet ingår bland annat en utbyggnation av den gula linjen. Motivet till gula linjen är att skapa 

kollektivförsörjning och samtidigt avlasta befintliga linjer för bättre framkomlighet. Den planerade 

sträckan på cirka 4 km ska gå från Odenplan, via Hagastaden och Hagalunds industriområde, fram till 

Arenastaden (se bilaga 6). Byggtiden för hela gula linjen beräknas ta cirka 6 år med start från år 2019 

(Stockholms läns landsting 2019c). 

 

Den gula linjen kommer att frambringa möjligheten att utveckla ett bostads- och verksamhetsområde 

för en ny station i Hagalunds industriområde (Stockholms läns landsting 2018, 9). I projektet gula 

linjen, ingick till en början inte Hagalunds industriområde i Stockholmsförhandlingen. Därför söktes 

istället ny finansiering för stationen från Sverigeförhandlingen, som omfattar en större utbyggnad av 

kollektivtrafik och bostäder i landets storstäder. Med stöd från Sverigeförhandlingen kommer staten 

tillsammans med Solna Stad och Stockholms läns landsting att medfinansiera utbyggnaden av 

stationen, som väntas kosta 1,2 miljarder kronor (Stockholms läns landsting 2018, 9). 

 

Den planerade tunnelbanestationen kommer att byggas i berg under mark genom konventionell 

borrning och sprängning. Stationens placering kommer att befinna sig under befintlig järnväg på ett 

djup av cirka 45 meter (Stockholms läns landsting 2017b, 10). Det permanenta markanspråket som 

väntar Hagalunds industriområde inkluderar anspråk av mark och utrymme under marken. För 

utrymmet under mark ska byggandet av spårtunnlar, arbetstunnlar och servicetunnlar genomföras.  

Stationen kommer att bestå av en huvudtunnel med dubbelspårsträckning där tunnelbanan ska färdas i. 

För att möjliggöra insatser såsom drift och utrymning i huvudtunnel kommer en servicetunnel löpa 

parallellt där fordon även kan köra. Servicetunneln är trycksatt för att hindra brandgaser från att sprida 

sig från huvudtunnel till servicetunnel (Stockholms läns landsting 2018, 60). Bild 4 redovisar 

dubbelspårtunneln med tåg som kör på vardera spår samt en servicetunnel som löper parallellt.  

 

Bild 4. Dubbelspårtunnel med tåg som kör på vardera spår samt utrymningsväg till servicetunnel, 58.  
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För att huvud- och servicetunnel ska kunna byggas krävs det en arbetstunnel och etableringsområden. 

I arbetstunneln kommer in- och uttransport av bergmassorna att genomföras. I samrådet från år 2017 

konstaterades det att arbetstunneln inte har någon funktion under driftskedet och kommer därför att 

återställas och fyllas igen för stationen (Stockholms läns landsting 2017b, 16). Bild 5 är tvärsektioner 

som redovisar arean för huvud- och servicetunneln. 

 

            

Bild 5. Tvärsektionsritning på huvud- och servicetunnel från Region Stockholm, 9. 

 

Det finns två typer av järnvägstunnlar i Sverige, där ena typen utgörs av enkelspår och den andra av 

dubbelspår (Trafikverket 2017, 19). Vid jämförelse av två enkelspårtunnlar och en motsvarande 

dubbelspårtunnel, finns det vissa för- och nackdelar som Vägverket har presenterat nedan. 

 

Fördelar 

• Dubbelspårtunnel är ur trafikaspekterna bättre då ett spår kan användas för båda färdriktningar 

ifall det ena spåret inte går att använda.  

• Flexibiliteten för dubbelspårtunneln leder till bättre underhåll- och driftsaspekter. 

• En dubbelspårtunnel kan leda till mindre bergmassor på grund av mindre tvärsnittsarea 

jämfört med två liknande motsvarande enkelspårtunnlar. 
 
Nackdelar 

• Enkelspårtunnlar kan agera som servicetunnel till varandra för utrymning eller räddningsväg  

• Två enkelspårtunnlar kan leda till mindre bergmassor på grund av mindre samlad 

tvärsnittsarea 

• Dubbelspårtunnel kräver mer mekanisk ventilering på grund av minskningen av 

kolvstångsverkan  

(Vägverket Konsult 2006, 7) 

 

Spårsträckan mellan Hagastaden och Arenastaden består av två enkelspårtunnlar. Cirka 150 m efter 

går dessa spår ihop och bildar en cirka 1950 m lång dubbelspårtunnel som ansluter till Arenastadens 

station (Stockholms läns landsting 2017c, 10). På denna sträcka övergår sedan dubbelspårtunneln till 

två enkelspårtunnlar på två sträckor (Stockholms läns landsting 2017c, 10). Den ena sträckan som 

utgör Hagalunds industriområde och den andra som är sista sträckan in till Arenastaden. 
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I Hagalunds industriområde utgörs berggrunden av granit och gnejs. I ytterligare konversation med 

Region Stockholm kunde det konstateras att stationen är förlagd i bergartsdomän 3 som är granitrik. 

Enligt organisationen genomfördes markundersökningar som resulterade i en bergmassa som består av 

33 % rosa granit och 67 % grå granit. Detta innebär en veckstruktur med grå och rosa granit med ett 

fåtal gnejsinneslutningar 

 

Enligt Region Stockholm kommer bergmassorna att transporteras med lastbil från arbetstunnlarna. En 

uppskattning visar att 80 - 110 masstransporter per dygn från respektive arbetstunnel på gula linjen 

kommer att ske (Stockholms läns landsting 2018, 102). Vidare innebär detta att varje lastbil kör till 

och från mottagningsanläggningen med 160 - 220 fordonsrörelser per dygn (Stockholms läns landsting 

2018, 102). För respektive station beräknas denna masshantering pågå under cirka 2 år.  

Hela utbyggnaden av gula linjen bedöms öka utsläppen av klimatgaser på kort sikt. I samband med 

byggskedet medförs indirekta utsläpp via material och direkta utsläpp via exempelvis transporter 

(Stockholms läns landsting 2018, 88). Eftersom Hagalunds industriområde fortfarande är under 

anbudsfas, ska examensarbetet undersöka möjligheterna för ett miljöanpassat byggskede för stationen.  

4.3 Lastbilar och hjullastare 
Volvo FH13 (diesel driven)   
Den dieseldrivna lastbilen som jämförs och beräknas på i denna rapport är en Volvo FH13. Detta 

beslutades efter ett möte hos Skanska med handledaren Joakim Bessfelt. På bild 6 visas modellen 

Volvo FH13. För att erhålla informationen angående lastbilen kontaktades Per Björklund som är 

åkerichef hos Bellmans åkeri AB. Lastbilen tillhör miljöklassen Euro 6, där klasserna regleras av den 

Europeiska unionen (TheAA, 2017). Med hjälp av European emission standards (EES) klassificerar 

man fordon tillverkade i EU med avseende på tillåtna mängder avgasutsläpp. På grund av regleringen 

måste fordon tillverkade efter september 2014 uppfylla kraven för Euro 6 om inget annat anges. 

Lastbilen har sex axlar bestående av en dragbil och påhängsvagn. Tillsammans har fordonet en 

tjänstevikt på ungefär 20 ton. Den maximala lastkapaciteten är 30 ton. Det innebär att fordonet totalt 

kan väga upp emot 50 ton om den är lastad. Denna information är viktig för beräkningarna på 

bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppet senare i rapporten. Även service- och hyreskostnaderna i 

tabellen nedan tas hänsyn till när beräkningar för de totala kostnaderna sammanställs.   

 

Volvo FH13 med påhängsvagn 

Tjänstevikt (ton) 20 

Lastkapacitet (ton) 30 

Hyreskostnad (kr/h) 985 

Förväntade servicekostnader 

(kr/mån) 

Serviceavtal: 7 500 

Driftskostnader: 50 000 

                            Tabell 1. Lastspecifikationer och kostnader för Volvo FH13 med släp. 
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Bild 6. En Volvo FH13 med påhängsvagn som tillhör Bellmans åkeri AB 

Volvo L260H (dieseldriven) 
Den 37 ton tunga hjullastaren är eftergångaren till den tidigare modellen, Volvo L260G. Den nya 

L260H hjullastaren har effektivare och miljövänligare egenskaper jämfört med L260G. L260H har en 

15 % ökning på produktivitet, 10 % mer besparing på bränsle och nya skopor med utökade 

skopvolymer. I tunneln som byggs vid Hagalunds industriområde kommer massorna bestå av sprängt 

berg. För sprängt berg kan skopkapaciteter variera mellan 5,5 – 6,5 m3 (Volvoce, 2019) se även tabell 

2 nedan. En standard skopvolym för bergmaterial på 5,9 m3 valdes. Med en angiven tillfyllnadsfaktor 

på 110 % fås den nya volymen 6,5 m3. Vid beräkningarna utgår man därför efter 6,5 m3. På bild 7 och 

8 visas plan- och profilvyer för hjullastaren Volvo L260H 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                         Tabell 2. Grundläggande information om Volvo L260H hjullastaren. 

 

                                        Volvo L260H 

Skopvolym (m3) 6,5 

Inköpspris (kr) 6 000 000 

Dieselförbrukning (l/h) 35 

Omloppstid för en skopa (s) 63,1 



11 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                           Bild 7. Volvo L260H i profil vy   

                    

 

                        Bild 8. Volvo L260H i plan vy  
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Eldriven lastbil och hjullastare 
De eldrivna anläggningsmaskinerna drivs på elektricitet från en el källa eller batterier. Eldrivna 

maskiner anses vara bättre än fossildrivna maskiner med avseende på vissa egenskaper. Eldrivna 

maskiner avger inga avgaser jämfört med de fossildrivna maskinerna. Vibration- och bullernivåerna är 

betydligt mindre. Detta leder till att eldrivna maskiner är behagligare att använda samtidigt som det är 

miljövänligare. Dessutom leder det till att en bättre arbetsmiljö erhålls på grund av mindre 

avgasutsläpp. På det här viset minskar man även behovet av ventilation i tunneln avsevärt.  

 

Tekniskt sätt är eldrivna maskiner bättre lämpade för exempelvis tunnelarbeten. De eldrivna 

maskinerna är oftast uppbyggd av färre rörliga mekaniska delar till skillnad mot fossildrivna maskiner. 

Ju fler rörliga komponenter det finns i en maskin, desto oftare behöver den servas då de rörliga 

komponenterna slits snabbare och behöver bytas ut oftare. Detta resulterar i att eldrivna maskiner har 

längre serviceintervall och inte behöver servas lika ofta som fossildrivna maskinerna. När det kommer 

till effektivitet är eldrivna maskiner bättre. Förbränningsmotorer omvandlar den större delen av 

energin ur bränslet till värmeenergi. Eldrivna maskiner har mycket lägre energiförluster då större delen 

av energin ur elen omvandlas till rörelseenergi. 

När det kommer till nackdelarna för eldrivna maskiner är det mestadels problem kring räckvidd, 

batteritillverkningskostnader och brandsäkerhet som står ut. Det är viktigt att man tar hänsyn till att 

utvecklingen av eldrivna maskiner är under utvecklingsfas. Innan år 2050 kommer sannolikt de flesta 

problemen för eldrivna maskinerna ha lösts fram tills dess. Det finns fler alternativ att välja mellan 

eldrivna hjullastare jämfört med eldrivna lastbilar. Med hjälp av Anders Östberg hos Andersen Mek. 

Verksted AS (AMV), har det beslutats om att jämföra deras hjullastare AMV 70 Front Loader mot 

Volvo L260H.   

Vid skrivande stund har endast Volvo två eldrivna lastbilar som nått produktion och 

kommersialisering. Dessa är Volvo FE/FL- modellerna. Lastbilarnas användningsområden är 

stadsmiljön för dagliga transporter av gods och sophantering. De två modellerna är baserade på 

Volvos FL och FE plattformar och är inte anpassade för byggbranschen i form av 

anläggningsmaskiner där man transporterar berg- eller jordmassor på flak. Trots detta har man antagit 

att fram till år 2050 bör det finnas liknande eldrivna lastbilar anpassade efter byggbranschens 

efterfrågan. Efter mötet med Skanska har man i detta arbete valt att jämföra Volvo FE Electric mot en 

dieseldriven lastbil vid namn Volvo FH13 från Bellmans åkeri AB.  

Volvo FE Electric (eldriven) 
Volvo FE Electric har tre hjulaxlar (se bild 9) och är en fullständigt eldriven lastbil som är tillverkad 

för distribution eller sophantering inom stadsmiljön. Lastbilen är baserad på Volvos FE plattform, 

vilket är en dieseldriven lastbil. Man har helt enkelt byggt om lastbilen med en elmotor på varje axel 

som driver fordonet framåt med batterier som energikälla. Det finns i princip tre olika utföranden för 

lastbilen. Valet på utförandet beror på vilken räckviddsbehov som önskas. Man kan välja mellan två, 

fyra eller sex batteripack. Varje pack väger cirka 500 kg (Expressen 2018). På grund av batterityngden 

är det viktigt att utrusta lastbilen med tillräckligt många batteripack och inte mer än nödvändigt. För 

att kunna erhålla en räckvidd på 200 km måste alla sex batteripack installeras på lastbilen, vilket har 

antagits (Volvo group 2018). Laddningstiden För FE Electric är 1,5 timmar med 

snabbladdningsstation och 10 timmar för laddning med vanligt vägguttag. Syftet med laddningen är att 

elektriciteten ska komma från förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft. Det har Volvo 

haft som mål för att lastbilarna ska vara miljövänligare.   

Lastbilen har en totalvikt på 27 ton, se bild 10 som illustrerar prototypen av lastbilen. Totalvikten är 

summan av tjänstevikten och den maximala lastkapaciteten. En vanlig dieseldriven FE lastbil har 

ungefär tjänstevikten 10 ton (Volvotrucks 2019). Tillsammans med sex batteripack antas tjänstevikten 

för FE Electric till cirka 13 ton. Detta leder till en teoretisk lastkapacitet på 14 ton. Se tabell 3 för 

sammanställning av ovanstående värden.  
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                                  Tabell 3. Grundläggande värden för Volvo FE Electric 

 

                              Bild 9. Ingående delar i en Volvo FE Electric 

 

                         Bild 10. Bild på en Volvo FE Electric prototyp 

 

 

Volvo FE Electric 

Tjänstevikt (ton) 13 

Lastkapacitet (ton) 14 

Räckvidd (km) 200 

Kontinuerligt effektuttag (kW) 260 

Energilagring (kWh) 300 

Snabbladdning CCS2 150kW  

(h) 
1,5 

Lågeffektladdning 22kw  

(h) 
10 
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AMV 70 Front Loader (eldriven) 
Denna 70 ton tunga hjullastaren kallas för 70 Front Loader och har egentligen två drivkällor. Den har 

en dieselmotor för att driva hjulbandet och en elmotor för rotation kring sin egen axel. Detta innebär 

att hjullastaren egentligen är en hybridhjullastare. Men syftet med maskinen är att den endast använder 

hjulbandet för att köra korta sträckor där elförsörjning inte är möjlig. Exempel på korta sträckor är 

manövrering vid lastning av massor och förflyttning för skydda maskinen vid sprängning. När 

hjulbandet inte behöver användas skall hjullastaren vara stationär och endast använda sig av 

elmotorerna som försörjs via en elkabel med en spänning på 1000V. Ett antagande på att hjullastaren 

förbränner 15 liter diesel per timme har tagits med i beräkningarna för en verkligare jämförelse. På 

bild 11 illustreras hur utformningen av hjullastaren ser ut.    

 

 

 

 

 

 

    Tabell 4. Information om AMV 70 Front Loader.                      

       Bild 11. Bild på AMV 70 Front Loader i sidovy. 

En fördel med hjullastaren är dess flexibilitet. Genom att byta ut några komponenter kan maskinen 

även användas till maskinskrotning samt vattenbesprutning för att binda damm. På det här viset 

undviker man att införskaffa eller hyra in ytterligare maskiner för dessa arbetsmoment. Tabell 4 

redovisar hjullastarens egenskaper. 

 

 

                                  AMV 70 Front Loader 

Skopvolym (m3) 5,5 

Inköpspris (kr) 12 000 000 

Driftskostnad (kr/h) 415 

Dieselförbrukning (l/h) 15 

Energiförbrukning(kWh) 250 

Omloppstid för en skopa (s) 22 
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5. Genomförandet 
5.1 Litteraturstudie 
Vid val av lämplig litteratur som var relaterade till ämnesområdet användes kurslitteratur från tidigare 

lästa kurser. Detta för att erhålla en grundläggande förståelse för ämnesområdet och dess svårigheter. 

Kurslitteraturen gav en helhetssyn på ämnet ifråga och för en mer detaljerad samt specificerande data 

söktes information på kungliga tekniska högskolans bibliotek på Campus. Detta genomfördes genom 

att använda ett flertal uppslagsord, på högskolebibliotekets webbsida, som hjälpte till att sortera och 

filtrera fram information i form av böcker, tidigare studier och rapporter gällande ämnesområdet. 

Uppslagsorden som användes vid sökningen var bland annat masshantering, bergmassor, berg som 

material, bergarter, sprängning, tunnel, utlastningsmetoder och anläggningsarbete i tunnel. 
 

Böckerna som studerades bestod av fakta gällande tunnelbyggnationer, berg som material, 

anläggningsarbeten samt beräkningar gällande tunnelutformning. Vid sökandet av likartade 

examensarbeten besöktes DiVA-portalen för KTH samt LTU. Portalen består av publicerade 

examensarbeten på olika nivåer och även där användes liknande uppslagsord för att finna arbeten i 

likartad form.  

 

Vidare utnyttjades internet i stor grad för relevant och aktuell information. Fördelen med internet var 

att informationen som hittades ofta var uppdaterad om hur läget kring ämnet ser ut idag. Där kunde 

kunskap om klimatpåverkan kring ämnet erhållas på en djupare nivå. 

De tidigare examenarbeten, rapporter, studier och dokument som valdes till detta examensarbete 

definieras enligt följande: 

• Utlastning av bergmassor vid konventionell tunneldrivning 2015 (Jonas Mejhert och Rasmus 

Ryberg) – är ett tidigare examensarbete som jämför en diesel- och el hjullastare vid utlastning 

av massor 

 

• Överberg vid tillredning, en studie vid LKAB:s underjordsgruva i Malmberget 2017 (Daniel 

Oldhammer) – är ett tidigare examensarbete som kontrollerar andelen överberg vid tre 

arbetsmoment 

 

• Konsekvensanalys av klimatneutralitet för Skanska Sverige – är en analys gjord av Skanska 

AB om hur klimatmålet ska se ut fram till 2045 

 

• Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, bygg- och anläggningssektorn 2018 (Fossilfritt Sverige) 
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5.2 Informationssamling för Hagalunds industriområde 
Hagalunds industriområde blev tilldelad av handledaren Joakim Bessfelt tillsammans med kollegan 

Hans Hogård. För att förstå innebörden av tunnelprojektet var det viktigt att kartlägga vilken sorts 

information som var mest relevant för studien. Information i form av tekniska handlingar, geologiska 

förhållanden, bergvolym, samrådshandlingar, miljökonsekvensbeskrivningar med fler eftersöktes 

därför. Detta för att erhålla en sådan verklighetsbaserad bild som möjligt vid val av maskiner och 

fordon för bergmassorna. 

Inledningsvis kontaktades beställaren för Hagalunds industriområde som i detta fall var Region 

Stockholm. Där kunde projekteringsledaren utge värden för geometrier, arealer, längder, volymer och 

djupheter för hur den blivande tunnelbanestationen var tänkt att konstrueras (se bilaga 5). Med hjälp 

av dessa värden kunde massvolym, tvärsnittet på respektive tunnel samt den totala tunnelsträckan 

beräknas fram. Som tidigare nämnt utgår detta examensarbete efter en delsträcka på 1 000 m.  

Vidare mottogs även offentliga handlingar från Region Stockholm som innehöll samråd, 

miljöprövningar, lokaliseringsutredningar, järnvägsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar för 

tunnelbanestationen. Lokaliseringsutredningarna beskrev det geologiska förhållandet för området och 

presenterade befintlig bergartstyp. Även projekteringsledaren konstaterade bergartstypen och detta var 

särskilt viktigt för att fastställa en densitet för bergmassorna vid beräkning av massvolymen.   

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.4 befinner sig projektet i projekteringsskedets avslutande fas. Vid 

dialog med projekteringsledaren om specifik mottagningsanläggning för bergmassorna föreslogs det 

att anta en plats. Detta eftersom upphandlingen av en specifik entreprenör inte hade genomförts. 

Vidare var det inte bestämt om massorna skulle transporteras till angiven plats av Förvaltning för 

utbyggd tunnelbana (FUT) eller entreprenör. Då hänvisade Joakim till Skanskas 

mottagningsanläggning i Vällsta som arbetet även har utgått efter. Med hjälp av Google maps kunde 

sträckans längd avläsas i antal kilometer. Därefter beräknades diesellastbilens omloppstid, 

koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och energiförbrukning från arbetsplatsen fram till 

mottagningsytan. Liknande beräkning genomfördes för el lastbilen. Skillnaden var att fokusen enbart 

låg på omloppstiden och energiförbrukningen eftersom el lastbilen inte avger koldioxid eller förbrukar 

bränsle. 

Kommunikationen med Region Stockholm utfördes enbart via e-post. I väntan på värden från 

organisationen beaktades andra aspekter av examensarbetet som inte krävde hänsyn till de efterfrågade 

värdena. De dokument som erhölls var informativa och lättförståeliga vilket underlättade sökandet 

efter relevant data. Då examensarbetet omfattar 7,5 högskolepoäng var det nödvändigt att påbörja 

läsandet av dessa dokument innan kursperioden startade. Denna metod gav möjligheten att fokusera på 

andra aspekter av examensarbetet för att nå det uppsatta målet. 

Efter all informationsinsamling vad gäller Hagalunds industriområde, har Region Stockholm valt att 

döpa om stationen till Södra Hagalund. Informationen som har varit tillgänglig för den här studien har 

refererat stationen som Hagalunds industriområde. Därför refereras stationen likadant i detta 

examensarbete. 
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5.3 Fordon och maskiner 
Efter erhållna värden från Region Stockholm genomfördes en undersökning tillsammans med Joakim 

på Skanskas kontor. Undersökningen gick ut på att utreda vilka fordon och maskiner som skulle 

tillämpas under studien samt för tunnelbyggnationen. Arbetsmetoden för lastbilarna som har använts 

under denna rapport kallas loading by face vilket innebär att lastbilarna kör in i tunneln, gör en U-

sväng för att hjullastaren ska kunna fylla massor på flaket. Sedan åker lastbilarna vidare till angiven 

mottagningsanläggning. 

 

Med tidigare erfarenhet från Skanskas sida valdes följande fordon och maskiner för transport samt 

utlastning av bergmassor: 

 

1. Volvo FH13 med trailer, Euro 6  

2. Volvo L260H  

3. Volvo FE Electric  

4. AMV 70 Front Loader  

 

De värden som eftersöktes för en jämförelse av transportmetoderna i tid, kostnad och koldioxidutsläpp 

var följande:  

- Inköpspris 

- Hyreskostnad 

- Service-och driftskostnader 

- Energiförbrukning 

- Elförsörjning 

- Laddningstid för elmaskiner 

- Bränsleförbrukning 

- Lastkapacitet 

- Skopvolym  

- Omloppstid per skopa 

- Total vikt för respektive fordon och maskin 

 

Volvo FH13 med trailer, Euro 6 
Med Skanska som referens kontaktades Bellmans Åkeri AB för information om den dieseldrivna 

lastbilen. Företagets åkerichef levererade värden i form av bränsledata, koldioxidutsläpp, lastkapacitet, 

hyres- och servicekostnader för en lastbil. För denna lastbil har koldioxidekvivalenter beräknats med 

hjälp av Mohammad-Reza Yahya från Svenska miljöinstitutet. Där konstaterades det att programvaran 

som beräknar koldioxidekvivalenter inte behärskar lutningar större än 6 procent. Beräkningarna för 

lastbilen baserats på lutningar med 6 procent. Därför kunde varken arbets- och huvudtunnelns verkliga 

lutningar tillämpas vid beräkningarna.  

 

Volvo L260H 
För den dieseldrivna hjullastaren hämtades data som skopkapacitet, längd, bredd och höjd från Volvos 

webbsida. I brist på övrig information hänvisades det av akademisk handledare om att använda värden 

från liknande hjullastare. Därför har hjullastarens bränsleförbrukning och inköpspris utgåtts från 

hjullastaren CAT 980M. 

 

Volvo FE Electric 
Eldrivna lastbilarna som förekommer på marknaden idag är inte konstruerade för anläggningsprojekt. 

Därför har Volvo FE Electric använts för denna studie som är en eldriven lastbil för distribution i 

stadsmiljö. På grund av detta har vissa antaganden behövts genomföras. Detta med stöd från både 

akademisk- och näringslivshandledare. Från Volvos webbsida framgår det information om eldrivna 

lastbilen. Den information som fanns tillgänglig för allmänheten att ta del av var totala vikten, 

energilagring, räckvidd, laddning och laddningstid. Dessa egenskaper har rapporten även nyttjat vid 

beräkningsmomentet. 
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Eftersom information gällande inköpspris för den eldrivna lastbilen saknades, kontaktades en  

Lastbilsförsäljare från Volvo för att få information angående dieselplattformen FE. I detta fall har den 

eldrivna lastbilens inköpspris baserats på dieseldrivna lastbilen FH13 och antagande av 

tillverkningskostnader samt batteritillverkning. Detta resulterar i att priset blir ett teoretiskt värde. 

 

Driftkostnader för FE Electric antogs vara hälften av FH13 driftkostnader eftersom den eldrivna 

lastbilen har mindre mekaniska delar och behöver därför inte kontrolleras och underhållas lika ofta. 

Vidare antogs det att eldrivna lastbilen klarar av minst 200 km oavsett förutsättningar då framtidens 

eldrivna lastbilar förutsätts ha bättre prestanda och räckvidd. 

 

AMV 70 Front Loader 
Skanska hänvisade till företaget AMV för informationssamling av den eldrivna hjullastaren. I dialog 

med företagets verkställande direktör kunde värden som eftersöktes erhölls. 

5.4 Intervjuer 
5.4.1 Intervju 26 februari 2019 Scania  
Scania AB är ett svenskt företag med primär verksamhet inom tillverkning av bussar och lastbilar. 

Företaget arbetar globalt med service och försäljning i mer än 100 länder (Scania, 2018). Företagets 

huvudkontor ligger i Södertälje. 

Vid intervjun närvarade två arbetare från Scania för att besvara frågor angående examensarbetet. 

Dessa var en teknisk chef och en administratör. Idéen presenterades för att se om Scania skulle vara 

intresserad av att erbjuda handledning samt kunna utveckla frågeställningarna. Frågor som ställdes var 

följande: 

1. Hur kan man jämföra en diesel- och hybriddriven lastbil mot varandra? 

- Den tekniska chefen menade att man möjligtvis kunde undersöka diesel- och eldrivna lastbilar 

istället. Det var ett aktuellt skifte mot eldrivet i bussbranschen. Scania har genomfört tester 

med eldrivna bussar i Östersund, vilket har gett ett bra resultat. Utsikter för eldrivna lastbilar 

ser liknande ut som för lastbilarna. Man kunde jämföra diesel- och eldrivna lastbilar för att 

undersöka energiförbrukningen i kWh, verkningsgrad samt kostnaderna för bränsle/el för 

respektive fordon. 

 

2. Hur kan man avgränsa arbetet för att det ska vara tillräckligt specifikt? 

- Slutsatsen blev att man kunde som nämnt i tidigare fråga fokusera på en diesel- och eldriven 

lastbil och sätta det i ett logistikmässigt sammanhang. Själva idéen var transport av 

bergmassor, vilket tekniska chefen och administratören ansåg vara en bra utgångspunkt. 

Dessutom erhölls tips på hur man kunde räkna på lastbilarna. Även påminnelser om att beakta 

vissa saker som man kan glömma, exempelvis lutningar i arbetstunnel gavs ut.  

 

3. Vilka hinder finns det för eldrivna lastbilar? 

- Den tekniska chefen menade att det finns olika trösklar beroende på körscenario och 

omständigheter. Till exempel är det olika lagkrav på lastkapaciteten. Ifall en eldriven lastbil 

kan klara av högre laster är det inte garanterat att den får göra det om lagen inte tillåter det. 

Till detta kan man även tillägga att trafiken kan påverka transporterna tidsmässigt. Vid sidan 

av dessa trösklar nämndes även behovet av att ladda lastbilarna. Man vill inte att lastbilarna 

ska stå still. Då kostar fordonen pengar när dessa inte används. Detta kan främst lösas med 

snabbladdningsstationer eller laddning under raster. 
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5.4.2 Intervju 7 mars 2019 Skanska AB 
Ett mötestillfälle tog plats på Skanska AB:s kontor i Stadshagen. Där intervjuades handledare och 

avdelningschef om varför examensarbetet är aktuellt samt vad som bör studeras. 

 
1. Varför är ämnesområdet för detta examensarbete aktuellt för Skanska? 

- Skanska arbetar tillsammans med andra aktörer i branschen efter en klimatfärdplan som 

innebär att senast år 2045 ska nettoutsläppen av koldioxid ligga på noll. Därför är det viktigt 

att redan nu börja se över möjligheterna för att nå dit. Vidare är det intressant att se hur 

arbetsmiljön i tunnlarna kan förbättras med ett eldrivet transportsystem. Därför skulle 

Hagalunds industriområde vara relevant att studera eftersom byggskedet sätter igång på hösten 

2019. 

 

2. Vad är det som är mest relevant att jämföra i en studie som denna? 

- En jämförelse över hur varje transportmetod påverkar tunnelbyggnationen är det mest 

relevanta. Där skillnaden i tid, kostnad och koldioxidutsläpp bör studeras. År 2023 införs nya 

regelverk för tunnelbyggnationer från Arbetsmiljöverket, som inför hygieniska gränsvärden. 

Detta kommer försvåra möjligheten att nyttja dieseldrivna lastbilar i tunnel och därför är det 

aktuellt att börja se över andra möjligheter. Sedan skulle det vara intressant att se över 

möjligheten att kombinera olika system i syfte att gör det mer miljövänligare än var det har 

varit innan. 

 

3. Vilka resultat vill Skanska få ut från denna studie? 

- Framförallt kostnader för eldrivna lastbilen är intressant. Sedan skulle det vara roligt att ta 

del av resultaten från beräkningarna. Där kommer det att framgå hur och vilken metod 

som är mest kostnadseffektiv och miljövänlig.  

 

4. Vilken lastmetod skulle vara mest relevant för ett tunnelbaneprojekt? 

- Det finns många olika lastmetoder idag men det som känns mest naturligt för tunnels 

storlek är lastmaskiner i form av hjullastare. AMV har en eldriven hjullastare som 

Skanska har köpt för andra projekt, det skulle vara intressant att använda den i studien. 

 

5. Vilka trösklar upplever Skanska som mest intressanta för ett tunnelprojekt som 

använder eldrivna transportsystem? 

- Det är att se över hur tillgångarna ser ut för eldrivna lastbilar. Hur ser utbudet ut för el 

lastbilar idag och hur mycket kostar dem att hyra eller investera i. Hur energikrävande är 

dessa lastbilar och vad kan eventuellt behövas etableras på arbetsplatsen för dem. Vidare 

är batteritekniken för lastbilar intressant att studera. 

 

6. Hur bör examensarbetet avgränsas då risken är att det kan blir för brett? 

- Att examensarbetet förhåller sig till en jämförelse av utvalda dieseldriven lastbil och 

hjullastare mot eldriven lastbil och hjullastare. Det finns många metoder att transportera 

bergmassor, för ett examensarbete som omfattar 7,5 högskolepoäng bör detta vara 

passande. Om det är en metod som bör avlägsnas från examensarbetet är det 

transportbandet. 
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5.4.3 Intervju 14 mars 2019 Lovön Samverkan AB 
Lovön Samverkan AB är ett företag som grundades i samband med att den italienska 

huvudentreprenören Vianini CMC som tecknade avtal med Trafikverket för projektet Förbifart 

Stockholm. Företaget utförde tunnelbyggnationen under Lovön som är en del av projektet. För de 

sprängda bergmassorna som producerades vid byggnationen använde företaget transportband som 

transportmetod. Syftet till intervjun var att utreda huruvida transportband kan användas för projektet 

Hagalunds industriområde. Intervjun ägde rum den 14 mars där en byggkonsult besvarade följande 

frågor: 

 

1. Hur har transportmetoderna av bergmassor fungerat på Lovön? 

- På Lovön har befintligt berg sprängts för att sedan använda en kross. Denna kross är till 

för att krossa berget för att transportbanden ska kunna lyckas bära vikten av lasten. 

Transportbanden kräver att berget sprängs ner till 150–200 mm. Krossen och 

transportbandet följer hela tiden med då tunneln blir längre. Sedan transporteras de 

krossade bergmassorna på ett transportband till ett magasin som omfattar ca 10 000 m3. 

Magasinet fungerar som ett lager där bergmassorna lagras i väntan på att transporteras 

vidare till befintlig båt. 

 

2. Tar det långt tid att krossa bergmassorna? 

- Utförandet för att krossa berget är inte svår och använder projektet transportband är 

krossen en självklarhet och tid som är räknat för den. Det är mer en kostnadsfråga att 

krossa berg eftersom det kostar ca 20 kr/ton. Väldigt ofta sprängs det berg i stora volymer. 

 

3. Hur ser möjligheterna ut att applicera transportband för en tunnelbanestation som 

Hagalunds industriområde? 

- Rent tekniskt går det att applicera transportband vid byggnationer av tunnelbanestationer. 

Det är en smidig metod och dessutom miljövänlig. Det största hindret skulle kunna vara 

de ekonomiska aspekterna och hur kostnadseffektiviteten ser ut för investering. Av egna 

erfarenheter används transportband, i kombination med kross, vid längre 

tunnelbyggnationer. Hade examensarbetet behandlat hela gula linjen hade förmodligen 

transportbandet varit mer aktuellt. Att applicera transportband för en tunnelbanestation är 

inte kostnadseffektivt. 

 

4. Hur ser kapaciteten ut för transportbanden idag? 

- Lastkapaciteten på Lovön låg på ca 800 ton/h. Lastkapaciteten beror på bandets bredd. 

Bredare band leder till en större lastkapacitet vilket i sin tur resulterar i dyrare kostnader. 

Bredden på banden som ska klara av bergkross ligger på ca 800–1 000 mm. 

 

5. Hur ser för- och nackdelarna ut för transportbandet? 

– Fördelarna för transportband är många. Det krävs nästintill inget underhåll av dem. Metoden 

är miljövänlig speciellt i kombination med båt som transportmedel som använts på Lovön. 

Skulle det vara en rulle i bandet som slutar fungera är det lätt och smidigt att byta ut. Banden 

går även att förlänga ju längre in i tunneln som sprängs. Till sist bildas inga avgaser vid 

användning av transportband och en bättre arbetsmiljö skapas. 

En nackdel skulle kunna vara om transportbandet går sönder. Då blir det ett större brott i 

produktionen i jämförelse med lastbilar som är lätta att byta ut. Vidare bildar krossen damm 

som påverkar arbetsmiljön och därför måste en dammsugaranläggning etableras för 

ventilation. 
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5.4.4 Intervju 4 april 2019 AMV 
AMV står för Andersen Mek. Verksted AS. Företaget är ursprungligen grundad i Norge år 1860. 

Huvudverksamheten är tillverkning av utrustning och maskiner för tunneldrivning och gruvor. 

Dessutom tillverkar företaget utrustning för olje- och gasanläggningar ute till havs. Vid intervjun var 

AMV:s sälj- och applikationschef närvarande för att ge information om företagets hjullastare – AMV 

70 Front Loader.  

Frågor som ställdes var följande: 

1. Vad har AMV 70 Front Loader för egenskaper samt kapacitet? 

- Vid intervjun fick man reda på flera viktiga saker för att kunna genomföra beräkningarna. 

Hjullastaren kostar 12 miljoner kronor att köpa och har en skopvolym på ca 5,5 m3. Den 

ska kunna schakta 290–300 ton per timme om omständigheterna är optimala. Hjullastaren 

är egentligen en hybridhjullastare. Hjulbandet drivs av en dieselmotor för att kunna köra 

och manövrera ifall man inte kan försörja maskinen med el. Meningen med maskinen är 

att den ska vara stationär. På det sättet försörjs maskinen med el från en kabel på 1000 V 

och förbrukar 250 kWh. Chefen rekommenderade att räkna med 30 liter dieselförbrukning 

per timme. Servicekostnaderna uppskattas till ett grovt värde på 415 kr/h. 

 

2. Vilka för- och nackdelar finns det med hjullastaren? 

- Nackdelarna med hjullastaren är att man måste hitta rätt operatörer med kunskaper för 

hantering av maskinen och medföljande utrustning. Hjullastaren används för tunnlar med 

tvärsnittsbredd större än nio meter och tvärsnittshöjd på minst sex meter. Sedan är även 

hastigheten på hjulbandet ca 5 km/h. Fördelarna är att hjullastaren är snabb på att lasta och 

har en omloppstid på cirka 22 sekunder per skopa. Den har hög kapacitet och kan som 

tidigare nämnt schakta bort ungefär 300 ton massor per timme. Med en 70 FL slipper man 

även ha ytterligare anläggningsmaskiner för maskinskrotning och vattenbesprutning av 

berg för att binda damm. Detta eftersom hjullastaren kan genomföra dessa moment genom 

att i princip skifta mellan olika munstycken. 

 

3. Vad kan det finnas för risker eller nackdelar med batteridrivna fordon i tunnel? 

- Hjullastaren är inte batteridriven utan frågan ställdes generellt för batteridrivna fordon. 

Exempelvis den eldrivna lastbilen. Brandsäkerheten mot batteridrivna fordon i tunnlar är 

ett problem. När batterierna brinner friges syre som gör det väldigt svårt att släcka ifall det 

antänds på grund av de höga temperaturerna i batterierna. Dessutom kan batterier som 

brinner avge giftiga gaser. Man skall kunna ventilera bort gaserna ifall det skulle hända. 

För att erhålla en bra brandsäkerhet brukar det löpa en servicetunnel parallellt med 

huvudtunneln för att kunna utrymma området. 
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5.5 Beräkningar  
Detta avsnitt redogör vilka typer av beräkningar som har genomförts för hela rapporten. 

Beräkningarna som utförts är följande:  

• Verklig tvärsnittsarea för tunnel med hjälp av programvaran Revit 

• Antal massor i ton och kubikmeter för både hela delsträckan samt per salva 

• Lutningar på arbets- och huvudtunnel har genomförts med trigonometriska beräkningar 

• Beräkningar av antal salvor och totala massor 

• Beräkningar av antal lass med respektive lastbil på hela delsträckan samt per salva 

• Beräkning av omloppstid och omloppssträcka genom Google maps 

• Total omloppstid samt aktiv lastningstid för respektive hjullastare  

• Tidsberäkningar för respektive transportmetod med avseende på arbetsdagar samt timmar 

• Kostnader för diesel- och elförbrukning  

• Total tidsåtgång för respektive transportmetod 

• Total energiförbrukning för respektive transportmetod 

• Totalt koldioxidutsläpp för respektive transportmetod 

• Totala kostnader för respektive transportmetod 

• Beräkning av koldioxidekvivalenter med hjälp av IVL  
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6. Resultat 
6.1 Delsträcka 
Som tidigare nämnts studeras en delsträcka om ca 1 000 m för huvud- och arbetstunnel. I denna 

rapport refereras dubbelspårtunnel som huvudtunnel. En uppskattning på sannolika värden har 

genomförts av en projektledare på Region Stockholm om hur geometrin för huvud- och arbetstunnel är 

tänkt att se ut (se bilaga 5). Genom att utgå ifrån dessa värden har matematiska tillämpningar 

genomförts för att få fram resultat.  

 

Delsträckan som har studerats börjar från punkt A där arbetstunnelns mynning befinner sig. Där sker 

in- och uttransporterna av bergmassorna. Arbetstunneln ansluter till service- och huvudtunnel i punkt 

B. Därefter löper delsträckan 1 000 m längs huvudtunnel i sydlig riktning. Bild 12 ger en beskrivning 

på hur respektive tunnel sträcker sig samt hur delsträckan är tänkt att beräknas.  

 

 
Bild 12. Detaljbeskrivning för Hagalunds industriområde, 10 

 
Marknivån för etableringsområdet och där arbetstunnelns börjar ligger på cirka +10 m och hela 

stationen har en nivå på cirka -40 m. Detta resulterar i en höjdskillnad på 50 m. Arbetstunnelns längd 

är ca 350 m och med hjälp av procentberäkning ger detta en lutning på ca 14,3 %. Huvudtunnelns 

längd är 740 m av det 1 000 m som studeras och detta ger en lutning på 3,4 %. På grund av att 

programvaran från Svenska miljöinstitutet inte behärskar lutningar större än 6 %, används 6 % 

lutningar på samtliga tunnlar.  
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6.2 Beräkningar av bergmassor för huvudtunnel 
Vid beräkning av bergmassor är det flera faktorer som ska beaktas. Beräkningarna för huvudtunnelns 

tvärsnittsarea utgick från värden tilldelat av Region Stockholm. Den teoretiska tvärsnittsarean på 

huvudtunnel ligger på cirka 59 m2. Med ytterligare vägledning från Skanska antogs det att tunneln 

utförs med bergschaktningsklass 2. Bergschaktningsklassen anger hur stor skadezonen får vara för 

respektive klass (Trafikverket 2015, 3). Med hjälp av bergschaktningsklass 2 ökar tvärsnittet med 0,3 

m runt hela tvärsnittet. Detta resulterar i en verklig tvärsnittsarea på 66 m2 som beräknades genom 

dataprogrammet Revit. Anledningen till att tvärsnittsarean ökar är på grund av att konturhålen borras 

snett utåt och leder till att det sprängs större mängder massor. Detta medför sedan en större 

tvärsnittsarea. Detta förklaras i AMA kod CBC, se även bild 13 nedan för en bättre illustration av 

tunnelns utformning i detalj.  

 

 

 
Bild 13. Källa: AMA Anläggning 13, sid 77   

 
Som bild 8 framhäver finns det en skillnad i vad som är schaktad bergkontur och teoretisk bergkontur. 

Skillnaden betecknas som överberg och inkluderas i beräkningar av bergmassan som ska tas ut. 

 
Bergartstypen som utgör området består av granit som har en densitet 2,75 ton/m3 i fast form 

(Wikipedia 2019). Denna densitet godkändes av näringslivshandledaren. Vid sprängning av berg 

implementeras en så kallad svällningsfaktor. Detta eftersom bergets volym ökar och medför en annan 

densitet än den fasta substansens tillstånd. I dialog med handledare hänvisades det att utgå från en 

svällningsfaktor på 1,6. För att beräkna det lösa bergets densitet, dividerades densiteten för det fasta 

berget med svällningsfaktorn: 2,75 / 1,6 ≈ 1,72 ton/m3.  

 

Beräkningarna utgår från att salvborrningen kommer att genomföras med hjälp av en s.k. 20-

fotsmatare som är en hydraulisk borrmaskin. En 20-fotsmatare har en borrlängd på 5,8 m och med 

ytterligare hänvisning från handledare rekommenderades en indrift på 95 %.  Med indrift, från ett 

bergtekniskt perspektiv anses hur långt tunneln drivs per sprängd salva. Genom indriften kan en 

verklig salvlängd fås fram och i detta fall blev det 5,5 m. Med utgångspunkt från den verkliga 

tvärsnittsarean på 66 m2 resulterar detta i: 66 x 5,5 = 363 m3 verklig fast volym berg per salva. Genom 

detta kan en verklig vikt för berg per salva beräknas genom: 363 x 2,75 = 998,25 ton. 

Avslutningsvis beräknas antalet salvor på sträckan: 1000 / 5,5 = 181,81 salvor, cirka 182 salvor. 

Den totala massan blir då: 182 x 998 = 181 636 ton. 
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6.3 Transport av bergmassor  
Bergmassorna som produceras under byggnationen kommer att transporteras från arbetstunneln till 

Skanskas mottagningsanläggning Vällsta. I beräkningar har det antagits att lastbilarna matas av 

hjullastaren i huvudtunneln med bergmassorna för att sedan köra vidare till mottagningsanläggningen.  

Eftersom varje salvlängd är 5,5 m förlängs då huvudtunneln med 5,5 m per salva. Detta innebär att 

huvudtunneln kontinuerligt förlängs. Då har en genomsnittssträcka för huvudtunneln beräknats på 500 

m. 

 

Volvo FH13 som är dieseldriven har en lastkapacitet på 30 ton. Med denna kapacitet kan lastbilen 

maximalt transportera en volym som omfattar 17,44 m3 massor: 30 / 1,72 ≈ 17,44 m3. Som tidigare 

beräkningar visade i avsnitt 6.2 blev den verkliga massvikten för berg per salva 998 ton. Genom att 

dividera detta med det lösa bergets densitet ger det volymen för lös bergmassa som lastbilen måste 

transportera: 998 / 1,72 ≈ 580 m3. Detta ska sedan fördelas på antal laster per salva. Detta ger:          

580 / 17,44 = 33,27 lass ≈ 34 lass per salva. Totalt antal lass erhölls genom att multiplicera antal lass 

per salva med antalet salvor: 34 x 182 = 6 188 lass.  

 

Med Volvo FE Electric är lastkapaciteten 14 ton. Med liknande beräkningar som föregående stycke 

kan den eldrivna lastbilen maximalt transportera 8,14 m3. Då vikten av massorna fortfarande är den 

samma blir antalet lass per salva 72 stycken genom beräkningen: 580 / 8,14 = 72 lass. 

Det totala antalet lass för den eldrivna lastbilen blir då 13 104. 

 

 
Bild 14. Sträckan från arbetstunneln till Skanskas anläggning i Vällsta 

 

 
Beräkningarna utgår ifrån att bergmassorna transporteras från Västra vägen i Solna fram till Skanskas 

mottagningsanläggning i Vällsta på Rydholmsvägen 3. Med hjälp av Google maps kan en totalsträcka 

redovisas på 23 km från etableringsplats till angiven mottagningsplats, det redovisas mer tydligt på 

bild 14. Tiden för denna sträcka väntas ta 22 minuter. Detta ger en omloppssträcka på 46 km och en 

omloppstid på cirka 46 minuter. Hänsyn ha tagits till att lastbilarna kör på E4an som har en 

hastighetsgräns på 80 km/h. För lastbilarna har det antagits att hastigheten på E4an för fordonen 

kommer att i genomsnitt ligga på 60 km/h i medeltrafik.  
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6.4 Sammanställning  
En sammanställning av värden från avsnitt 6.2 och 6.3 
 

Densitet fast volym berg:  2,75 ton/m3 

Densitet lös volym berg med svällningsfaktorn 1,6:  1,72 ton/m3 

Verklig salvlängd:  5,5 m 

Verklig fast volym inkl. överberg/salva:  363 m3 

Verklig vikt berg/salva:  998 ton 

Lastkapacitet Volvo FH13:   30 ton  

Lastkapacitet Volvo FE Electric:  14 ton  

Antal lass för Volvo FH13/salva:  34 lass/salva  

Antal lass för Volvo FE Electric/salva:  72 lass/salva 

Totalt antal lass för Volvo FH13:   6 188 st 

Totalt antal lass för VolvoFE Electric:  13 104 st 

Antal salvor på delsträckan om 1000 m:  182 salvor 

Totalt sprängd massa:   181 636 ton 

Omloppstid ovan mark:   46 minuter 

Omloppssträcka ovan mark:  46 km 

Tabell 5. Resultat från genomförda beräkningar 

 

6.5 Beräkningar för samtliga hjullastare 
Vid beräkningarna för utlastningar och transporter med maskinerna, har man endast beräknat för en 

maskin under aktiv arbetsmoment. Alltså räknar man på ett fordon under aktiv lastning för hjullastare 

eller aktiv transport med lastbil. Detta utan att beakta möjliga tider maskinerna kan förbli inaktiva 

under arbetstiden som raster eller lediga dagar utöver helger. Det innebär att antal 

anläggningsmaskiner kan variera i verkligheten beroende på storleken av projektet. Generellt brukar 

man ha flera lastbilar som transporterar massorna kontinuerligt. Detta för att genomföra arbetet 

effektivt på kortast möjliga tid. Att en hjullastare väntar på en lastbil som åker iväg för att lasta av 

massorna och lastas om på nytt, är varken ekonomiskt eller tidsmässigt gynnsamt. Tiden räknas som 8 

timmar arbetstimmar per 5 arbetsdagar i veckan. En vecka ger alltså 40 timmar arbetstimmar. 

För varje maskin beräknas det värden för följande punkter som utgör målformuleringen till 

frågeställningarna. 

• Tidsåtgång (arbetsdagar) 

• Energiförbrukning (kWh) 

• Koldioxidutsläpp (kg) 

• Totala kostnader (kr) 

För detta arbete undersöks energiförbrukningen för eldrivna- och dieseldrivna anläggningsmaskiner. 

För att erhålla ett tydligt resultat beslutades det om att konvertera dieselförbrukningen till 

energiförbrukning i kWh. Detta för att undvika ett otydligt resultat om man jämför förbrukad mängd 

diesel mot förbrukad energi i kWh. Ytterligare faktor att ta hänsyn till är verkningsgraden för diesel- 

och eldrivna motorer. En viss del av energiförbrukningen går åt att driva fram fordonet, medan den 

andra delen omvandlas till värmeenergi. Vanligtvis har dieseldrivna motorer en verkningsgrad på cirka 

20 %, medan eldrivna motorer har en verkningsgrad mellan 69 – 72 % (Wikipedia, 2019). Eftersom 

varje anläggningsmaskin har olika egenskaper, sattes det att 1 liter diesel innehåller 2,81 kg koldioxid 

(miljöfordon, 2019). För energiförbrukning har man utgått efter att 1 liter diesel innehåller 9,9633 

kWh, enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2011). Kostnaden för 1 liter diesel erhölls via Svenska 

petroleum & biodrivmedel institutet till 16kr (SPBI, 2019). Från Energimarknadsbyrån utgick man 
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från att elen skulle kosta 1,4kr/kWh (energimarknadsbyrån, 2019). Genom att undersöka 

genomsnittskostnaderna för villor under år 2018 utgick man just från detta värde som kostnaden för el 

per kWh. Faktorerna nedan används för energi- och kostnadsberäkningarna i resultat delen för både 

hjullastare och lastbilar.  

 

 

  

 

 

                              Tabell 6. Nyckelvärden för energiberäkning 

 

6.5.1 Beräkning av utlastning med eldriven hjullastare och lastbil 
Tidsåtgång 

För att beräkna tidsåtgången för denna hjullastare, erhölls värden från intervjun med AMV:s sälj- och 

applikations chef. Hjullastaren har en skopkapacitet på ungefär 5,5 m3 och en omloppstid på 22 

sekunder per skopa. Med omloppstid menas den tiden det tar för hjullastaren att: 

• Fylla skopan med bergmassor 

• Lyfta upp skopan med hjullastarens arm 

• Rotation runt egen axel mot lastbilsflak 

• Tömning av bergmassor på lastbilsflak 

• Rotation tillbaka runt egen axel mot berghögen 

Som tidigare nämnt ska den eldrivna hjullastaren lasta flaket på lastbilen Volvo FE Electric. Lastbilen 

har en lastkapacitet på 8,14m3. Genom att dividera lastkapaciteten med skopkapaciteten fås       

8,14m3 / 5,5m3 = 1,48 ≈ 2 omlopp. Alltså behöver hjullastaren genomföra 2 omlopp för att fylla 

lastbilsflaket till maxgränsen. Eftersom ett omlopp tog 22 sekunder, tar två omlopp: 2 x 22 = 44 

sekunder. 44 sekunder kan därefter omvandlas till timmar genom att dividera med antalet sekunder 

under en timme, som är 3600 sekunder. Detta leder till cirka 0,0122 timmar som det tar för 

hjullastaren att fylla ett flak. Med hjälp av antalet lass som beräknades tidigare kan man få fram totala 

tiden för aktiv lastning: 0,0122 x 13 104 = 161 timmar. Till slut kan man dividera antalet timmar med 

8 timmar för att få fram antalet arbetsdagar, vilket blir: 161/8 = 20,125 arbetsdagar ≈ 21 arbetsdagar. 

Energiförbrukning 

När det kommer till energiförbrukningen har det beräknats för både diesel- och eldrivna motorerna. 

Hjulbandet drivs med dieselmotorn medan själva rotationen runt sin egen axel sker med en elmotor. 

Därför har två energiberäkningar genomförts. Elförbrukningen för hjullastaren ligger på 250 kWh. 

Multiplicerar man 250 kWh med 161 aktiva lastningstimmar fås 40 250 kWh. 

För att beräkna energiinnehållet för dieselförbrukningen utgick man från att hjullastaren förbrukar 15 

liter per timme. Chefen från AMV menade att 30 liter per timme kunde användas. Trots detta valde 

man att utgå efter 15 liter, vilket ansågs vara lämpligare eftersom hjullastaren arbetar till största delen 

stationärt. 15 liter multiplicerat med 161 aktiva timmar leder till 2 415 liter totalt. Eftersom en liter 

diesel innehåller 9,9633 kWh, fås energiinnehållet till: 2 415 x 9,9633 ≈ 24 062 kWh.  

Det totala energiinnehållet fås genom att summera energiförbrukningen för el och diesel:             

40 250 + 24 062 = 64 312 kWh. 

 

  kWh kr 

1 liter diesel 9,9633 16 

1 kWh el 1 1,4 
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Koldioxidutsläpp 

Vid beräkningarna av koldioxidutsläpp förutsattes det att elen som används för att driva maskinerna 

kommer från förnybara källor. Det leder till att elen varken direkt eller indirekt släpper ut avgaser vid 

användning av fordonen eller framställningen av elen. Då återstår det att räkna på koldioxidutsläppen 

för dieselförbränningen. Som tidigare nämnt avges 2,81 kg koldioxid per liter diesel. Genom att 

multiplicera det med antalet liter fås: 2,81 x 2 415 = 6 786,15 kg koldioxid.  

Totala kostnader 

I den totala kostnaden inkluderas kostnader för el, diesel, drift samt inköp av hjullastaren. 

Elförbrukningen beräknades till 40 250 kWh. Med ett elpris på 1,4 kr/kWh får man:                     

40 250 x 1,4 = 56 350 kr. På liknande sätt fås kostnaden för diesel. Det behövdes 2 415 liter diesel och 

kostnaden för en liter är 16 kr. Då fås: 2 415 x 16 = 38 640 kr. 

Drift- och inköpskostnaderna för hjullastaren erhölls av chefen från AMV. Med en grov uppskattning 

fick man det till 415 kr/h. Med den aktiva arbetstiden på 161 timmar får man: 415 x 161 = 66 815 kr. 

Inköpspriset för en 70 FL ligger på 12 000 000 kr. 

Genom att summera alla fyra kostnaderna erhålls den totala kostnaden, vilket blir:                       

56 350 + 38 640 + 66 815 + 12 000 000 = 12 161 805 kr. 

Sammanställning  

       AMV 70 Front Loader – Lastning av Volvo FE Electric             

Tidsåtgång (h) 161 

Energiförbrukning (kWh) 64 312 

Koldioxidutsläpp (kg) 6 786 

Totala kostnader (kr) 12 161 805 

   Tabell 7. Resultatet av beräkningarna för AMV 70 FL 

 

6.5.2 Beräkning för utlastning med dieseldriven hjullastare och lastbil 
Vid beräkningar på hjullastaren L260H fick man anta vissa värden. Dessa var värden för 

bränsleförbrukningen, inköpskostnaden och servicekostnaden. Bränsleförbrukningen bestämdes till 35 

liter diesel per timme. Inköpskostnaden blev 6 000 000 kronor baserad på försäljningspris av liknande 

begagnade hjullastare. För driftskostnaden antogs det dubbla värdet av front loaderns driftskostnad, 

alltså 830 kr/h. 

Tidsåtgång 

Med en skopvolym på 6,5 m3, lastomloppstid på 63,1 sekunder och 3 antal omlopp, 17,44 / 6,5 = 2,68 

≈ 3 omlopp. Sedan kan man få fram den aktiva lastningstiden: 63,1 x 3 = 189,3 sekunder ≈ 0,0525 

timmar. Genom att multiplicera tiden för timmar med antalet lass, fås 0,0525 x 6 188 ≈ 325 timmar. 

Med andra ord, cirka 41 arbetsdagar. Den ursprungliga omloppstiden för en skopa var 13,1 sekunder. 

Detta var endast den uppmätta tiden för fyllning och tömning av skopa. Hjullastaren får plats i tunneln 

med sin längd på 9 670 mm. Men med en säkerhetsmarginal på cirka 2 meter blir manövrerbarheten 

begränsad. Det uppskattades att hjullastaren kan behöva köra fram och backa bak ett par gånger. 

Därför lades det till 50 sekunder på omloppstiden för en skopa. Båda hjullastarna genomför samma 

steg för varje omlopp. Det enda som skiljer sig är att L260H manövrerar genom svängning, backning 

och körning framåt jämfört med front loaderns rotation kring sin egen axel. 
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Energiförbrukning 

Bränsleförbrukningen för L260H sattes till 35 liter per timme. Genom att multiplicera med antalet 

timmar får man totala bränsleförbrukningen i liter: 35 x 326 = 11 410 liter diesel. Med 

energiinnehållet 9,9633kWh per liter dieseln, kan totala energiförbrukningen erhållas:                  

11 410 x 9,9633 = 113 681,253 ≈ 113 682 kWh.  

Koldioxidutsläpp 

För att räkna ut koldioxidutsläppet räcker det med en beräkning. Genom att multiplicera antalet liter 

diesel med koldioxid innehållet per liter fås: 11 410 x 2,81 = 32 062,1 kg koldioxid. 

Totala kostnader 

Kostnaderna som tas hänsyn till för Volvo L260H är bränsle, service samt inköpspriset. 

Bränslekostnaden blir med avseende på kostnaden 16 kronor per liter: 11 410 x 16 = 182 560 kr. 

Eftersom driftskostnaden per timme är 830 kronor, kan man multiplicera det med 326 aktiva timmar. 

Detta ger: 830 x 326 = 270 580 kr. Om man sedan summerar kostnaderna för bränsle och service med 

inköpspriset, erhålls den totala kostnaden: 6 000 000 + 270 580 + 182 560 = 6 453 140 kr. 

Sammanställning 

                     Volvo L260H – Lastning av Volvo FH13             

Tidsåtgång (h) 326 

Energiförbrukning (kWh) 113 682 

Koldioxidutsläpp (kg) 32 062 

Totala kostnader (kr) 6 453 140 

                          Tabell 8. Resultatet för beräkningarna för Volvo L260H 

6.5.3 Beräkningar av transport med samtliga lastbilar  
Diesel- och elförbrukning hos hjullastare och lastbilar skiljer sig mycket. Vid beräkningarna för 

lastbilarna måste man tänka på sträckor, lutningar och totalvikten på fordonet. För att genomföra dessa 

beräkningar behövs en mer detaljerad beskrivning av projektet samt information på maskinernas 

egenskaper. Exempelvis lyckades man inte att erhålla värden som inköpspris och driftskostnader för 

Volvo FE Electric. Detta beror på att eldrivna lastbilar är ett relativt nytt koncept. Därför var det svårt 

att få information på eldrivna lastbilen. För att få fram driftskostnader utgick man därför från hälften 

av driftskostnaderna för FH13, vilket blir 25 000 kr/mån.  

För inköpspriset antogs värden baserat på den dieseldrivna lastbilsplattformen FE. Genom kontakt 

med en Volvo lastbilsförsäljare fick man reda på att en dieseldriven FE lastbil med flak kostar ungefär 

1 350 000 kr. Sedan antogs ett pris på 650 000 kr för batteritillverkning och produktion. På detta sätt 

beslutades om ett teoretiskt inköpspris på 2 000 000 kr för FE Electric. När det kommer till räckvidden 

är det fortfarande brist på information för att kunna utgå efter. Det finns varken några 

erfarenhetsbaserade eller teoretiska värden för FE Electric. Därför antogs det att lastbilen skall kunna 

färdas minst 200 kilometer oavsett belastning. Detta antogs på grund av att man förutsätter att 

batteritekniken har utvecklats tillräckligt mycket fram tills år 2050 för att detta ska vara möjligt. 

Omloppet för ett lass har bestämts med avseende på lutningar och avstånd. Eftersom dieselfordon har 

funnits väldigt länge, har man kunnat räkna ut sträcka, koldioxidekvivalenter och bränsleförbrukning 

för Volvo FH13. Med hjälp av Mohammad Reza- Yahya från Svenska miljöinstitutet (IVL), har man 

med hjälp av ett datorprogram beräknat alla dessa värden. Som tidigare nämnt kunde man inte tillämpa 
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lutningen på 14,3 procent för arbetstunneln då programmet endast kan räkna på lutningar upp till 6 

procent. Samma sak gäller även huvudtunneln där lutningen är 6 procent istället för den uträknade 3,4 

procenten. 

Ett omlopp beskrivs med dessa steg här nedan, vikterna utgår enbart från Volvo FH13 men 

omloppsstegen är likadan för båda lastbilar: 

1. Lastbilen kör in i tunneln via arbetstunneln med tomt flak och enbart tjänstevikt på 20 ton. 

Hastigheten är 10 km/h framåt med en nedför lutning på -6 % på en sträcka 350 m. 

 

2. Nere vid anslutningen mellan arbetstunneln och huvudtunneln kör lastbilen fortfarande med 

endast tjänstevikt på 20 ton, upp 500 m längs huvudtunneln med en lutning på +6 % i 10 

km/h. 

 

3. Vid slutet på 500 m-sträckan lastas bilen på med massor och vänder utan backning med en 

skarp U-sväng. Totalvikten blir då tjänstevikten 20 ton + lastvikten 30 ton, vilket leder till 50 

ton totalt. Lastbilen åker då tillbaka ner 500 m med lutning på -6 % i 10 km/h. 

 

4. Tillbaka vid anslutningspunkten mellan arbetstunneln och huvudtunneln, kör lastbilen 350 m 

uppför arbetstunneln med lutningen +6 % i 10 km/h med 50 ton. 

 

5. Lastbilen färdas i 23 km med en genomsnittlig hastighet på 60 km/h längs E4:an i 

medeltrafik med 50 ton totalvikt till Skanska Vällsta där massorna ska lastas av. 

 

6. Vid destinationen lastar bilen av massorna på 30 ton och åker tillbaka samma väg i 23 km 

med en genomsnittlig hastighet 60 km/h och medeltrafik med enbart tjänstevikten 20 ton. 

 

Eftersom båda lastbilar genomför alla steg i ett omlopp, beslutades det om att räkna på en gemensam 

tid per omlopp. På det här sättet får man reda på hur många lass lastbilarna hinner per arbetsdag 

mellan klockan 08 – 16. Detta gör man genom att beräkna tidsåtgång för varje steg och summera dem. 

Körning med 10km/h i arbetstunnel med sträckan 350 meter ger: 350 / (10/3,6) = 126 sekunder. På 

grund av att man färdas genom arbetstunneln två gånger får vi det dubbla, alltså 126 x 2 = 252 

sekunder. Samma beräkningssätt används för huvudtunneln: 500 / (10/3,6) = 180 sekunder, 180 x 2 = 

360 sekunder. För lastningstiden valde man den transportmetoden som tog längst tid. Det är tiden då 

en Volvo L260H lastar en Volvo FH13, vilket blir cirka 190 sekunder. För de längre sträckorna 

utanför tunneln fick man: 23 000 / (60/3,6) = 1 380 sekunder, 1 380 x 2 = 2 760 sekunder. Den totala 

tiden för ett omlopp blir alltså summan av alla dessa tider. Då får man 3 562 sekunder ≈ 59,37 minuter 

≈ 1 timme. Sedan beslutades om att lägga till 15 minuter för att räkna med eventuella tider som 

avlastningstid på anläggningen Skanska Vällsta och störningar. Den slutliga tiden blir 1,25 timmar per 

omloppstid. 
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                     Omloppstid och sträcka per lass             

Arbetsmoment Sekunder Sträcka (m) 

Körning i arbetstunneln (10 km/h, 350m)  252 700 

Körning i huvudtunnel (10 km/h, 500m) 360 1 000 

Lastning av massor med hjullastare 190 0 

Körsträcka från arbetstunnel till anläggning  

(60 km/h, 23 000m)  2 760 46 000 

Totalt 3 562 47 700 

         Tabell 9. Sammanställning för omloppssträcka  

 

6.5.4 Beräkningar av transporter med eldriven lastbil 
För beräkningarna på Volvo FE Electric kunde man inte implementera programvaran som Mohammad 

Reza- Yahya använde sig av hos Svenska miljöinstitutet. Därför utgick man med vissa antaganden för 

att kunna räkna ut grova värden för lastbilen. 

Tidsåtgång 

Som tidigare nämnt har man satt en teoretisk räckvidd på 200 kilometer för FE Electric. Omloppstiden 

har bestämts till 1 timme och 15 minuter. Om man har 8 timmar under en arbetsdag, går en timme bort 

mellan klockan 12 – 13. Det är alltså 7 timmar arbete på en dag. Lastbilarna hinner då att köra 7 / 1,25 

= 5,6 omlopp ≈ 5 omlopp. Man avrundar nedåt på grund av att man inte hinner med 6 omlopp under 

förutsatt arbetstid. Nu kan man beräkna hur många omlopp FE Electric klarar av per laddning.          

200 / 47,7 ≈ 4,19 omlopp. Det innebär att lastbilen inte klarar av hela dagen på en laddning. Lastbilen 

måste laddas vid ett tillfälle under dagen. 

Lastbilen hinner med 3 omlopp mellan klockan 08 – 12 och 2 omlopp mellan klockan 13 – 16. En 

möjlig lösning är att implementera tillfälliga snabbladdningsstationer i eller närheten av 

arbetsområdet. Med hjälp av en timme snabbladdning under lunchtiden, kan lastbilen laddas utan att 

påverka arbetstiden för att kunna köra vidare efter lunchtiden. Sedan kan fordonen laddas med 240V 

lågspänning i minst 10 timmar tills nästa arbetsdag. Detta är en möjlig lösning till räckviddsproblemet.  

Lastbilen hinner med 5 omlopp per dag. Man kan nu ta reda på hur många arbetsdagar som kommer 

gå åt för transporter. 13 104 / 5 = 2 620,8 dagar ≈ 2 621 dagar. Det är lika med cirka 524 arbetsveckor 

med avseende på helger. Det skulle alltså ta 10 år för en lastbil att transportera alla bergmassor för 

delsträckan. 

Energiförbrukning 

Räckvidden antogs till 200 kilometer. Det innebär att lastbilen skall kunna köra 200 kilometer oavsett 

hur tungt arbete lastbilen kommer att utsättas för. Eftersom den totala sträckan för ett omlopp är 47,7 

kilometer kan man ta reda på hur många procent av batteriets kapacitet som går åt. 47,7 / 200 = 0,2385 

≈ 0,24. Alltså förbrukar lastbilen 24 procent av batterikapaciteten per omlopp. Detta resulterar i att per 

omlopp förbrukas 0,24 x 300 = 72 kWh. Genom att multiplicera förbrukningen med antalet lass får 

man totala energiförbrukningen för en lastbil: 72 x 13 104 = 943 488 kWh. 
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Kostnaden för energin som går åt vid laddningen räknas som bränslekostnaden. Bränslekostnaden 

kommer att räknas med i de totala kostnaderna men laddningseffekten beräknas här. Man har räknat 

med att varje arbetsdygn laddas lastbilen en timme under lunch med snabbladdning och 10 timmar 

under natten med lågspänning. Detta innebär att cirka 250 kWh antas laddas vid lunchtid och 300 kWh 

under natten. Den totala laddningseffekten fås till: (250 + 300) x 2 621 = 1 441 550 kWh.  

Koldioxidutsläpp 

Den eldrivna lastbilen förutsätts att släppa ifrån sig näst intill obefintliga mängder koldioxid. Detta 

eftersom elen till bilarna förutsätts komma från förnybara källor. Därmed räknas inte koldioxidutsläpp 

som kan uppkomma vid tillverkning av lastbilen med.  

Vid tillverkning av batterier släpps det ut koldioxid. Detta beror exempelvis på transport av batterierna 

mellan olika anläggningar för tillverkning. Dessutom släpps det ut koldioxid vid utvinning av råvaror 

för batterierna (Bederoff 2018). Dessa beräkningar har inte tagit hänsyn till koldioxidutsläppet vid 

tillverkning av batterierna.   

Totala kostnader 

I de totala kostnaderna räknas kostnaderna för service, inköp och laddning. Totala laddningseffekten 

fick man till 1 441 550 kWh. Kostnaden för laddningen beräknas med att multiplicera kWh priset 1,4 

kr: 1 441 550 kWh x 1,4 = 2 018 170 kr. Servicekostnaden var 25 000 kronor per månad. Eftersom det 

tog 10 år för lastbilen att transportera bort massorna fås: 10 x 12 x 25 000 = 3 000 000 kronor. Till slut 

kan man summera kostnaderna med inköpspriset på 2 000 000 kronor. Då får man fram den totala 

kostnaden till 7 018 170 kronor. 

Sammanställning 

                       Transporter med Volvo FE Electric             

Tidsåtgång (dag) 2 621 

Energiförbrukning (kWh) 943 488 

Energiförbrukning vid laddning (kWh)  1 441 550 

Koldioxidutsläpp (kg) 0 

Totala kostnader (kr) 7 018 170 

                          Tabell 10. Resultatet på beräkningarna för Volvo FE Electric 

 

6.5.5 Beräkningar av transporter med dieseldriven lastbil 
För Volvo FH13 har alla relevanta värden erhållits, se bilaga 4. Kostnaderna för lastbilen fick man av 

Bellmans åkeri AB. Beräkningarna på bränsleförbrukning och koldioxidekvivalenter genomfördes 

med hjälp av Mohammad Reza- Yahyas datorprogram på svenska miljöinstitutet. Även myndigheter 

tar del av värden från svenska miljöinstitutet. Som tidigare nämnt kan programmet endast beräkna på 

lutningar med 6 procent. Med avseende på detta antogs att arbetstunneln har en lutning på 6 procent 

istället för 14,3 procent. Det är den enda avgränsningen för beräkningarna. 

Tidsåtgång 

Förutsättningarna bestämdes till att vara identiskt för båda lastbilar. Med detta menar man 

omloppstiden och avståndet till anläggningen. Det innebär att även Volvo FH13 hinner att köra 5 
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omlopp per arbetsdag. Däremot behöver FH13 genomföra 6 188 lass. Man får då 6 188 / 5 ≈ 1 238 

arbetsdagar. Det innebär att det tar 4,76 år att transportera alla bergmassor för delsträckan. 

 

Energiförbrukning 

För beräkningarna av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp delade man upp det i två delar. För 

körning i tunnel och körning utanför tunnel. Anledningen till att denna delning inte skedde för Volvo 

FE Electric var på grund av att den inte släpper ifrån sig koldioxid, samt att exakta 

effektförbrukningen i tunneln är osäker. Detta eftersom man inte har lyckats ta hänsyn till lutningar 

och hastigheter på grund av informationsbrist. I bilagor kan man se tabellerna som erhölls av 

Mohammad Reza- Yahya. Förbrukningen g/km avläses från respektive tabell beroende på delsträcka 

och körscenarion. Därefter kan man omvandla detta till l/km genom att dividera g/km med 

dieseldensiteten 0,832 kg/l multiplicerat med 1 000.  

       Tabell 11. Total diesel- och energiförbrukning utanför tunnel 

       Tabell 12. Total diesel- och energiförbrukning i tunnel 

Om man summerar totala förbrukningen av bränsle och energi får man: 11 215,8 + 90 660,4 = 

101 876,2 liter dieselförbrukning. 111 746,4 + 903 276,8 = 1 015 023,2 kWh energiförbrukning. 

      Bränsle- och energiförbrukning för körning utanför tunnel             

Körsträcka  

Total 

sträcka          

(km) 

Förbrukning         

(g/km) 

Förbrukning               

(l/km) 

Total 

förbrukning           

(l) 

Total 

energiförbrukning          

(kWh) 

Körning mot Vällsta 

i medeltrafik, lastad       

(60 km/h, 23 km)  

142 324 346,41 0,416 59 206,8 589 895,1 

Körning tillbaka i 

medeltrafik, olastad           

(60 km/h, 23 km) 

142 324 183,46 0,221 31 453,6 313 381,7 

Totalt         0,637 90 660,4 903 276,8 

     Bränsle- och energiförbrukning för körning i tunnel               

Körsträcka  

Total 

sträcka       

(km) 

Förbrukning 

(g/km) 

Förbrukning             

(l/km) 

Total 

förbrukning         

(l) 

Total 

energiförbrukning         

(kWh) 

Körning i 

arbetstunneln, nedför  

-6%, olastad  

(10 km/h, 0,35 km)  

2 165,8 231,13 0,280 606,5 6 042,7 

Körning i huvudtunnel, 

uppför +6%, olastad 

(10 km/h, 0,5 km) 

3 094,0 1 019,00 1,225 3 790,2 37 762,9 

Körning i huvudtunnel, 

nedför -6%, lastad  

(10 km/h, 0,5 km)  

3 094,0 202,92 0,244 754,9 7 521,3 

Körning i arbetstunnel, 

uppför +6%, lastad  

(10 km/h, 0,35 km) 

2 165,8 2 330,72 2,800 6 064,2 60 419,5 

Totalt                4,549 11 215,8 111 746,4 
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Koldioxidutsläpp 

På liknande sätt som för bränsle- och energiförbrukningen beräknas koldioxidutsläppet. Utsläppet i 

tunneln och utanför tunneln separeras för att se distributionen av koldioxidutsläppet. Först avläses 

koldioxidekvivalenten för motsvarande körscenarion. Sedan multiplicerar man detta med den totala 

delsträckan. På det här viset får man fram koldioxidutsläppet.  

                                 Koldioxidutsläpp i tunnel             
  

Körsträcka  

Total 

sträcka          

(km) 

Koldioxidutsläpp 

(g/km) 

Koldioxidutsläpp 

(kg) 

Körning i arbetstunneln, nedför -6%, 

olastad (10 km/h, 0,35 km)  
2 165,8 728,06 1 576,8 

Körning i huvudtunnel, uppför +6%, 

olastad (10 km/h, 0,5 km) 
3 094,0 3 209,85 9 931,3 

Körning i huvudtunnel, nedför -6%, 

lastad (10 km/h, 0,5 km)  
3 094,0 202,92 627,8 

Körning i arbetstunnel, uppför +6%, 

lastad  (10 km/h, 0,35 km) 
2 165,8 7 341,78 15 900,8 

Totalt         28 036,7 

       Tabell 13. Total koldioxidutsläpp vid körning i tunnel 

  

       Tabell 14. Total koldioxidutsläpp vid körning utanför tunnel 

Efter summering av koldioxidutsläppet fås: 28 036,7 + 237 552,5 = 265 589,2 kg totalt 

koldioxidutsläpp. 

Totala kostnader 

Volvo FH13 är en hyreslastbil. I detta fall ingår kostnader som hyra, serviceavtal, driftskostnader och 

bränslekostnader. Antal aktiva dagar för transporter var 1 237,6 dagar vilket kan avrundas till 1 238 

aktiva arbetsdagar. Genom att multiplicera detta med antalet arbetstimmar samt kostnaden för lastbilen 

per timme, får man totala hyreskostnaden. Det blir 1 238 x 8 x 985 = 9 755 440 kronor. Serviceavtalet 

ligger på 7 500 kronor per månad och det blir totalt 58 månader av aktiv transport. Här får man då 

7 500 x 58 = 435 000 kronor. Driftskostnader var 50 000 kronor per månad. På samma sätt kan man få 

ut det. 50 000 x 58 = 2 900 000 kronor. Till slut läggs bränslekostnaderna till genom att multiplicera 

totala mängden bränsle i liter multiplicerat med literpriset på 16 kronor: 101 876,2 x 16 ≈ 1 630 020 

kronor. Summan av alla kostnader blir då 14 720 460 kronor. 

                       Koldioxidutsläpp utanför tunnel    

Körsträcka  
Total sträcka          

(km) 

Koldioxidutsläpp 

(g/km) 
Koldioxidutsläpp (kg) 

Körning mot Vällsta i 

medeltrafik, lastad        

(60 km/h, 23 km)  

142 324 1 091,2 155 304,3 

Körning tillbaka i 

medeltrafik, olastad           

(60 km/h, 23 km) 

142 324 577,9 82 248,2 

Totalt         237 552,5 
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Sammanställning 

                            Transporter med Volvo FH13             

Tidsåtgång (dag) 1 239 

Energiförbrukning (kWh) 1 015 023,2 

Koldioxidutsläpp (kg) 265 589,2 

Totala kostnader (kr) 14 720 460 

                          Tabell 15. Resultat på beräkningarna för Volvo FH13 

6.5.6 Utlastning med dieseldriven hjullastare och eldriven lastbil 
För att tydligare framhäva skillnaderna på hjullastarna genomfördes beräkningar för ett fall där Volvo 

L260H lastar bergmassorna på en Volvo FE Electric istället för Volvo FH13. Volvo L260H behövde 

lasta 6188 flak jämfört med 13 104 flak som AMV 70 Front Loadern behövde lasta. Genom att 

beräkna utlastningar för hjullastarna inom identiska omständigheter kan slutsatser dras tydligare. 

Själva beräkningsgången sker på liknande sätt som tidigare. 

Tidsåtgång  

Volvo L260H har som tidigare nämnt en skopvolym på 6,5m3 och tiden för att lasta en skopa tar 63,1 

sekunder. För att lasta flaket på en FE Electric till fullo krävs 8,14 / 6,5 = 1,2523 ≈ 2 omlopp. Det tar 

alltså 2 x 63,1 = 126,2 sekunder vilket motsvarar cirka 0,0351 timmar. Multiplicerar man därefter med 

antalet lass fås: 0,0351 x 13 104 = 459,95 timmar ≈ 460 timmar. Detta motsvarar ungefär 58 aktiva 

arbetsdagar.  

Energiförbrukning 

L260H förbrukar 35 liter diesel per timme. Med antalet lastningstimmar angivna kan man få fram 

antalet liter diesel som förbrukas totalt. 35 x 460 = 16 100 liter, vilket kan omvandlas direkt till kWh. 

16 100 x 9,9633 = 160 409,13 ≈ 160 410 kWh. 

Koldioxidutsläpp 

Totala koldioxidutsläppet fås till: 16 100 x 2,81 = 45 241 kg 

Totala kostnader 

Kostnaderna som summeras är bränslekostnader, servicekostnader samt inköpspriset. 

Dieselkostnaderna blir 16 100 x 16 = 257 600 kronor. Servicekostnaderna hamnar på 381 800 kronor. 

Tillsammans med inköpskostnaden på 6 000 000 kronor får man fram att den totala kostnaden blir 

6 639 400 kronor. 
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Sammanställning 

I tabellen nedan ser man hur mycket det skiljer sig mellan de två hjullastarna för ett gemensamt 

scenario. På det här sättet kan man tydligare se hur de två hjullastarna presterar med avseende på tid, 

energi, koldioxidutsläpp och kostnader. 

Sammanställning för utlastning med Volvo FE Electric (13 104 lass) 

Hjullastare 
Tidsåtgång 

(h) 

Energiförbrukning 

(kWh) 

Koldioxidutsläpp 

(kg) 

Totala 

kostnader (kr) 

AMV 70 FL 

(eldriven) 
161 64 312 6 786 12 161 805 

Volvo L260H 

(dieseldriven) 
460 160 410 45 241 6 639 400 

              Tabell 16. Resultat på utlastning för hjullastarna med Volvo FE Electric 

Huvudsammanställning 

               Masshantering med AMV 70 FL och Volvo FE Electric (eldrivna maskiner) 

Antal omlopp för front loader per lastbil 2 omlopp 

Antal omlopp för lastbil 13 104 omlopp 

Omloppstid för front loader 0,0122 timmar 

Omloppstid för lastbil 1,25 timmar   

Total aktiv utlasningstid för front loader 161 timmar 

Omloppstid i tunnel för lastbil 0,2228 timmar 

Omloppstid utanför tunnel för lastbil 0,7667 timmar 

Total aktiv transporttid för lastbil 2 621 arbetsdagar   

Total energiförbrukning för maskinerna 1 007 800 kWh 

Total bränsleförbrukning för front loader 2 415 liter 

Total laddningseffekt för lastbil 1 441 550 kWh 

Totalt koldioxidutsläpp för maskinerna 6 786 kg 

Totala kostnader för maskinerna 19 179 975 kr 

                Masshantering med Volvo L260H och Volvo FH13 (dieseldrivna maskiner) 

Antal omlopp för hjullastare per lastbil 3 omlopp 

Antal omlopp för lastbil 6 188 omlopp 

Omloppstid för hjullastare 0,0526 timmar 

Omloppstid för lastbil 1,25 timmar   

Total aktiv utlasningstid för hjullastare 326 timmar 

Omloppstid i tunnel för lastbil 0,2228 timmar 

Omloppstid utanför tunnel för lastbil 0,7667 timmar 

Total aktiv transporttid för lastbil 1 238 arbetsdagar   

Total energiförbrukning för maskinerna 1 132 689 kWh 

Total bränsleförbrukning för maskinerna 113 286 liter 

Totalt koldioxidutsläpp för maskinerna 297 651 kg 

Totala kostnader för maskinerna 21 173 600 kr 

Tabell 17. Resultatet på beräkningarna för båda transportmetoder 



37 

 

7. Analys 
7.1 Tidsåtgång 
Resultatet av beräkningarna visar att av hjullastarna är AMV 70 Front Loadern mer tidseffektiv. Båda 

hjullastarna hade olika förutsättningar på grund av lastbilarnas lastkapacitet. Därför sammanställdes ett 

arbetsscenario med en gemensam lastbil för att tydligare analysera effektivitetsskillnader. Det visade 

sig att för utlastning med Volvo FE Electric lastar front loadern alla massor under 35 % av tiden som 

det tar för Volvo L260H. Men även vid utlastning av respektive diesel- och eldrivna lastbilar 

genomför front loadern arbetet under 49 % av tiden det tar för Volvo L260H.  

Av lastbilarna är Volvo FH13 den lämpligare lastbilen att använda tidsmässigt. På grund av att den har 

en lastkapacitet på 30 ton jämfört med FE Electrics 14 ton, tar det färre antal omlopp att transportera 

bort massorna. För en Volvo FH13 tar det cirka 5 år att transportera bort massorna. Det motsvarar 

cirka 50 % av den tiden det tar för FE Electric. 

7.2 Energiförbrukning 
När det kommer till energiförbrukningen är AMV 70 Front Loader det bättre alternativet. Det visar sig 

att front loadern är cirka 43 % energisnålare vid lastning av respektive lastbilar. Ifall L260H istället 

lastar på FE Electric blir front loadern 60 % energisnålare jämfört med L260H. 

Det energisnålare alternativet av lastbilarna är egentligen Volvo FE Electric som är ungefär 7 % 

energisnålare än Volvo FH13. Dock leder laddningseffekten för Volvo FE Electric till att det blir 

högre total kostnader. Detta beror främst på att batterierna behöver laddas minst två gånger per dygn 

och att FE Electric genomför 13 104 lass jämfört med de 6 188 lass för Volvo FH13.  

7.3 Koldioxidutsläpp   
Av de eldrivna maskinerna släpper endast AMV 70 Front Loadern ut koldioxidutsläpp på grund av att 

hjulbandet drivs med hjälp av en dieselmotor. Detta ledde till den stora skillnaden på 

koldioxidutsläppet. De eldrivna maskinerna släpper på det här viset ut totalt 2 % av koldioxiden som 

släpps ur de dieseldrivna maskinerna.  

 

7.4 Totala kostnader 
Kostnadsmässigt hamnar Volvo L260H på den billigare sidan. För delsträckan kostar L260H jämfört 

med front loadern 47 % mindre. Detta beror till stor del på front loaderns höga inköpspris. 

För lastbilarna är det bättre att köpa in en Volvo FE Electric än att hyra in en Volvo FH13. Cirka 48 % 

av kostnaderna för Volvo FH13 går totalt åt för FE Electric. Anledningen till detta är hyreskostnaden 

som tas ut varje timme. Med tiden blir det snabbt stora summor pengar. Ifall man skulle köpa in en 

Volvo FH13, kommer det att medföra mindre kostnader.  

7.5 Sammanfattning 
För detta examensarbete har målformuleringen spelat en central roll. Syftet var att fokusera på en 

specifik delsträcka på 1 000 meter för stationen Hagalunds industriområde. Sedan för att undersöka 

eldrivna- och dieseldrivna maskinerna med avseende på tidsåtgång, koldioxidutsläpp, 

energiförbrukning och totala kostnader. Resultatet som har tagits fram visar att tillämpning av eldrivna 

anläggningsmaskiner är gynnsammare ur miljösynpunkt och kostnader. Resultatet har tagits fram ur 

maskiner som tillverkas idag. Resultatet visar att eldrivna maskiner har en stor potential idag. 

Förhoppningsvis kommer det i framtiden finnas ett större utbud av eldrivna anläggningsmaskiner med 

bättre prestanda och räckvidd. Detta kan leda till att eldrivna anläggningsmaskiner även blir gynnsamt 

att använda med avseende på tidsåtgång och energiförbrukning. 

Under hela arbetsgången har flera värden antagits och avgränsningar genomförts. Antagningarna för 

eldrivna lastbilen har lett till grova värden som kan utgöra en grund för framtida anbudsberäkningar. 

På grund av brist på teknisk information och erfarenhetsbaserade värden kan 

energiförbrukningsvärden och driftskostnader skilja sig från det framtagna resultatet. Detta leder till 

möjligheter för att utveckla beräkningarna och bygga på det resultatet som erhållits. 
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En avgränsning som har haft en stor påverkan på arbetet har varit fokus på enbart ett fordon. Alla 

kalkyler har skett med avseende på att tunneldrivningen sker med en hjullastare och en lastbil. I 

verkligheten har man exempelvis flera lastbilar som kontinuerligt transporterar bort massorna, utan att 

hjullastaren står stilla. På grund av examensarbetets omfattning och tidsbegränsning kunde man inte 

lägga fokus på flera maskiner. Ifall detta beaktas kan man erhålla helt nya värden med mycket mindre 

tidsåtgång och på det viset sänka totala kostnaderna för projektet.  

Två andra avgränsningar har varit ventilationsbehovet samt arbetsmiljön. Med de eldrivna 

anläggningsmaskinerna syns det tydligt att behovet av att ventilera bort avgaserna minskar mycket. 

Minskning av ventilationsbehovet skulle kunna leda till ytterligare besparingar för projektet. Även 

arbetsmiljön påverkas positivt med eldrivna maskiner. Med mindre buller och vibrationer kan 

tunneldrivningen ske i en trivsammare arbetsmiljö. Beräkningar på ventilationskostnad och skillnaden 

på ljudnivåer mellan eldrivna och dieseldrivna maskiner kan undersökas vidare på.      

Som tidigare nämnt i avsnitt 6.5.4 har koldioxidutsläppet för batteritillverkningen inte tagits hänsyn 

till. Miljöpåverkan vid tillverkning av batterier har kritiserats mycket. Detta beror främst på att 

tillverkningen av batterier inte anses vara miljövänligt. Vid produktionsledet finns det flera 

arbetsmoment som släpper ut koldioxid och kräver mycket energi. Utvinningen av råvaror för 

batterierna är energikrävande och råvaror som grafit, kobolt och litium kan leda till lokal 

miljöpåverkan där de bryts ut (SVT 2018). Dessutom transporteras batterierna mellan olika 

tillverkningsanläggningar runt om i världen för att kunna bli en färdig produkt. Det är en komplicerad 

process där flera faktorer spelar roll. Ifall produktionsskedet för batteritillverkningen skulle beaktas, 

kan de nya värdena illustrera en tydligare bild på hur miljövänligt batteridrivna fordon egentligen är.        

 

Vid energiberäkningarna har man utgått efter att en liter diesel kostar 16 kronor medan elen kostade 

1,4 kronor per kWh. Med tiden kommer priserna fluktuera på grund av skattepåslag. Staten främjar 

användningen av el från förnybara källor medan fossila bränslen drabbas av flera skattepåslag. Med 

hänsyn till detta och omväxlingen till miljövänligare alternativ, kommer det leda till att användning av 

eldrivna fordon blir mer fördelaktigt. Detta kommer även leda till ett annorlunda resultat beroende på 

hur mycket bränsle- och elkostnaderna höjts eller sänkts.    

 

8. Slutsatser  
Med koppling till målformuleringen i avsnitt 1.3 kommer detta kapitel att besvara frågeställningarna 

för denna rapport.  
 

8.1 Vilken transportmetod är mest kostnads-och tidseffektiv? 
Med utgångspunkt från resultatet visar det att de totala kostnaderna för inköp av Volvo FE Electric blir 

mer kostnadseffektiv än att hyra in Volvo FH13. I detta fall är det hyreskostnaderna som är den största 

faktorn som påverkar kostnadsskillnaden. Från ett kostnadseffektivt perspektiv anses det mer lönsamt 

att köpa in en Volvo FH13. 

 

När det kommer till tidsåtgången är det Volvo FH13 som är att föredra på grund av dess överlägsna 

lastkapacitet. Detta leder till att den klarar av att transportera massorna med färre antal omlopp. Med 

mindre tidsåtgång för ett arbetsmoment leder detta till att den kritiska linjen för hela projektet blir 

kortare och kostnaderna mindre. 

 
Kostnadseffektiviteten för den el- och dieseldrivna hjullastaren visar i resultatet att Volvo L260H är 

mer kostnadseffektiv vid inköp och när den får hjälp av FH13 samt dess egenskaper. För tidsåtgången 

för de båda hjullastarna visas det att även om AMV 70 FL fyller mer än dubbelt så många lass än 

Volvo L260H är den fortfarande mer tidseffektiv.   
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8.2 Vilken tranportmetod är mer miljövänlig? 
Förbränningen av diesel i motorerna har den största miljöpåverkan. Eftersom elen har antagits komma 

från förnybara källor finns det inte ett direkt koldioxidutsläpp för eldrivna lastbilen. Med utgångspunkt 

från resultatet visar det att maskinerna och fordonen som förbrukar diesel släpper ut mer koldioxid. 

Därför leder de eldrivna maskinerna till en miljövänligare transportmetod.  

 

8.3 Vilka för- och nackdelar har respektive transportmetod? 
För de eldrivna anläggningsmaskinerna finns det för- och nackdelar som både begränsar och öppnar 

upp nya möjligheter för en mer effektiv tunneldrivning. Det finns fortfarande möjligheter att utveckla 

tekniken för eldrivna fordon och maskiner. Därför kan det förväntas att nya för- eller nackdelar kan 

uppkomma i framtiden, beroende på hur utvecklingen ser ut. De aktuella för- och nackdelarna som 

finns idag för eldrivna anläggningsmaskiner är följande: 

 

Fördelar: 

- Miljövänlig på grund av att nettoutsläppet av växthusgaser blir noll 

- Arbetsmiljön förbättras på grund av att buller- och vibrationsnivåer samt luftföroreningar 

minskar 

- Mindre service- och driftkostnader på grund av att färre rörliga mekaniska delar slits ut 

- Om elen kommer från förnybara källor är transportmetoden mer miljövänlig 

- Minskning av ventilationsbehov 

 
Nackdelar: 

- Räckvidden begränsar lastbilarnas transportförmåga då batteritekniken fortfarande är under 

utvecklingsfas 

- Det råder en viss brist på erfarenhet vad gäller eldrivna anläggningsmaskiner vilket främjar 

nyttjandet av dessa maskiner 

- Batteridrivna fordon utgör en viss brandfara. Vid antändning är det svårt att släcka elden  

- Det är dyrt att tillverka batteriet och miljövänligheten vid tillverkning kan ifrågasättas  

- Laddningstiden gör att fordonet inte kan användas under den perioden ifall det inte går att 

ladda den under färd 

- Stora temperaturskillnader påverkar fordonets batteri prestanda  

- El är mindre tillgänglig på grund av att laddningsstationer måste etableras 

- Möjligheten att lagra el är begränsad 

 

Dieseldrivna maskiner har funnits länge och utbudet av dessa maskiner är betydligt större än eldrivna 

maskiner. På grund av att nyttjandet av dessa maskiner har pågått under längre tid, ger detta en bättre 

överblick på eventuella för- och nackdelar. De generella för- och nackdelar som är aktuella idag för 

dieseldrivna transportmetoder är följande: 

 

Fördelar: 

- Det finns lång erfarenhet av användning för dessa fordon och maskiner 

- Diesel är lättillgänglig  

- Lägre grundinvesteringskostnader  

- Det finns större utbud av dieseldrivna fordon och maskiner  

 

Nackdelar: 

- Påverkar miljön på grund av utsläpp av växthusgaser 

- Arbetsmiljö och omgivning påverkas av eventuella buller, vibrationer samt avgaser 

- Dyra driftkostnader 

- Hälsorisker från utsläppet av kväveoxid 

- Släpper ut partiklar som smutsar ner samt är farlig för kroppen 
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8.4 Hur kan lönsamheten utvecklas i kombination av dessa 

transportmetoder? 
För delsträckan som studeras kan lönsamheten förbättras kostnadsmässigt i en kombination av den 

eldrivna lastbilen och dieseldrivna hjullastaren som redovisas i resultatet.  

 

I fallet där arbetet ska genomföras på kortast möjliga tid är det gynnsamt att kombinera den eldrivna 

hjullastaren AMV 70 FL tillsammans med den dieseldrivna lastbilen Volvo FH13. 

 

I strävan efter en mer miljövänlig kombination kan den eldrivna hjullastaren AMV 70 FL samt den 

eldrivna lastbilen Volvo FE Electric medföra ett miljövänligt resultat. 

 

8.5 För kommande examensarbeten 
Slutligen finns det ytterligare frågeställningar och tankar som har utvecklats under arbetets gång men 

som inte har ingått under ramarna för examensarbetet. Det skulle därför rekommenderas att 

kommande studenter analysera andra växthusgaser som släpps ut i tunneln. Detta med koppling till de 

nya hygieniska gränsvärdena som kommer ut år 2023. Där bör det även finnas en koppling till 

ventilation och arbetsmiljö. Examensarbetet kan utvecklas ytterligare om servicetunneln beaktas. Då är 

det lämpligt att välja fordon och maskiner som passar tvärsnittsarean för service-och arbetstunnel samt 

huvudtunnel.  

 

Ytterligare metod som skulle vara intressant att studera är transportbandet. Som tidigare nämnts i 

avsnitt 5.4.3 ifrågasätts kostnadseffektiviteten för denna metod. Därför rekommenderas kommande 

studenter att göra en likartad jämförelse som denna där transportbandet inkluderas. 

 

9. Rekommendationer 
Med anknytning till rapportens innehåll och den studie som har genomförts finns det både idéer och 

tankar som Skanska och andra företag skulle kunna ta del av.  

Världen går mot ett samhälle där elektriska maskiner blir mer självklara val med hänsyn till 

klimatsituationens läge. Därför skulle det vara intressant att studera möjligheterna för TBM (tunnel 

borrningsmaskiner) på ett projekt som Hagalunds industriområde. Att genomföra tunneldrivningen 

med funktioner som är autonoma skulle både gynna klimatet och arbetsmiljön. Samtidigt krävs inga 

sprängmedel, vibrationerna i berget minskar vilket resulterar i färre sprickor. Metoden bidrar till ett 

resultat som både kan utföras snabbare och säkrare.  

I Hagalunds industriområde består bergartstypen till mestadels av granit. Som Isaksson belyser 

hanterar TBM med osköldade maskiner främst hårt berg såsom granit (Isaksson 2018, 41). Vidare 

hävdar Isaksson att dessa maskiner nyttjas i tunnlar som ofta är större än 1 000 m med hänsyn till höga 

investeringskostnader. Metoden skulle alltså inte lämpa sig för rapporten eftersom en delsträcka på     

1 000 m undersöktes. Däremot skulle metoden kunna fungera för hela sträckan mellan Hagalunds 

industriområde och Arenastaden. Om en klimatomställning ska ske med ett nettoutsläpp på noll till år 

2045, kan detta innebära att det höga investeringskostnaderna är nödvändiga. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att studera hur möjligheterna ser ut för återanvändning av 

bergmassa i Hagalunds industriområde. Om en större del av bergmassan återanvänds i närområdet kan 

möjligheten att dra ner på transporter förbättras. Som tidigare nämnts i avsnitt 3 har Skanska 

tillsammans med Coredination utvecklat ett system för masshantering. Om fler aktörer skulle ansluta 

till samma system skulle en effektiv kommunikation kring masshanteringen skapas. Detta skulle 

möjliggöra att aktörer i närområdet som är i behov av bergmassa lättare har tillgång till den. Genom 

detta kan bergmassans livscykel effektiviseras samtidigt som klimatet beaktas. 
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Bilagor  
Bilaga 1 Redovisad tvärsektion i plan med tunnelsektion, tunnelmynning, ny entré på 

Solnavägen 

Bilaga 2 Teckenförklaring för stationen Hagalunds industriområde 

Bilaga 3 Illustration av arbets- och servicetunnel samt plattform i plan- och profilvy 

Bilaga 4 Excel-fil för koldioxidekvivalenter erhållen av Mohammad Reza- Yahya 

Bilaga 5 Angivna värden för samtliga tunnlar med hänsyn på hela tunnelbanestationen 
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Bilaga 1. Redovisad tvärsektion i plan med tunnelsektion, tunnelmynning, ny entré på 

Solnavägen 

Källa: Bild från granskningshandling 3320-P31-00012 Region Stockholm 

https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/M33-1514-11-A6200-20-3106.pdf  

(hämtad 2019-05-18) 

 

 

https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/M33-1514-11-A6200-20-3106.pdf
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Bilaga 2. Teckenförklaring för stationen Hagalunds industriområde 

Källa: Bild från kompletterande samråd av Region Stockholm 

https://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Hagalund%20A3.pdf (hämtad 2019-05-12) 

 

https://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Hagalund%20A3.pdf


vii 

 

Bilaga 3. Illustration av arbets- och servicetunnel samt plattform i plan- och profilvy 

Källa: Kompletterande ändringar av järnvägsplan efter granskning av Region Stockholm 

https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/M33-1510-11-A3000-00-2210_3.pdf 

(hämtad 2019-05-18) 

https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/M33-1510-11-A3000-00-2210_3.pdf
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Bilaga 4. Excel-fil för koldioxidekvivalenter erhållen av Mohammad Reza- Yahya 

Källa: En sammanställning av koldioxidekvivalenter från Svenska miljöinstitutet (IVL) 

(hämtad via e-post 2019-04-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

 

Bilaga 5. Angivna värden för samtliga tunnlar med hänsyn på hela tunnelbanestationen 

Källa: En sammanställning framställd av Nicolas Grivet, projekteringsledare på Region Stockholm. 

(hämtad via e-post 2019-04-14)  
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Bilaga 6. Tunnelsträckning som går från Odenplan till Arenastaden 

Källa: Planbeskrivning 2018-06-29 från Region Stockholm.  

(Hämtad 2019-05-19) 
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Bilaga 7. Teknisk beskrivning av samtliga tunnlar för Hagalunds industriområde 
 

Källa: Teknisk beskrivning 2017-01-18 från Region Stockholm. 

https://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/09_Teknisk%20beskrivning_0.pdf (hämtad 2019-

05-26) 

  

 
 

https://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/09_Teknisk%20beskrivning_0.pdf
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Bilaga 8. Samtliga beräkningar som har genomförts manuellt  

 
Beräkning av densiteten för lös volym berg 

 

2,75 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 ÷ 1,6 = 1,72 𝒕𝒐𝒏/𝒎𝟑 
 

Beräkning av indrift 

 

5,8 meter × 0,95 = 5,5 meter 
 

Beräkning av bergvolym per salva 

 

66𝑚2 × 5,5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝟑𝟔𝟑 𝒎𝟑 
 

Beräkning av verklig vikt berg per salva 

 

363 𝑚3 × 2,75
𝑡𝑜𝑛

𝑚3  = 998,25 ton  

 

Beräkning av antal salvor 

 

1 000 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ÷ 5,5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 181,81 ≈ 𝟏𝟖𝟐  𝒔𝒂𝒍𝒗𝒐𝒓 

 

Beräkning av totalvikt för massorna för delsträckan 

 

182 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑜𝑟 × 998 𝑡𝑜𝑛 = 𝟏𝟖𝟏 𝟔𝟑𝟔 𝒕𝒐𝒏 

 

Beräkning av genomsnittssträcka för huvudtunnel 

 

𝑆182 =
𝑛(𝑎1+𝑎𝑛)

2
 , där 𝑎1 = 0 och 𝑆182 står för antalet salvor 

 
𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑 , där d är differensen 5,5 (salvlängd) 
 
𝑎𝑛 = 0 + (182 − 1)5,5 = 995,5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
 

𝑆182 =
182(0+995,5)

2
 = 90 590,5 meter för total körsträcka i huvudtunnel 

 

Genomsnitt per omlopp 
90 590,5

182
= 497,75 ≈ 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 

 

Beräkning av antal lass för Volvo FH13 (dieseldriven lastbil) 

 

30 ton massor = 30 ton ÷ 1,72 ton/𝑚3 ≈ 17,44 𝑚3 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟 
 
998 ton ÷ 1,72 ton/𝑚3 ≈ 580 𝑚3  
 
580 𝑚3 ÷ 17,44 𝑚3 = 33,27 ≈ 34 𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎 
 
34 lass × 182 salvor = 6 188 lass 
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Beräkning av antal lass för Volvo FE Electric (eldriven lastbil) 

 

14 ton massor = 14 ton ÷ 1,72 ton/𝑚3 ≈ 8,14 𝑚3 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟 
 
998 ton ÷ 1,72 ton/𝑚3 ≈ 580 𝑚3  
 
580 𝑚3 ÷ 8,14 𝑚3 = 72 𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎 
 
72 lass × 182 salvor = 13 104 lass 
 

Beräkning av utlastning med eldriven hjullastare och lastbil 

 

Tidsåtgång 

 

8,14 𝑚3 ÷ 5,5 𝑚3 = 1,48 ≈ 2 omlopp 
 
2 × 22 sekunder = 44 sekunder lastningstid för en lastbil 
 
44 sekunder ÷ 3 600 sekunder = 0,0122 timmar lastningstid för en lastbil 
 
Totaltid för aktiv lastning: 0,0122 timmar × 13 104 lass = 161 timmar 
 
161 timmar ÷ 8 timmar = 20,125 arbetsdagar ≈ 21 arbetsdagar 
 

Energiförbrukning 

 

Elförbrukning: 250 kWh × 161 timmar = 40 250 kWh 
 
Dieselförbrukning: 15 liter per timme × 161 timmar = 2 415 liter 
 
2 415 liter × 9,9633 kWh = 24 062 kWh 
 
Total energiförbrukning: 24 062 kWh + 40 250 kWh = 64 312 kWh 
 

Koldioxidutsläpp 

 
2,81 kg × 2 415 = 6 786,15 kg koldioxid 
 
Totala kostnader 

 

Elkostnad: 40 250 kWh × 1,4 kr/kWh = 56 350 kronor 
 
Dieselkostnad: 2 415 liter × 16 kronor/liter = 38 640 kronor 
 
Driftskostnad: 415 kr/h × 161 timmar = 66 815 kronor 
 
Inköpskostnad: 12 000 000 kronor 
 
Totalt: 56 350 + 38 640 + 66 815 + 12 000 000 = 12 161 805 kronor 
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Beräkning av utlastning med dieseldriven hjullastare och lastbil 

 

Tidsåtgång 

 

17,44 𝑚3 ÷ 6,5 𝑚3 = 2,68 ≈ 3 omlopp 
 
3 × 63,1 sekunder = 189,3 sekunder lastningstid för en lastbil 
 
189,3 sekunder ÷ 3 600 sekunder = 0,0525 timmar lastningstid för en lastbil 
 
Totaltid för aktiv lastning: 0,0525 timmar × 6 188 lass = 326 timmar 
 
326 timmar ÷ 8 timmar = 40,75 arbetsdagar ≈ 41 arbetsdagar 
 
Energiförbrukning 

 

Dieselförbrukning: 35 liter per timme × 326 timmar = 11 410 liter 
 
11 410 liter × 9,9633 kWh = 113 681,253 ≈ 113 682 kWh 
 
Koldioxidutsläpp 

 
2,81 kg × 11 410 liter = 32 062,1 kg koldioxid 
 
Totala kostnader 

 

Dieselkostnad: 11 410 liter × 16 kronor/liter = 182 560 kronor 
 
Driftskostnad: 830 kr/h × 326 timmar = 270 580 kronor 
 
Inköpskostnad: 6 000 000 kronor 
 
Totalt: 182 560 + 270 580 + 6 000 000 = 6 453 140 kronor 
 
Beräkning av gemensam omloppstid och sträcka för lastbilar 

 

Körning 350 meter i arbetstunnel 10 km/h (2 turer per omlopp): 
 

350𝑚

10𝑘𝑚/ℎ
3,6

= 126 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟, 2 × 126 = 252 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

 
Körning 500 meter i huvudtunnel 10 km/h (2 turer per omlopp): 
 

500𝑚

10𝑘𝑚/ℎ
3,6

= 180 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟, 2 × 180 = 360 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

 
Tid för lastning med hjullastare. Den längsta möjliga tiden används (dieseldrivna 
transportmetoden): 
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190 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

 

Körning 23 kilometer till mottagningsanläggning i 60 km/h (2 turer per omlopp): 
 

23 000𝑚

60𝑘𝑚/ℎ
3,6

= 1 380 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟, 2 × 1 380 = 2 760 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

 
Total omloppstid: 3 562 sekunder ≈ 59,37 minuter ≈ 1 h. Lägger sedan till 15 minuter för att 
räkna med eventuella störningar. Slutliga omloppstiden blir: 1,25 h  
 
Den totala sträckan blir (350m × 2) + (500m × 2) + (23 000 × 2) = 47 700 meter 
 
Beräkning för eldrivna lastbilen 

 

Tidsåtgång 

 

Lastbilarna hinner köra 5 omlopp per arbetsdag: 7 timmar ÷ 1,25 timmar = 5,6 omlopp ≈ 5 
omlopp  
 
3 omlopp mellan klockan 08-12 och 2 omlopp mellan klockan 13-16 
 
6 188 lass ÷ 5 omlopp = 1 238 arbetsdagar.  
 
1 238 arbetsdagar ÷ 5 arbetsdagar under en vecka ≈ 524 arbetsveckor ≈ 10 år 
 

Energiförbrukning 

 

47,7 km per omlopp ÷ 200 km = 0,2385 ≈ 24 procent av totala räckvidden förbrukas per 
omlopp 
 
0,24 × 300 kWh = 72 kWh förbrukas per omlopp. 
 
72 kWh × 13 104 lass = 943 488 kWh 
 
Laddningseffekt: (250 kWh + 300 kWh) × 2 621 = 1 441 550 kWh 
 

Koldioxidutsläpp 

 

Inget utsläpp 

 

Totala kostnader 

 

Laddningskostnad: 1 441 550 kWh × 1,4 kr/kWh = 2 018 170 kronor 
 
Servicekostnad: 25 000 kr/mån × 10 × 12 = 3 000 000 kronor 
 
Inköpspris: 1 350 000 kr + 650 000 kr = 2 000 000 kronor 
 
Totalt: 2 018 170 + 3 000 000 + 2 000 000 = 7 018 170 kronor 
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Beräkning för dieseldrivna lastbilen 

 

Tidsåtgång 

 

Lastbilarna hinner köra 5 omlopp per arbetsdag: 7 timmar ÷ 1,25 timmar = 5,6 omlopp ≈ 5 
omlopp  
 
3 omlopp mellan klockan 08-12 och 2 omlopp mellan klockan 13-16 
 
6 188 lass ÷ 5 omlopp = 1 237,6 ≈ 1 238 arbetsdagar.  
 
1 238 arbetsdagar ÷ 5 arbetsdagar under en vecka ≈ 248 arbetsveckor ≈ 4,76 år 
 
Energiförbrukning 

 

Beräknades med hjälp av Mohammad Reza Yahya från Svenska miljöinstitutet 
 
Energiförbrukning körning utanför tunnel: 903 276,8 kWh 
 
Energiförbrukning körning i tunnel: 111 746,4 kWh 
 
Totalt: 903 276,8 + 111 746,4 = 1 015 023,2 kWh 
 
Koldioxidutsläpp 

 

Beräknades med hjälp av Mohammad Reza Yahya från Svenska miljöinstitutet 
 
Koldioxidutsläpp vid körning utanför tunnel: 237 552,5 kg 
 
Energiförbrukning körning i tunnel: 28 036,7 kg 
 
Totalt: 237 552,5 + 28 036,7 = 265 589,2 kg 
 
Totala kostnader 

 

Hyreskostnad: 1 238 dagar × 8 timmar × 985 kr/h = 9 755 440 kronor 
 
Driftskostnad: 50 000 kr/mån × 58 månader = 2 900 000 kronor 
 
Serviceavtal: 7 500 kr/mån × 58 månader = 435 000 kronor 
 
Bränslekostnad: 101 876,2 liter x 16 kr/l ≈ 1 630 020 kronor    
 
Totalt: 9 755 440 + 2 900 000 + 435 000 + 1 630 020 = 14 720 460 kronor  
 

 

Beräkning av utlastning med dieseldriven hjullastare och eldriven lastbil 

 

Tidsåtgång 

 

8,14 𝑚3 ÷ 6,5 𝑚3 = 1,2523 ≈ 2 omlopp 
 
2 × 63,1 sekunder = 126,2 sekunder lastningstid för en lastbil 
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126,2 sekunder ÷ 3 600 sekunder = 0,0351 timmar lastningstid för en lastbil 
 
Totaltid för aktiv lastning: 0,0351 timmar × 13 104 lass = 459,95 timmar ≈ 460 timmar 
 
460 timmar ÷ 8 timmar ≈ 58 arbetsdagar 
 

Energiförbrukning 

 

Dieselförbrukning: 35 liter per timme × 460 timmar = 16 100 liter 
 
16 100 liter × 9,9633 kWh = 160 409,13 ≈ 160 410 kWh 
 

Koldioxidutsläpp 

 
2,81 kg × 16 100 liter = 45 241 kg koldioxid 
 
Totala kostnader 

 

Dieselkostnad: 16 100 liter × 16 kronor/liter = 257 600 kronor 
 
Driftskostnad: 830 kr/h × 460 timmar = 381 800 kronor 
 
Inköpskostnad: 6 000 000 kronor 
 
Totalt: 257 600 + 381 800 + 6 000 000 = 6 639 400 kronor 
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