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Sammanfattning 

Jordens klimat varierar normalt över tid, men aldrig tidigare har klimatförändringarna varit så snabba 
och påtagliga. Stigande temperaturer, förhöjda havsnivåer och hotade ekosystem är till stor del en 
följd av människans miljöpåverkan som genom sitt utnyttjande av resurser och utsläpp bidrar till den 
utökade växthuseffekten. Alla berörs och samtliga måste ta sitt ansvar för att förhindra att detta 
fortskrider. Genom att förstå miljökonsekvenserna av sitt agerande kan bättre förutsättningar skapas 
för kommande generationer. Studier visar att byggbranschen står för nästan en tredjedel av de totala 
utsläppen av växthusgaser, men att det fortfarande finns kunskapsluckor kring var miljöpåverkan är 
som störst. Genom klimatavtal, branschöverskridande forum och verktyg i form av livscykelanalyser 
och miljövarudeklarationer kan kunskapen lyftas. Ett flertal lättillgängliga verktyg med generiska data 
har utvecklats för livscykelanalyser av byggnader, men för anläggningssektorn finns ännu inte helt 
anpassade verktyg. I nuläget väljs grundläggningsmetod mestadels utifrån den ekonomiska aspekten, 
vilket bidrar till att miljöaspekten inte får önskvärt utrymme. 

  
Denna studie är en fallstudie som söker svar på vilken grundläggningsmetod som lämpar sig bäst ur 
ett hållbart och ekonomiskt perspektiv i en specifik jordprofil av lera som är vanligt förekommande 
kring Uppsala. För att lyfta kunskapen kring miljöpåverkan, jämfördes fyra vanliga grundläggnings-
metoder: inblandningspelare med Multicem och lättfyllnadsmetoderna; lättklinker, skumglas och 
cellplast. Utifrån sättningsberäkningar i jordprofilen kunde dimensioneringar utföras av 
materialåtgång för respektive metod. Dimensioneringen användes sedan för att utföra 
kostnadsuppskattningar och beräkningar av klimatpåverkan, i form av koldioxidekvivalenter, under 
produktframställning och transporter till den specifika platsen. Utöver detta undersöktes 
bedömningen av det kemiska innehållet genom två miljödatabaser, BASTA och SundaHus. 

  
Resultatet visade att skumglas har den lägsta totala klimatpåverkan, där ungefär hälften av koldioxid-
utsläppen kommer från produktionen och resterande del från transporter. Det tyder på att det 
geografiska läget för grundläggningen spelar en väsentlig roll för resultatet av klimatpåverkan. 
Skumglas erhåller bästa betyg i BASTA och SundaHus men har den högsta totalkostnaden av de 
jämförda alternativen i studien.  
 
Inblandningspelare med Multicem som bindemedel har den lägsta totalkostnaden och den näst 
lägsta klimatpåverkan. Genom intervjustudien konstaterades att val av grundläggningsmetod främst 
avgörs av kostnaden vilket innebär att Multicem förmodligen skulle väljas i första hand. Utifrån 
kemiskt innehåll är bedömningen däremot ofullständig, eftersom Multicem ännu inte finns 
deklarerad i SundaHus.  

 
Sammanfattningsvis beror valet av grundläggningsmetod på ett flertal faktorer där företag måste 
värdera vilken faktor som har högst prioritet.  
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Abstract 

The climate normally varies over time but never before has the climate change been so rapid and 
tangible. Rising temperatures, elevated sea levels and endangered ecosystems are consequences of 
human impact on the environment. The use of resources and emissions contributes to the increased 
impact on the greenhouse effect. Everyone is affected by the climate change and must take his or her 
responsibility to create better conditions for future generations by understanding the environmental 
consequences of his or her actions. Studies reveal that the construction industry accounts for almost 
one third of the total greenhouse gas emissions but there are still gaps in knowledge about the 
environmental impact. The knowledge can increase through agreements on climate actions, industry-
wide forums and tools such as life-cycle assessments and environmental product declarations. 
Several available tools with generic data have been developed for life-cycle assessments of buildings, 
but for the infrastructure sector the tools are still not fully developed. Today, the foundation method 
is mostly chosen based on the economical aspect, and the environmental aspect is not given priority. 
 
The aim of this case study is to investigate which foundation method is best suited from an environ-
mentally sustainable and economical perspective in a specific soil profile of clay which is common 
around Uppsala. To raise awareness of environmental impact, four common foundation methods 
were compared: deep soil mixing with Multicem and light filling methods; expanded clay lightweight 
aggregate, foam glass and expanded polystyrene foam. Based on settlement calculations in the soil 
profile, dimensions could be made for consumption of material for each method. The consumption 
of material was used to make estimations of costs and calculations of climate effect, in terms of 
carbon dioxide equivalents, during production of the material and transport to the specific location. 
In addition, the assessment of the chemical content was examined through two environmental 
databases, BASTA and SundaHus. 
  
The result revealed that foam glass has the lowest total climate effect, where about half of the 
carbon dioxide emissions come from production and the remainder from transport. This indicates 
that the geographical location of the foundation is important for the result of the climate impact. 
Foam glass receives the best ratings in BASTA and SundaHus but has the highest total cost of the 
compared alternatives in the study. 
 
Deep soil mixing with Multicem as binder has the lowest total cost and the second lowest climate 
impact. Through the interview study, it was found that the choice of foundation method is mainly 
determined by the cost, which means that Multicem would probably be prefered. Based on chemical 
content the assessment is incomplete since Multicem has not been declared in SundaHus. 
 
In summary, the choice of foundation method depends on a number of factors in which companies 
must evaluate which factor has the highest priority. 
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Definitioner 

Nedan förklaras ord som används i examensarbetet. 
 

Blåslossning Innebär att lättfyllnadsmaterial, i detta fall lättklinker, blåses ut från 
lastbilar via slang på svåråtkomliga eller mindre ytor där tippning av 
material inte är möjligt. 

Bränd kalk Skapas genom att kalk upphettas över 1000°C, koldioxid avges och kvar 
blir kalciumoxid. 

CAS-nummer  Chemical Abstracts Service number, ett internationellt 
identifieringsnummer för kemikalier. 

CKD Cement Kiln Dust, en biprodukt vid framställning av cement.  

CRS-försök Constant Rate and Strain. Ödometerförsök med en konstant 
deformationshastighet. Utförs för att ta reda på finkorniga jordars 
kompressionsegenskaper, permeabilitet och förkonsolideringsspänning. 

Djupstabilisering Innebär att jorden förstärks på djupet, utan att urschaktning av jord 
behöver utföras. 

EPD Environmental Product Declaration, miljödeklaration som baseras på en 
LCA och ska ge en transparent och jämförbar bild av en produkts miljö-
påverkan under dess livscykel. En EPD är ett standardiserat verktyg som 
baseras på ISO 14025. 

Friktionsvinkel Även kallad rasvinkel, som är den maximala lutning en friktionsjord kan 
ha utan att rasa. 

Funktionell enhet Ett referensmått som används i en EPD, t.ex. 1m3 lättklinker eller 1kWh 
vid produktion av el.  

Inblandningspelare Jord som stabiliseras med hjälp av ett bindemedel som reagerar med 
vattnet i jorden och härdar och bildar pelare med högre hållfasthet än 
omgivande ostabiliserad jord. 

Grön el Förnybar el som produceras genom exempelvis vindkraft och vattenkraft. 

GWP Global Warming Potential, se koldioxidekvivalenter. 

Hållbart I denna studie syftar ordet till miljöaspekten med avseende på klimat-
påverkan och godkänt kemiskt innehåll. 

In situ Betyder att något utförs på plats.   

Kapillärbrytande skikt Ett materialskikt där vatten inte kan vandra kapillärt och förmågan att 
hålla kvar vatten i jordens porutrymmen är liten. 

Kapillär stighöjd Ett mått på stighöjden av vatten i jordens porutrymmen till följd av 
vattens ytspänning. 

KC-pelare Kalkcementpelare, en form av inblandningspelare där bindemedlet består 
av bränd kalk och cement.  



Koldioxidekvivalenter Ett mått som indikerar hur omfattande en specifik växthusgas miljö-
påverkan är på den globala uppvärmningen. 

Livscykelanalys, LCA Life Cycle Assessment, är en metod för att få en övergripande bild av 
miljöpåverkan under hela strukturens eller produktens livslängd. 

Lättfyllnad Lätta material med en skrymdensitet under 1,2 ton/m3 som kan användas 
vid exempelvis kompensationsgrundläggning för att minska lasten.  

Markförstärkning Innefattar olika metoder för att förbättra jordens egenskaper, såsom 
stabilitet och minska risken för sättningar. 

Pentan Ett mättat kolväte med fem kolatomer. 

Permeabilitet Genomsläppligheten av vatten i ett material.  

Skrubber En anordning som används för att rena gaser under exempelvis cement-
framställning. 

Slurry Är en våt blandning. 

Termoplast En typ av plast som är formbar vid uppvärmning och som kan återvinnas.  

Tjällyftning  Hävning av marken på grund av det frysta vattnets expansion och på 
eventuell islinsbildning som inträffar i framför allt siltiga jordar. 

TK Geo 13 Trafikverkets tekniska beskrivningar för geokonstruktioner. 

TVOC Total Volatile Organic Compounds, totala flyktiga organiska ämnen är 
föroreningar som ger upphov till marknära ozon i kontakt med sol och 
kväveoxider. 

ÅDT Antal fordon per dygn i genomsnitt per år. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Beteckningar  

I detta avsnitt definieras använda beteckningar. 
 

Aschakt Snittarean för schaktet 
Au Snittarean för underbyggnaden 
Aö Snittarean för överbyggnaden 
b Bredd för vägen 
Cv Konsolideringskoefficienten [m2/s] 

M’ Kompressionsmodul vid L’ 
ML Kompressionsmodul efter L’ 
M0 Initial kompressionsmodul 
Qnet Netto lasten 
Qtot Total last 
Qtrafik Trafiklast 
Qu Last från undergrund 
Qvb Last från vägbank 
Qö Last från överbyggnad 
qgc Tryck från stödremsa 
qlättfyllnad Tryck från lättfyllnadsmaterialet 
qt Tryck från trafiklast för körfält 
qtorrskorpa Tryck från torrskorpa 
t Tiden i sekunder 
Tv Tidsfaktor 
z Djupet 

c Tunghet för cellplast 

L Tunghet för lättklinker 

s Tunghet för skumglas 

t Tunghet för torrskorpan 

u Tunghet för underbyggnaden  

ö Tunghet för överbyggnaden  

’ Förändring av effektivspänning 

0’ Ursprunglig effektivspänning 

1’ Effektivspänning 

c’ Förkonsolideringstrycket  

L’ Gränstrycket 

t Sättningen efter viss tid 

z Totala sättningen 

Ū Medelkonsolideringsgraden 
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1. Inledning 
Följande kapitel beskriver studiens bakgrund, syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Medeltemperaturen har stigit med ungefär en grad sedan mitten av 1800-talet. Detta till följd av de 
ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären från främst förbränning av fossila bränslen, som bidrar 
till den globala uppvärmningen (Naturvårdsverket, 2018a). Konsekvenserna är påtagliga: isarna 
smälter, havsnivåerna stiger, ekosystem hotas och klimatet förändras. Även om klimatet normalt 
varierar över tid, står människan för en betydande del av påverkan av den utökade växthuseffekten. 
Enligt United Nations Environment Programme (UNEP, 2009) står byggbranschen för en tredjedel av 
världens totala utsläpp av växthusgaser, som främst beror på förbränning av fossila bränslen vid 
energiförbrukning under ett byggnadsverks livscykel. 
 
I december 2016 enades majoriteten av världens länder om ett klimatavtal, Parisavtalet, vars syfte är 
att minska utsläppen av växthusgaser. Parisavtalet är ett ramverk där varje land ska bidra till ett 
minskat klimatutsläpp av koldioxid. Ett av huvudmålen är att hålla den globala uppvärmningen under 
2 grader, men helst under 1,5 grader. Detta arbete ska ske genom att varje land skärper och följer 
upp sina åtaganden vilket Sverige också har för avseende att göra (Naturvårdsverket, 2018b). 

Sverige har idag ett miljösystem som bygger på ett generationsmål, 16 miljömål och 17 etappmål 
med mer konkreta handlingar (Sverigesmiljömål.se, u.å). Under 2017 beslutade Riksdagen om ett 
klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag som ska stödja och underlätta arbetet med att uppnå klimat-
målen och Parisavtalets krav. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2018 (Regeringskansliet, 2017). Ett av 
etappmålen är att Sverige senast 2045 ska vara klimatneutralt och inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser (Sverigesmiljömål.se, 2018). 

För att kunna uppnå målen har en samverkansplattform skapats på uppdrag av regeringen, Fossilfritt 
Sverige, där samhällets olika aktörer uppvisar sitt engagemang och agerande i klimatarbetet. Bygg-
och anläggningssektorn finns representerade i samverkansplattformen och har under styrning av 
Skanska enats om en färdplan “Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” med mål, visioner, upp-
maningar och beskrivningar av sektorns klimatpåverkan (Fossilfritt Sverige, 2018). Det övergripande 
syftet är att belysa hur branschen ska kunna styra mot nollnettoutsläpp av växthusgaser. 

Enligt Boverkets (2019a) miljöindikatorer från år 2016 står byggbranschen för 10-40 procent av 
Sveriges totala miljöpåverkan och trenden är uppåtgående. Av den totala miljöpåverkan från bygg-
branschen står anläggningssektorn för ungefär 60 % av koldioxidutsläppen (IVA & Sveriges 
Byggindustrier, 2014). Boverket (2018), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien [IVA] och Sveriges 
Byggindustrier (2014) påvisar att det finns informations-och kunskapsluckor kring klimatpåverkan i 
byggprocessen, tolkning och bedömning av livscykelanalyser samt ett behov av kunskap om hur olika 
val påverkar miljön.  

Mot bakgrund av detta har en jämförande studie av grundläggningsmetoder utförts i samarbete med 
Bjerking AB. Studien ger en indikation på metodernas miljöpåverkan och kostnad vid uppförandet av 
en vägbank i en vanligt förekommande lerjord. Genom studien vill man kunna påverka styrningen 
mot ett klimatneutralt Sverige år 2045 och lyfta miljöfrågan kring val av metod vid grundläggning.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra fyra vanliga grundläggningsmetoder i en specifik jord-
profil av lera ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. De metoder som jämförs är inblandnings-
pelare, cellplast, lättklinker och skumglas. Jämförelsen ska kunna ligga till grund för val av metod för 
framtida projekt och lyfta kunskapen om miljöpåverkan för de mest förekommande grundläggnings-
metoderna. Resultatet ska utöver denna rapport presenteras som ett underlag och ge en överskådlig 
indikation av den metod som har den minsta miljöpåverkan, med hänsyn till den valda jordprofilen.  

 Vilken grundläggningsmetod; inblandningspelare, lättklinker, skumglas eller cellplast lämpar 
sig bäst i en specifik jordprofil ur ett hållbart samt ekonomiskt perspektiv? 

 

1.3 Målformulering 
Målet med examensarbetet är ta fram ett underlag för val av den mest gynnsamma grundläggnings-
metoden i en specifik jordprofil ur ett hållbart perspektiv. Denna kartläggning ska vara ett verktyg 
som kan ligga till grund för val av metod för olika anläggningsprojekt i framtiden. 

Delmål: 

 Beräkna sättningar och dimensionera metoder i jordprofilen för maximalt godtagbar 
sättning. 

 Göra kostnadsuppskattningar utifrån materialåtgång, transporter, enhetstider och priser. 
 Genomföra en intervjustudie med producenter och leverantörer för att ta del av information 

som inte framgår i skrift, om materialen som används vid grundläggning.  
 Genomföra en intervjustudie med beställare, projektör och entreprenörer för att kartlägga 

hur val av grundläggningsmetod sker och hur hållbarhetsaspekten vägs in vid valet.  
 Sammanställa resultat från deklarerade koldioxidekvivalenter i EPD:er, undersöka godkänt 

kemiskt innehåll genom BASTA och SundaHus samt de vanligaste energikällorna som används 
vid tillverkningsprocessen.   

 Utforma ett underlag som innefattar en sammanställning av materialen som används vid 
grundläggning ur ett hållbart perspektiv. 

 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts med hänsyn till tidsperiod samt genomförbarhet. 

 I denna studie kommer fyra vanligt förekommande grundläggningsmetoder att undersökas 
på uppdrag av Bjerking AB. Metoderna som undersöks är: 

- Tre lättfyllnadsmetoder: lättklinker, cellplast (EPS) och skumglas. 

- En djupstabiliseringsmetod: inblandningspelare med Multicem som bindemedel. 

 En geografisk avgränsning för studien har gjorts för E4 Uppsala, trafikplats Fullerö Södra. 
 En given jordprofil av lera med tunna siltskikt ligger till grund för undersökningen och 

dimensioneringen. Denna jordprofil är vanligt förekommande i området kring Uppsala. 
 En bankhöjd på två meter utreds. 
 Vid dimensionering beräknas endast sättningar och volymer. 
 I överbyggnaden har ett material i form av krossmaterial använts för att förenkla dimension-

eringen. 
 Vid jämförelse av miljöpåverkan undersöks endast godkänt kemiskt innehåll samt klimat-

påverkan i form av koldioxidekvivalenter. 
 I undersökningen av godkänt kemiskt innehåll av materialen inhämtas information från 

miljödatabaserna BASTA och SundaHus. 
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 Vid jämförelse av produkternas EPD:er tas endast hänsyn till klimatpåverkan i form av 
koldioxidekvivalenter (GWP- Global Warming Potential). Övriga miljöpåverkanskategorier 
beaktas inte. 

 Avgränsad livscykelanalys tillämpas för studien vilket innebär att informationsmoduler A1 till 
A3 i EPD:er undersöks samt informationsmodul A4 beräknas utifrån generisk data från 
Miljöbyggnad. 

 För att göra studien jämförbar har fyra produkter från fyra producenter valts ut för 
lättfyllning och bindemedel. Produkterna är lämpade för grundläggning och har tillgängliga 
EPD:er. De specifika produkterna som studeras är följande: Hasopor skumglas, Leca Infra 
10/20 (lättklinker), BEWi Synbra EPS S200 (cellplast) och Multicem (bindemedel för 
inblandningspelare från Cementa AB). 

 Materialets livslängd utöver Trafikverkets tekniska krav för en livslängd på 40 år har inte 
tagits i beaktning.  
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet och metodiken som använts för att besvara 
frågeställningen samt för att uppnå studiens syfte och mål. Därefter följer en kort analys av 
metoderna.  
 

 2.1 Litteraturgranskning 
En omfattande litteraturgranskning genomfördes successivt under arbetets gång för att fördjupa 
kunskaperna kring ämnesområdet samt för att skapa förståelse kring hur dimensioneringar kan 
utföras vid grundläggning av vägbyggnader. Litteraturgranskningen bestod av informationsinsamling 
genom böcker, rapporter, tekniska beskrivningar från myndigheter, databaser, standarder, hemsidor 
och kursmaterial från högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 
Högskolan.  
 

2.2 Intervjustudie 
En intervjustudie utfördes med leverantörer, beställare, entreprenörer och en projektör som 
komplement till litteraturgranskningen. Intervjuerna genomfördes för att fördjupa kunskaperna om 
ämnet, få en nulägesbild av verkligheten och för att ta del av information som inte framgår genom 
enbart inläsning av litteratur och fakta på hemsidor. Intervjufrågorna var av två karaktärer. Frågor 
om tillverkning och distribution av materialen ställdes till leverantörer och frågor om val och krav vid 
grundläggningsprojekt ställdes till beställare, entreprenörer och en projektör. Intervjufrågorna var av 
semistruktur, det vill säga både öppna och slutna. 
 
Respondenterna valdes med hänsyn till att de tidigare har samarbetat i projekt med Bjerking AB, att 
de verkar inom det geografiska området för studien och att de tillhandahåller material som krävs vid 
grundläggning. För att ge en så nyanserad bild som möjligt ville författarna täcka in hela kedjan av 
aktörer i ett anläggningsprojekt, och intervjuade mestadels chefer som har större möjlighet att 
påverka i beslut. Innan intervjuerna var författarna i kontakt med respondenterna via mail eller 
telefon och skickade i de flesta fall ut frågorna innan intervjun så att respondenten hade möjlighet 
att förbereda sig. Intervjuerna skedde mestadels på telefon och i vissa fall genom fysiska möten när 
det var möjligt. Totalt utfördes nio intervjuer, varav fem intervjuer var med leverantörer och 
producenter och fyra med beställare, projektör och entreprenörer. 
 

2.3 Fallstudie 
För att åstadkomma ett applicerbart, jämförande underlag med hänsyn till miljöpåverkan och en 
kostnadsjämförelse, krävdes en utgångspunkt i form av en fallstudie. I detta fall tilldelades en vanligt 
förekommande jordprofil i lera ut, på vilken en vägbank skulle uppföras, med givna förutsättningar 
och parametrar av de geotekniska enheterna på Bjerking AB. Genom jordprofilen kunde beräkningar 
genomföras på sättningar i jorden samt dimensioneringar på urschaktning och fyllning av material i 
vägbanken. Dimensioneringarna låg sedan till grund för kostnadsuppskattningar av material, 
maskiner och manskap samt klimatpåverkan från tillverkningen av det åtgångna materialet och 
transporter från fabrik. Referensobjektet är en motorväg med en hastighetsbegränsning på  
110 km/h. 
 

2.4 Avgränsad livscykelanalys 
Att utföra en detaljerad livscykelanalys kräver mycket stort kunnande och tid, som ligger långt 
utanför tidsramarna för denna studie. För att ändå kunna jämföra metodernas miljöpåverkan på ett 
tillförlitligt sätt, tillämpades en avgränsad livscykelanalysmetodik. De ingående materialen 
studerades och jämfördes utifrån godkännande av kemiskt innehåll i SundaHus och BASTA samt 
genom miljövarudeklarationer, Environmental Product Declarations [EPD]. I en EPD deklarerar 
producenterna ett materials miljöpåverkan under dess livscykel på ett standardiserat sätt. I de flesta 
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fall är inte hela livscykeln deklarerad utan endast vissa delar. De delar som fanns deklarerade för 
samtliga material i studien kunde jämföras. I detta fall valde författarna att fokusera på klimat-
påverkan i form av kilo koldioxidekvivalenter, då byggbranschen står för en betydande del av 
Sveriges totala växthusgasutsläpp. Resterande del avgränsades till att omfatta transporter från fabrik 
till referensobjektet i Uppsala. Vid beräkningen av utsläpp från transporter från fabrik till den 
specifika platsen användes digitala karttjänster för uppskattning av transportsträckor och generisk 
data från Miljöbyggnads digitala verktyg: MB3 Klimatpåverkan 15.1. Verktyget är i form av ett Excel-
ark som främst används för att beräkna en byggnads klimatpåverkan. Utöver klimatpåverkan 
utfördes en undersökning om hur materialen kan återvinnas eller återanvändas. 

 

2.5 Metodanalys 
Då ämnet som behandlas vid litteraturgranskningen är brett fanns svårigheter att avgränsa och 
urskilja relevant information från litteraturen. Renodlad litteratur om grundläggningsmetoder finns 
inte i nuläget vilket försvårade faktainsamlingen. Tillgången till litteratur samt tidigare genomförda 
studier gällande grundläggning som metod och hållbarhet kring anläggning är mycket begränsade 
och är ofta av äldre upplaga. Däremot uppdateras andra källor kontinuerligt såsom myndigheters 
tekniska beskrivningar vilket gör informationen aktuell.  
 
Intervjustudien utfördes med olika aktörer inom grundläggning och gav en överblick och ett bredare 
perspektiv för val av grundläggningsmetod. Antalet utförda intervjuer gav endast en begränsad bild 
för valet av metod och utfallet skulle ha kunnat bli annorlunda om fler intervjuer hade utförts. För att 
intervjustudien skulle bli jämförbar ställdes samma frågor till samtliga aktörer. Aktörerna har olika 
kompetensområden vilket medförde att vissa frågor inte var applicerbara eller anpassade för alla 
respondenter. Vid intervjuer med producenter och leverantörer poängterades ofta fördelarna med 
dess egen produkt eller metod, vilket gjorde att intervjuerna med dessa aktörer inte blev objektiva. 
Då frågorna var av semistruktur gav detta utrymme för intervjuaren att tolka respondenterna vilket 
kan ha gjorts på ett felaktigt sätt. Detta minimerades genom att respondenten fick läsa transkri-
beringen av intervjun för att kunna justera felaktigheter. Utifrån information från intervjuerna med 
leverantörer inhämtades fakta om de ingående materialen. För att informationen skulle tolkas och 
formuleras på ett korrekt sätt skickades texterna om grundläggningsmaterialen till respektive leve-
rantör för granskning. 
 
En vanligt förekommande jordprofil ligger till grund för fallstudien. Vid dimensioneringen gjordes 
antaganden tillsammans med erfarna geokonstruktörer och geotekniker. Då studien är baserad på 
ett specifikt fall gör detta att resultatet inte direkt kan appliceras på andra fall.  
 
En fullständig LCA-analys tar lång tid att utföra och därför gjordes avgränsningar som resulterade i att 
grundläggningsmetodernas totala miljöpåverkan under hela livscykeln inte studerades. Endast en 
avgränsad analys utfördes som gav en indikation på metodernas totala klimatpåverkan.  
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3. Nulägesbeskrivning 
Denna studie är utförd i samarbete med Bjerking AB, som är ett teknikkonsultföretag inom samhälls-
byggnad, ägt av dess medarbetare (Bjerking AB, 2019). Bjerking AB (S-E Bjerking) grundades år 1943 
av Sven-Erik Bjerking och tillhandahåller varierande konsulttjänster inom bygg och anläggning. 
Företaget har ca 400 anställda och är beläget i Stockholm, Uppsala och Enköping. År 2017 omsatte 
företaget ca 475 miljoner kronor (Alla bolag, 2019). 
 
Bjerking AB har en egen miljö-och hållbarhetsenhet som arbetar gränsöverskridande över samtliga av 
bolagets tjänsteområden. Företaget har skrivit under färdplanen i Fossilfritt Sverige och verkar för ett 
ansvarsfullt och hållbart samhällsbyggande (Fossilfritt Sverige, 2018). I denna studie har de geo-
tekniska enheterna tillsammans med hållbarhetsenheten på Bjerking AB uttryckt ett behov att lyfta 
kunskapen om miljöfrågor i anläggningsprojekt. Närmare bestämt att öka kunskapen om miljö-
påverkan vid grundläggning och vilket utfall val av olika metoder ger. För att studien ska bli 
applicerbar i praktiken och kunna användas som ett presentationsunderlag för företaget och 
eventuellt inför dess kunder, är det även av intresse att inkludera den ekonomiska aspekten. 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs teorin bakom studien och vad tidigare studier har kommit fram till. 
 

4.1 Tidigare studier 
Miljösystemanalys för alternativa lättfyllnad i vägar 
Tidigare examensarbete har utförts av en student på Kungliga Tekniska Högskolan (Pettersson, 2004) 
där lättfyllnad i form av lättklinker, skumglas och gummiklipp ur miljösynpunkt har studerats ur miljö-
synpunkt. Syftet med studien var att bedöma lättfyllnadens miljöbelastning med hänsyn till växthus-
effekt, försurning, eutrofiering, fotokemiskt ozon, humantoxicitet och ekologisk toxicitet genom en 
miljösystematisk metod. De områden som bedömdes var materialens framställning, transporter, 
anläggning av vägen och utlakning av ämnen samt hur samhället bör omhänderta restmaterialen. 
Resultatet visade att skumglas var att föredra ur miljösynpunkt och att produktionen av materialet 
hade störst belastning på miljön. Näst bäst var gummiklipp följt av lättklinker.  
 
Det som skiljer den här studien från Petterssons är att denna studie jämför fler grundläggnings-
metoder. Den tidigare studien gjordes år 2004 och sedan dess har antagligen produktionen 
förändrats vilket ger ett helt annat koldioxidavtryck. I denna studie tas koldioxidavtryck i beaktande 
till skillnad från Petterssons studie som även tar upp bland annat försurning och eutrofiering med 
mera.   
 
Miljöeffektbedömning (LCA) för markstabilisering  
Svensk djupstabilisering (Rydberg & Andersson, 2003) har med hjälp av livscykelmetodik kartlagt 
miljöpåverkan för djupstabilisering med kalkcementpelare, masstabilisering med cement och 
masugnsslagg samt terrasstabilisering med cement. Tre projekt har legat till grund för studien där 
resurser, klimatförändringar, fotokemiska oxidanter, utsläpp av försurande gaser och eutrofiering har 
tagits i beaktning. För att påvisa LCA-analysens användbarhet har även en mindre jämförelse utförts 
mellan kalkcementpelare och lättfyllnad i form av lättklinker och cellplast, där resultatet visar att 
lättfyllnadsmetoderna har ungefär dubbelt så stor miljöbelastning som kalkcementpelarna.  
 
Livscykelanalys för grundläggning av byggnader -Användningen idag och hur metoden kan 
tillämpas i praktiken 
Ett examensarbete har utförts av en student på Luleå Tekniska Universitet (Bergman, 2018) i syfte att 
öka vetskapen om hur klimatpåverkan från grundläggningsmetoder kan bedömas genom livscykel-
analyser samt ge en övergripande bild av hur livscykelanalyser används vid grundläggning idag. I 
arbetet har bland annat en intervjustudie utförts för att utforska vilka parametrar som styr valet av 
grundläggningsmetod samt hur livscykelanalys används i dessa fall. För att uppnå syftet med att öka 
kunskaperna om hur en livscykelanalys kan användas vid grundläggning, har en fallstudie utförts på 
två grundläggningsmetoder med två digitala LCA-verktyg. Grundläggningsmetoderna som undersöks 
är platta med pålar och platta med lastkompensation och de digitala verktygen som provas och 
utvärderas är Klimatkalkyl 6.0 samt BM 1.0. Resultatet visar att det främst är den ekonomiska 
parametern som styr valet av grundläggningsmetod, att det finns kunskapsluckor kring hur en LCA 
kan användas i praktiken och att beställare bör ställa högre krav. Vidare visar studien på att de 
digitala klimatverktygen inte är utvecklade för grundläggning, vilket ger svårtolkade resultat. Av 
fallstudien och jämförelsen av de två digitala verktygen dras slutsatsen att platta med last-
kompensation ger störst miljöpåverkan. Vidare ger författaren förslag på att en fortsatt studie skulle 
kunna vara att ta fram en relation mellan kostnader och klimatpåverkan och att utforska hur 
användningen av LCA kan införas på projektörsnivå för att öka användningen. 
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4.2 Fallstudie 
Fallstudien avser en förenklad dimensionering av en två meter hög vägbank som utgör E4 Uppsala, 
trafikplats Fullerö Södra och som uppförs på en jordprofil i lera med tunna siltskikt. Denna jordprofil 
är vanligt förekommande i området kring Uppsala. Fallstudien ligger till grund för kostnads-
uppskattningar samt klimatpåverkan av metoderna. Dimensioneringen avser en sträcka på hundra 
meter där den maximalt godtagbara sättningen för en hastighet på 110 km/h enligt TK Geo 13 
(Trafikverket, 2016) ligger till grund för sättningsberäkningarna. De totala sättningarna i jordprofilen 
för respektive metod beräknas för en normal livslängd av en väg på 40 år, vilket är ett krav från 
Trafikverket (2016). Utifrån sättningarna beräknas schaktvolym för respektive metod samt fyllning. 
Samtliga förutsättningar och randvillkor är givna av de geotekniska enheterna på Bjerking AB (se 
avsnitt 6.2.1, Bilaga 13, Bilaga 16). 
 

4.3 Livscykelanalys (LCA) 
Allt eftersom miljöproblemen har blivit större har nya verktyg tagits fram för att kartlägga och hitta 
lösningar för dessa problem. Livscykelanalysen [LCA] är ett verktyg som har vuxit fram genom att 
inrikta sig på processen i sin helhet istället för separata delar. Genom detta verktyg fås en större 
överblick och man undviker att problemet förflyttas i livscykeln istället för att åtgärdas (Rydh & 
Lindahl & Tingström, 2002). Enligt Boverket (2019b) är möjligheten att påverka miljöbelastningen 
genom materialval och konstruktionslösningar större i projekteringsskedet om en LCA används. 
 
International Organization for Standardization [ISO] är en organisation som utvecklar och tar fram 
internationella standarder. I ISO 14000-serien har standarder tagits fram för miljöledning där 
områden såsom miljöledningssystem, miljörevision, miljömärkning och livscykelanalys redogörs 
(Svenska Institutet för Standarder [SIS], u.å). I SS-EN ISO 14040:2006 (SIS, 2006) beskrivs livscykel-
analys som ett förlopp där miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan kartläggs från att råvaran 
utvinns tills att produkten avskaffas och eventuellt återvinns, återanvänds eller deponeras. För att 
kunna jämföra och bedöma produkters miljöpåverkan krävs att analysen utförs med en gemensam 
nämnare, en så kallad funktionell enhet. Den funktionella enheten är en referensenhet som uttrycks i 
mängd (Boverket, 2019c). Livscykelanalyser kan ha ett varierande innehåll beroende på vilka så 
kallade miljöpåverkanskategorier som analyseras. Det finns standardiserade miljöpåverkans-
kategorier som visas i en LCA i form av exempelvis klimatpåverkan av växthusgaser (Global Warming 
Potential-GWP), övergödning (Eutrophication Potential-EP), försurning (Acidification Potential-AP) 
etc. I en LCA kan en eller flera miljöpåverkanskategorier väljas beroende på avsikten med analysen. I 
byggbranschen är klimatpåverkan, som visar utsläpp av växthusgaser i form av koldioxidekvivalenter 
den mest förekommande kategorin (Boverket, 2019d). Koldioxidekvivalenter är ett mått som 
indikerar hur omfattande en specifik växthusgas miljöpåverkan är på den globala uppvärmningen. 
För att kunna jämföra olika växthusgasers påverkan används begreppet GWP, som innebär att varje 
växthusgas multipliceras med en faktor beroende på dess påverkan på klimatet. Koldioxid har faktor 
1, medan exempelvis metan har faktor 25. Detta betyder att utsläpp av metan har 25 gånger större 
påverkan på den globala uppvärmningen än koldioxid (Naturvårdsverket, u.å). 
 

4.3.1 Metodik  
En LCA-analys ger en systematisk bedömning av miljöaspekterna och ska enligt ISO 14040:2006 
utföras enligt följande steg:  

1. Definition av mål och omfattning- I detta steg definieras analysens innehåll och dess syfte.  
 

2. Inventeringsanalys- En sammanställning av de resurser som förbrukas under livscykeln utförs 
och en analys görs av de utsläpp som genereras.  
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3. Miljöpåverkansbedömning- I detta steg bedöms vilka miljöproblem som orsakas av resurs-
användningen.  
 

4. Tolkning- Resultatet av analysen tolkas och presenteras utifrån analysens syfte.  

 
En livscykelanalys för ett byggnadsverk innefattar tre faser: byggskedet, användningsskedet och 
slutskedet. Faserna delas in i moduler som redogör för de olika processerna som sker under hela 
livscykeln, se Figur 4.1. 

Byggskedet omfattar både produktskedet och byggproduktionsskedet. Produktskedet innefattar 
modul A1 till A3 och beskriver tillverkningsprocessen av produkten, från det att råmaterialet 
inhämtas och transporteras till fabriken, bearbetas och framställs. Byggproduktionsskedet innefattar 
modul A4 till A5 och beskriver transporter från tillverkningen till området där byggnadsverket ska 
uppföras samt själva uppförandet. 

Användningsskedet innefattar modul B1 till B7 och berör samtliga delar under byggnadsverkets 
användningsfas, såsom drift, underhåll, reparationer med mera.  

Slutskedet inkluderar modul C1 till C4 som täcker in de delar från att byggnadsverket har uttjänat sitt 
syfte till att den rivs och delarna återvinns, återanvänds eller deponeras (Boverket, 2019b).  

 

Figur 4.1: Indelningen av moduler och skeden i ett byggnadsverks livscykel (Boverket, 2019b). 
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4.3.2 Avgränsad livscykelanalys  
Nedan definieras studiens avgränsade livscykelanalys. 
 
Definition av mål och omfattning 
Målet med analysen är att jämföra klimatpåverkan och godkänt kemiskt innehåll för fyra 
grundläggningsmetoder. Anledningen till att utföra en avgränsad livscykelanalys är att kartlägga 
miljöpåverkan för olika material som används vid grundläggning samt att undersöka dess innehåll 
och ursprung. I den avgränsade livscykelanalysen beaktas enbart miljöpåverkanskategorin klimat-
påverkan av växthusgaser, GWP, där resultatet anges i koldioxidekvivalenter vid produktskedet samt 
transporter från produktionen till den specifika platsen i studien, det vill säga modul A1 till A4. 
Utöver det analyseras godkänt innehåll från miljödatabaserna BASTA och SundaHus. Resultatet ska 
utformas som ett underlag för att ge en övergripande bild över miljöpåverkan i det specifika fallet 
och ska genom undersökningen lyfta kunskapen kring miljöpåverkan vid grundläggning. Den 
avgränsade livscykelanalysen omfattar informationsmodulerna A1 till A4, vilket är de så kallade 
systemgränserna för studien. 
 
Genom EPD:er inhämtas data om respektive materials klimatpåverkan. Endast de moduler som finns 
deklarerade används vid jämförelsen, vilket omfattar A1 till A3 i denna studie. Modul A4 omfattar 
transporter från producenten till brukaren. Den informationen finns inte deklarerad i miljövaru-
deklarationerna eftersom producenten inte kan veta var materialet är avsett att användas. I denna 
studie finns dock en plats att utgå ifrån, vilket avser E4 Uppsala, Fullerö Södra. Utifrån den 
informationen kan transportsträckorna uppskattas med digitala kartverktyg, från fabriken till den 
specifika platsen. För att beräkna klimatpåverkan för transporterna används generisk data från ett av 
Miljöbyggnads digitala miljöverktyg, där sträckorna och valt transportmedel ger ett resultat i form av 
koldioxidekvivalenter. Resultaten från modul A1 till A4 sammanställs i en tabell för att göra klimat-
påverkan jämförbar. Resterande moduler under användningsskedet och slutfasen jämförs inte i 
denna studie, då klimatpåverkan inte är deklarerad. Däremot förs ett resonemang kring 
återanvändning och återvinning av respektive material för grundläggningen, utifrån information från 
respektive leverantör eller producent.  
 
Målgruppen är de geotekniska enheterna på Bjerking AB. 
 
Inventeringsanalys 
För analysen används data från EPD:er, generisk data från Miljöbyggnads digitala verktyg Ind. version 
15.4 (Miljöbyggnad, 2018), information om produkter genom hemsidor, allmänna tekniska 
beskrivningar utfärdade av Trafikverket, innehåll av material från byggvarudeklarationer, kemiskt 
innehåll från SundaHus och BASTA, samt genom intervjuer, mailkonversationer och telefonsamtal 
med producenter, leverantörer och aktörer som tillhandahåller grundläggning. Utifrån informationen 
från källorna kartläggs flöden och energikällor i modul A1 till A3 genom processfigurer för respektive 
produkt om det inte redan finns deklarerade figurer i EPD:n. Samtliga beräkningar på klimatpåverkan 
presenteras i resultat. 
 
Miljöpåverkansbedömning 
I studien undersöks endast klimatpåverkan av växthusgaser utifrån produkternas EPD:er och generisk 
data för transporter samt godkänt kemiskt innehåll och dess bedömningar genom SundaHus och 
BASTA. 
 
Tolkning  
Resultaten sammanställs i ett underlag i rapportens resultatdel. Data från inventeringsanalysen och 
miljöpåverkansbedömningen tolkas i rapportens analys, och därefter dras en slutsats om vilken 
grundläggningsmetod som har störst miljöpåverkan för det specifika fallet. 
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4.4 Environmental Product Declaration, EPD 
Environmental Product Declaration, EPD, är ett internationellt informationssystem som visar en 
produkts eller tjänsts miljöpåverkan under dess livscykel genom en miljövarudeklaration. En EPD är 
utformad på ett standardiserat sätt och ger företag en möjlighet att deklarera information om 
tillverkning, transporter, användning, återanvändning, återvinning med mera (IVL Svenska 
Miljöinstitutet [IVL], 2017). En EPD utgörs av tre huvudsakliga delar i form av produktdatablad, 
metodval och resultat (Boverket, 2019e). Företaget kan själv avgränsa till vilka delar som ska ingå av 
den totala livscykeln, men måste minst innehålla informationsmodulerna A1-A3 för en produkt (IVL, 
2018). Dessa informationsmoduler brukar kallas för “vagga till grind”. Ofta deklareras inte 
användningsfasen eftersom den ser olika ut beroende på exempelvis geografiskt läge, användnings-
område etc. För att en EPD ska utge jämförbar, transparent och kvalitetssäkrad information på ett 
objektivt sätt, måste samtliga EPD:er kontrolleras av en tredje oberoende part. När miljövaru-
deklarationen godkänns publiceras den på www.environdec.com (IVL, 2017). Vid upprättande av en 
EPD används produktspecifika regler som kallas PCR, Product Category Rules, vilket innebär att 
samma typ av produkt ska bedömas på lika grunder för att bli jämförbar. Dessa regler tas fram av 
företag i branschen. Resultatet som redovisas i en EPD kan innefatta en specifik produkt, en specifik 
produktion eller redovisas som ett genomsnitt för en hel bransch, vilket ska framgå i respektive EPD 
(Boverket, 2019e). 
 

4.5 BASTA och SundaHus 
BASTA är en organisation som ägs av Sveriges byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet 
med BASTA är att successivt ta bort farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter för att uppnå 
Sveriges klimatmål om en giftfri miljö. BASTA:s krav på kemiskt innehåll är baserat på EUs lagstiftning 
REACH. BASTA:s system bygger på att leverantörer och tillverkare själva deklarerar och registrerar de 
produkter som klarar BASTA:s krav på kemiska produkter. För att säkerställa informationen och 
kvaliteten, tredjepartsgranskas leverantörer och tillverkare regelbundet. Vid registrering ska kemisk 
beteckning, CAS-nummer och andelen av de ingående ämnena i produkten framgå om andelen utgör 
mer än 0,1 % (BASTA, 2018). Produkterna i BASTA delas in i tre kategorier, BASTA, BETA och 
RISKVÄRDERADE produkter, där gemensamma baskrav ställs för BASTA och BETA. BASTA är den 
högsta kravnivån och ska uppfylla Miljöbyggnad GULD 2.2 och 3.0. Förutom baskraven ska BASTA 
även uppnå krav på allergiframkallande, miljöfarliga, flyktiga organiska och akut- eller kroniskt 
toxiska ämnen. BETA produkter ska uppnå Miljöbyggnad GULD 2.2 och Miljöbyggnad SILVER 3.0. 
BETA produkter tillåter riskminskningsämnen och leverantören eller tillverkaren måste därför ta fram 
information om miljö och säkerhet vid hantering av produkten. RISKVÄRDERADE produkter når inte 
upp till kraven för BASTA och BETA men används fortfarande i branschen då de är svåra att ersätta 
med andra produkter (BASTA, u.å).  
 
SundaHus är ett bolag som vänder sig till byggbranschens aktörer och erbjuder konsulttjänster, 
utbildningar och en miljödatabas. Företaget arbetar för en bättre inomhusmiljö och verkar för att 
byggbranschen ska göra medvetna materialval och välja bort produkter med skadliga ämnen ur 
hälso-och miljösynpunkt. SundaHus fokuserar på att bedöma material som används under en 
byggnads hela livscykel, från projektering till rivning. Genom SundaHus Miljödata kan fastighetsägare 
och intressenter ta del av information om tusentals produkter och få en bedömning av dess 
lämplighet som material (SundaHus, 2018). SundaHus bedömningskriterier bygger huvudsakligen på 
information från leverantörerna, Europaparlamentets och rådets CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 
och villkor i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt Europeiska kemikaliemyndighetens 
databas. Bedömningen utförs av SundaHus kemister och utgörs av fem kategorier: A, B, C+, C- och D, 
där A är rankad som den bästa kategorin och betyder exempelvis att produkten har en ytterst liten 
hälso-eller miljöpåverkan (Bilaga 18). I bedömningen utgår SundaHus ifrån vilken typ av produkt det 
handlar om, kemiska produkter eller övriga produkter. Utifrån detta bedöms produkten utifrån ett 

http://www.environdec.com/
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flertal kriterier såsom klassificering av ett ämnes farlighet med hänsyn till säkerhetsdatablad och 
redovisningar av vilka ämnen som ingår i en produkt samt mängd (SundaHus, 2019). 
 

4.6 Geologi och geoteknik 
Jordens tekniska egenskaper samt konsten att kunna bygga i jordar innefattas av geoteknik. För att 
kunna dimensionera en byggnad- eller ett anläggningsprojekt måste kännedom om jordens 
egenskaper och beteende finnas. En jord består av tre delar, fast substans, porvatten och porgas. 
Den fasta substansen bildar kornskelettet och i utrymmena mellan kornen finns porvattnet och 
porgasen som är i form av luft. Utrymmet mellan kornen kallas för porutrymmen och kan vara helt 
eller delvis fyllda med vatten eller luft. En jord kan delas in i två typer av jordarter, kohesionsjord och 
friktionsjord (Axelsson & Mattson, 2016). 
 

4.6.1 Lera 
En jord klassificeras utifrån dess uppbyggnad, bildningssätt och egenskaper. Några av dessa aspekter 
är kornstorlek, kornstorleksfördelning, tjälfarlighet, konsistens och hållfasthet. Lera är en finkornig 
jordart som till största delen består av den minsta fraktionen ler, vilket innefattar flata korn med en 
storlek på mindre än 0,002 mm. Dessa partiklar utgör lerans kornskelett och utrymmet mellan 
partiklarna utgörs vanligtvis av porvatten eller porgas. Lerpartiklarnas form och kemiska samman-
sättning ger upphov till en benägenhet att utbyta joner och skapa attraherande eller repellerande 
krafter. Hållfastheten i leran baseras främst på dessa attraherande kohesionskrafter och gör att leran 
klassificeras som en kohesionsjord. I en kohesionsjord behöver inte kornen ha kontakt med varandra, 
utan hålls ihop av kohesionskrafterna. De vidhäftande egenskaperna bidrar även till att partiklarna 
binder joner i porvattnet och ger leran sina karaktäristiska drag (Axelsson & Mattson, 2016).  

 

Figur 4.2: Kornskelett och porvatten med attraherande kohesionskrafter. 

Lera har en låg permeabilitet och hög kapillär stighöjd vilket innebär att vatten har en tröghet att 
dräneras bort och en tendens att stiga i jorden. Detta medför att särskild hänsyn måste tas till lera 
vid grundläggning, då dess kapillära egenskaper kan orsaka tjällyftning och dess låga permeabilitet i 
sin tur bidrar till sättningar (Axelsson & Mattson, 2016). 

 

4.6.2 Konsolidering och sättningar 
När en last påförs på marken sker en reducering av jordvolymen, vilket kallas för konsolidering. Vid 
konsolidering av en lera pressas först porvatten ur sina utrymmen i jorden på grund av den ökade 
vertikala spänningen av lasten. När porvatten trycks ur medför det att jordens volym minskar och att 
kornskelettet stegvis tar upp lasten (Larsson, 2008). Deformationerna som uppstår vid belastningen 
kallas för sättningar. Beroende på tyngden av den påförda lasten, jordens sammansättning, tidigare 
belastning, egenskaper och grundvattennivå kan sättningarna utvecklas i varierande storlek och över 
tid. I en lera kan sättningen pågå under en längre tid då den ursprungligen är vattenmättad och har 
en låg permeabilitet, vilket innebär en tröghet att släppa igenom vatten (Berg, 2013). 
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Figur 4.3: Konsolidering av lera (Statens geotekniska institut [SGI], 2019a).  

 
För att förutspå sättningar kan laborationer utföras genom mätningar av deformation vid en gradvis 
belastning av ett jordprov. Standardödometer och CRS är två metoder för att testa lerans 
kompressionsegenskaper i laboratorium. Vid beräkning av sättningar används kompressionsmodulen 
M, som är förhållandet mellan den vertikala effektivspänningen och deformationen av leran. Den 
horisontella axeln visar effektivspänningen och den vertikala visar deformationen, töjningen ε 
(Larsson, 2008).  

 

Figur 4.4: Kompressionsmodulen M. 

Först beräknas in-situ spänningen i jordprofilen, vilket är den aktuella spänningen som lasten ger 
upphov till. Sedan jämförs denna mot förkonsolideringstrycket σ’C och gränsspänningen σ’L för val av 
ekvation. Förkonsolideringstrycket, σ’C, är det maximala tryck som en lera historiskt har erfarit. Om 
en belastning ger upphov till en effektivspänning som är mindre än det historiska värdet kommer 
endast mindre sättningar att uppstå. Om in-situ spänningen överskrider denna gräns innebär det att 
konsolidering pågår och att större sättningar förväntas (Axelsson & Mattson, 2016). 

Sättningar är problematiska då de medför sprickor och skador på konstruktioner och byggnadsverk. 
För att minska risken för sättningar kan jordens egenskaper förbättras med jordförstärkande 
åtgärder i form av exempelvis pålar, inblandningspelare eller kompensationsgrundläggning med 
lättfyllnadsmaterial (Berg, 2013). 
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4.7 Väguppbyggnad 
En vägkonstruktion består av en vägkropp, diken, undergrund, slänter med mera enligt Trafikverket 
(2011). I en vägkropp ingår överbyggnad och underbyggnad. Dessa delar består av tillförda massor 
och har i uppgift att ta emot och fördela trafiklaster. Gränsen mellan överbyggnaden och 
underbyggnaden kallas för terrassyta. För att förhindra att dessa material blandas och att bärigheten 
på så sätt försämras, placeras ett materialskiljande lager på terrassen, ofta i form av geotextil 
(Granhage, 2009). Krav och råd för vägkroppen finns specificerat i Trafikverkets tekniska 
beskrivningar, TRVK Väg och TRVR Väg.   

 

 

Figur 4.5: Tvärsektion av vägkropp (Trafikverket, 2011). 

 

Överbyggnaden delas in i flera lager och dess främsta uppgift är att ta upp och fördela laster från 
trafiken. De övre lagren tar upp störst laster och har därför högre krav. En viktig egenskap hos över-
byggnaden är att den ska ha god vattengenomsläpplighet för att undvika vattensamlingar som bidrar 
till försämrad bärighet (Granhage, 2009).  

 

Figur 4.6: Exempel på uppbyggnad av överbyggnad (Trafikverket, 2011). 

 

4.8 Grundläggningsmetoder 
Vid uppförande av byggnader eller vägbankar på vissa finkorniga jordarter som lera, kan marken vara 
både sättningsbenägen och orsaka stabilitetsproblem. För att förbättra jordens egenskaper, stabilitet 
och minska risken för sättningar kan dessa jordar förstärkas med olika metoder (SGI, 2019b). 
Beroende på typ av projekt kan olika grundläggningsmetoder vara att föredra. Djupstabilisering 
innebär att jorden förstärks på djupet, utan att urschaktning av jord behöver utföras (YIT, u.å). 
Kompensationsgrundläggning med lättfyllnadsmaterial innebär att den naturliga jorden grävs ut och 
ersätts med lättare, bärkraftigt material. Lättfyllnadens uppgift är att fördela belastningarna från 
byggnadsverket och reducera grundtrycket i den befintliga jorden (Berg, 2013). 
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4.9 Inblandningspelare 
Idag är den vanligaste inblandningspelaren den så kallade kalkcementpelaren, vilket är en 
djupstabiliseringsmetod inom grundläggning som började användas i Sverige på 1970-talet. Metoden 
passar bra i lösa jordar såsom lera, silt och gyttja som är vattenmättade. Vid installation av 
inblandningspelare används ett bindemedel som i de flesta fall utgörs av kalk och cement men även 
kan bestå av andra bindemedel som exempelvis Multicem, som har en lägre koldioxidpåverkan. När 
bindemedlet blandas i den befintliga jorden, reagerar bindemedlet med fukten i jorden och en 
inblandningspelare bildas. Pelarna kan skapas i olika mönster i jorden med varierande centrum-
avstånd, beroende på syftet med grundläggningen. Mellan de skapade pelarna förekommer den 
jungfruliga jorden, utan inblandning av bindemedel. I Sverige finns ett flertal företag som utför 
installationer med inblandningspelare. Dessa pelare används mestadels för väg-och järnvägsbankar, 
mindre broar och som ersättning eller komplement till pålning. I vissa fall kan de även användas för 
att binda tungmetaller och föroreningar i jorden i avseende att undvika utgrävning eller förhindra 
spridning av föroreningar (Larsson, 2006). 
 

4.9.1 Bindemedel 
Bindemedel för inblandningspelare består vanligtvis av bränd kalk och cement, men cementet kan 
även finnas i kombination med andra ämnen i olika proportioner beroende på jordens egenskaper. 
Cement är ett hydrauliskt material, vilket innebär att det reagerar och härdar i kontakt med vatten. 
Tillsammans med andra tillsatser kan olika egenskaper hos pelaren framställas. Kombinationen kan 
vara i form av bränd kalk, masugnsslagg, flygaska eller dylikt (Johansson, Åhnberg, Pihl, 2006). 

Kalkcement är ett vanligt förekommande bindemedel som utgörs av cement och bränd kalk där den 
vanligaste blandningen är i proportionen 50/50 (Cementa AB, u.å.a). En annan typ av bindemedel är 
Multicem, som har använts i över tio år i Norge och introducerades i Sverige först år 2015 (Cementa 
AB, 2015). Multicem tillverkas i Slite på Gotland och är en blandning av cement och Cement Kiln Dust 
[CKD]. CKD är en biprodukt från tillverkningen av cement. Enligt utvecklingschef på Cementa AB 
(personlig kommunikation, 7 maj 2019) består CKD av partiklar i form av damm, som bildas vid 
reningsprocessen av gaser vid framställning av cementklinker då bränslen eldas i ugnen tillsammans 
med råmaterial. Vid reningen av de uppkomna gasströmmarna, samlas partiklarna upp i speciella 
filter och återanvänds i processen istället för att gå till deponi. Skillnaden mellan ordinarie kalk-
cement och Multicem är huvudsakligen att kalkcement utgörs av cement och bränd kalk, som i sin tur 
ger upphov till en stor mängd koldioxidutsläpp vid upphettning och kalcinering av kalksten. Multicem 
innehåller cement och CKD, vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp då CKD är en biprodukt från 
cementtillverkning. 

Inga jungfruliga råvaror används vid framtagning av CKD och därför besparar Multicem cirka  
500 kg CO2/ton jämfört med traditionellt kalkcement enligt en undersökning utförd av Sveriges 
geotekniska institut [SGI] på uppdrag av Cementa AB. Denna undersökning har även visat att 
hållfasthetstillväxten för Multicem är stabilare och högre än för kalkcement. Urlakningsprover visar 
att Multicem kan likställas med kalkcement (Cementa AB, u.å.b, Bilaga 6). 
 

4.9.2 Framställning av cement 
Råvaran för att tillverka cement är kalksten, som bryts i en kalkstenstäkt på kalkrika platser runtom i 
Sverige, bland annat i Slite på Gotland. Vid brytning av kalksten sprängs stenarna loss och levereras i 
dumprar som klarar av en last på 95 ton för att sedan fraktas till stenkrossen. I stenkrossen mals 
kalkstenen ner till fraktioner på maximalt 80 millimeter i diameter och transporteras därefter på 
band till ett lager. Från lagret går materialet till den så kallade råkvarnen, där fraktionerna bearbetas 
till ett råmjöl. Efter malningen tillsätts kisel, aluminium och järn för att erhålla rätt sammansättning 
(Cementa AB, 2019). Mellan råkvarnen och ugnen finns en värmeväxlare som enligt utvecklingschef 
på Cementa AB (personlig kommunikation, 7 maj 2019) utnyttjar värmen från den kommande 
eldningen i ugnen genom en så kallad motströmsprocess. I motströmsprocessen går materialet hela 
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tiden framåt i kedjan, medan värme från ugnen blåses bakåt i kedjan med hjälp av en typ av fläkt för 
att tidigare kunna värma råmjölet och utnyttja den termiska energin som uppkommer.

 

Figur 4.7: Cementproduktion steg-för-steg (Cementa AB, u.å.c). 

  

Materialet torkas i råkvarnen av de varma gaserna från värmeväxlaren och passerar sedan effektiva 
elektrofilter som skiljer gaserna från materialet och som även används för att undvika damm-
spridning. Ur råkvarnsprocessen kan fjärrvärme och el tas tillvara. Gaserna som avskiljs, innehåller 
bland annat svavelpartiklar som renas med kalksten och vatten i skrubbern och blir till gips som kan 
användas i den slutliga processen av cementframställningen. När materialet har torkats, 
transporteras den vidare till ytterligare uppvärmning och kalcinering, för att därefter gå vidare till 
bränning och cementklinkerframställning (Cementa AB, 2019). 

Kalkstensfraktionerna i råmjölet består huvudsakligen av kalciumkarbonat som vid uppvärmning 
fördelas i kalciumoxid och koldioxid, varav en så kallad kalcinering sker. Ungefär två tredjedelar av 
utsläppen av koldioxid sker vid kalcinering då koldioxiden i kalkstenen frigörs, och den resterande 
tredjedelen utgörs av själva uppvärmningen av ugnen. Den roterande, långa ugnen kräver stora 
mängder bränsle i form av fossila bränslen eller alternativa energikällor med mindre klimatpåverkan. 
(Cementa AB, 2018). Enligt utvecklingschef på Cementa AB (personlig kommunikation, 7 maj 2019) 
används cirka 25-30% stenkol som fossila bränslen samt biobränslen och andra material som inte kan 
återanvändas på grund av sin design. Det kan exempelvis utgöras av sugrör, plastpåsar eller tyg som 
räknas som utsorterat avfall och som Cementa kan använda som förbränning. Uttjänta bildäck är 
också ett vanligt bränsle, som innehåller en bioandel av rågummi, en fossildel och även ståltråd som 
kan utnyttjas som råmaterial i form av järn som krävs i processen. Det som används som bränsle i 
ugnen är noga reglerat genom regelverk, eftersom det framställda cementet måste ha vissa 
egenskaper och inte får innehålla vilka ämnen som helst. 

Materialtemperaturen i ugnen uppgår till 1450°C och i denna sker en kemisk reaktion av mjölet med 
de ingående beståndsdelarna som gör att cementklinker (även kallad klinker), i form av små kulor 
bildas (Cementa AB, u.å.c). Direkt efter ugnsprocessen avkyls klinkern med luft och materialet 
transporteras på band till en lagersilo. Efter silon transporteras materialet till en cementkvarn där 
klinker, 3-5% gips från skrubbern, och kalksten krossas ner och blandas till cement. När cementen är 
färdig förflyttas den på band till silon där den lagras eller packas för vidare transport med fartyg, 
bulkbil eller lastbil (Cementa AB, 2019). 
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4.9.3 Egenskaper 
Bindemedlet som huvudsakligen består av cement och utvinns ur kalksten, genererar stora mängder 
koldioxidutsläpp på grund av kalkstenens kemiska sammansättning. Kalksten består av kalcium-
karbonat CaCO3, som frigörs vid upphettning i form av koldioxid CO2 och kalciumoxid CaO (Svenska 
kalkföreningen, 2017).  

Inblandningspelare kräver ingen urgrävning av jord, utan installation sker direkt i befintlig mark. En 
inblandningspelare kan likställas med en betongpelare utan armering, som har hög tryckhållfasthet 
men låg draghållfasthet. Vid installation av inblandningspelare sker en kemisk reaktion med fukten i 
jorden och bindemedlet, varpå så kallade inblandningspelare bildas under omrörning och härdning. 
En installation av inblandningspelare ökar jordens hållfasthet med upp till 10-20 gånger (Svenska 
Geotekniska Föreningens [SGF:s] Jordförstärkningskommitté, 2015). 

Inblandningspelare tillverkas enligt en torr eller en våt metod, varav den torra är vanligast i Sverige. 
Den torra metoden är lämplig i jordar med högt vatteninnehåll, där bindemedlet i pulverform 
appliceras genom tryckluft och blandas med den befintliga jorden. Det finns även blandningsverktyg 
som möjliggör viss inblandning av vatten vid behov, för jordar som kräver mer fukt i omrörningen. 
Den våta metoden är lämplig för jordar med ett lägre vatteninnehåll. Bindemedlet blandas med 
vatten på plats innan appliceringen och matas ut som en slurry genom blandningsverktyget i jorden 
(Larsson, 2006). 

Genom att anpassa kombinationen av bindemedel till jordens specifika förutsättningar kan olika 
grader av hållfasthet erhållas. Beroende på önskat slutresultat utformas pelarna i varierande längd, 
mönster och hårdhet. Längden varierar vanligtvis mellan 2-25 meter, i dimensionerna 0,5, 0,6 och 0,8 
meter i diameter. Pelarna kan installeras singulärt eller i olika mönster beroende på syftet med 
förstärkningen. Vanliga mönster är skivor, block eller gitter, se Figur 4.8. Mjuka och halvhårda pelare 
tillverkas för en odränerad skjuvhållfasthet på mindre än 150 kPa, medelhårda pelare mellan 150-300 
kPa och hårda pelare över 300 kPa. För vägbankar är singulära, mjuka eller halvhårda pelare med en 
skjuvhållfasthet under 150 kPa att föredra. De placeras under vägbankens mitt, där de installeras i 
skivor eller rutmönster (Larsson, 2006). Vanligtvis är centrumavståndet för singulära pelare är mellan 
0,8-1,7 meter (SGF:s Jordförstärkningskommitté, 2015). 

 

Figur 4.8: Installationsmönster för inblandningspelare. 
  

Djupstabilisering i förorenad jord kan användas för att fysikaliskt binda eller kemiskt 
omvandla föroreningar. Detta för att minska mobiliteten och oskadliggöra föroreningarna på plats 
utan att behöva gräva upp dem. Denna metod är ett effektivt sätt att binda tungmetaller men även 
föroreningar av olja (Larsson, 2006). 
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4.9.4 Installation och maskinutrustning 
Inblandningspelare används främst till att öka hållfastheten i lera och är en metod som kan anpassas 
efter den specifika jordprofilen och till önskat uppnått slutresultat. Maskinutrustningen som krävs vid 
installation utgörs av en bandburen basmaskin med hydrauldriven borrutrustning med ett 
blandningsverktyg. Tidigare utgjordes blandningsverktyget för borrning och utmatning av 
bindemedel av en bygel med lätt vridna blad som kallas för bygelborr, se Figur 4.9. Dessa blad är 
monterade på en stång med ett hål där själva utmatningen av bindemedel sker (Svenska Geotekniska 
Föreningen [SGF], 2000). Enligt en medarbetare på Dmix AB (personlig kommunikation, 9 maj 2019) 
utgörs blandningsverktyget numera av en så kallad pinnborr, se Figur 4.10, som har en högre 
inbladningskapacitet än bygelborren. Pinnborren består av en borrstång med ett hål för 
bindemedelsutmatning samt tre nivåer av vingar. Bindemedlet som används i jorden, finns lagrad i 
en eller flera tankar som antingen är installerad på basmaskinen eller vid sidan av på en bandgående 
maskin.  

 

Figur 4.9: Bygelborr (Larsson, 2006).  Figur 4.10: Pinnborr (Bild tagen av Dmix AB). 

 
Basmaskinen drivs av diesel eller biobränsle och är kopplad till ett hydraulsystem som sköter 
positionering, neddrivning, dosering och omrörning. Till denna finns en kompressor kopplad som 
även går på diesel eller biobränsle och sköter forslingen av bindemedlet från tanken till blandnings-
verktyget vid installation genom tryckluft. Utöver kompressorn finns annan teknisk utrustning 
monterad i form av exempelvis mätare för den mängd bindemedel som matas ut. Tankarna som 
bindemedlet lagras i innehåller färdigblandat material för den specifika jorden och doseras ut vid 
själva installationstillfället (SGF, 2000). 
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Figur 4.11: Installation av inblandningspelare (Environmental expert, u.å). 

Redan vid projekteringen utförs tester i laboratorium för att erhålla den optimala blandningen av 
bindemedlet för den specifika jorden, för att uppnå önskad hållfasthet i jorden. Sedan utförs vanligen 
provborrning på området där de olika kombinationerna av bindemedlet testas in situ, för att 
kontrollera att pelarna får den hårdhet och hållfasthet som efterfrågas. När inblandningspelarna har 
härdat i två veckor, prövas hållfastheten genom att provpelarna klyvs med ett blad samtidigt som 
trycket som används vid klyvningen registreras. Genom att jämföra det tryck som krävs för att klyva 
en pelare mot den önskade hållfastheten av pelarna kan den optimala blandningen av bindemedel 
säkerställas. Denna typ av test utförs sedan igen efter fyra veckor, för att granska mängden 
bindemedel som krävs för en kubikmeter lera (Valdermarsviks kommun, 2012). 

När bindemedelskombinationen är färdigställd kan installationen av inblandningspelare påbörjas. 
Först ska stenar, block och stubbar avlägsnas och VA-ledningar vara lokaliserade på området. Vid 
installationstillfället står maskinutrustningen på plats och hålen för de bindemedelsstabiliserade 
pelarna markeras ut på marken genom ett GPS-instrument. Bandmaskinens borrutrustning ställs in 
för den specifika marklutningen och blandningsverktyget positioneras ut på den markerade platsen. 
Vid neddrivningen av blandningsverktyget skruvas den ned till fastare jordlager eller berg, med en 
hastighet på vanligtvis 100-200 varv/minut. När verktyget når djupet som är tilltänkt för pelaren, 
vänds rotationsriktningen på verktyget och på väg upp ur jorden pressas bindemedel ut genom hålet 
i borrstången med tryckluft och rörs om i leran. Ungefär 0,5-1 meter ovanför markytan avstannar 
doseringen av bindemedlet för att undvika att bindemedlet blåses ut på fel ställe. Vid installations-
tillfället registreras och dokumenteras bland annat applicerad bindemedelsmängd samt hastigheter 
vid neddrivning och uppförande av verktyget. Ett flertal pelare kan installeras under samma dag i 
varierande installationsmönster, beroende på förutsättningarna på platsen. När samtliga 
inblandningspelare är installerade och har brunnit utförs kontroller av sättningar, portryck och 
hållfasthet genom olika kontrollmetoder (SGF, 2000). 
 

4.9.5 Transporter 
Från kalkstenstäkten transporteras kalksten någon eller några kilometer till lagringsplatsen intill 
fabriken med dumprar som vanligtvis drivs av diesel. Därefter sker transport av materialet på band 
genom hela tillverkningsprocessen, vilket kräver el (Cementa AB, u.å.c). Till ugnen krävs stora 
mängder bränsle och varor som inkommer till produktionen i Slite eller i Skövde via fartyg.  Efter 
tillverkningen transporteras cementet från silon vidare med fartyg till någon av Sveriges 16 sjönära 
depåer som finns utplacerade längs med Sveriges kustremsa, från Västkusten upp till Luleå. Från 
depåerna levereras cementet vidare ut med bulkbilar, tåg eller bil. Multicem tillverkas i Slite på 
Gotland och transporteras därför med fartyg till fastlandet (personlig kommunikation, 7 maj 2019, 
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Bilaga 1). Enligt leveransserviceansvarig på Cementa AB (personlig kommunikation, 13 maj 2019) 
levereras Multicem med båt från Slite till Köping och därifrån till Uppsala med bulkbil. 

Vid installation av inblandningspelare används färdigblandat bindemedel som vanligtvis hämtas med 
bulkbil från de sjönära depåerna och levereras till arbetsplatsen, där det lagras i tank på en 
basmaskin eller vid sidan av på en bandgående maskin tills installationen kan påbörjas. Vid 
installationstillfället körs basmaskin och eventuell bandmaskin ut till platsen för installation med all 
utrustning som krävs för upprättandet av pelarna (personlig kommunikation, 29 april 2019, Bilaga 2). 

 

4.9.6 Återanvändning och återvinning 
En inblandningspelare i sig kan inte återvinnas eller återanvändas då den blandas med jorden. Jorden 
kan dock återanvändas då jorden med iblandat bindemedel är stabilare och fastare än tidigare. 
Inblandningspelare kan användas för att binda föroreningar och miljöfarliga ämnen och på så sätt kan 
en jord som i vanliga fall skulle gått till deponi istället användas i exempelvis slänter eller på andra 
ställen på arbetsplatsen (personlig kommunikation, 29 april 2019, Bilaga 2). Enligt Cementa AB (u.å.d) 
kan en uttjänad kalkstenstäkt användas som en färskvattenreservoar, badplats eller till 
jordbruksmark. 
 

4.10 Lättklinker 
Leca lättklinker är ett lättfyllnadsmaterial som har använts vid markarbeten sedan slutet av 
femtiotalet i Europa. I Sverige är Leca Sverige AB den största lättklinkerleverantören, företaget tillhör 
Saint-Gobain (Leca, 2017). Materialet utgörs av runda kulor av lera och kan med sin låga vikt 
reducera sättningar, jordtryck, sprickor i konstruktioner och stabilitetsbrott i de fall där det annars 
hade krävts en tyngre fyllnad. Lättklinker kan bland annat användas som löst material i anläggnings-
konstruktioner, som dränerings-och isoleringsmaterial för gröna tak, som fyllning i blomkrukor, 
filtreringsmaterial vid vattenrening eller i kombination med cement utgöra lättklinkerbetong som är 
ett byggnadsmaterial (Leca, 2019a). 
 

4.10.1 Material och tillverkning 
Leca lättklinker framställs av bränd, expanderad lera. Leran kommer från kalkfattiga lerfält runtom i 
Europa, där den grävs ur med grävmaskiner och transporteras på band till den intilliggande fabriken. I 
fabriken genomgår leran en lerberedning, där lera från olika delar av lertäkten blandas, stenar och 
större fraktioner avskiljs och eventuella additiver och vatten tillsätts (Leca, u.å.a). Enligt Market & 
Sales Manager på Leca Sverige AB (personlig kommunikation, 7 maj 2019) är det främst additiver i 
form av restprodukter från valsning i stålindustrin som tillsätts eftersom dessa produkter innehåller 
järn som behövs för att erhålla rätt kemisk sammansättning vid expansionen i ugnen. I 
lerberedningen delas även leran till mindre fraktioner och därefter transporteras leran på band till 
den roterande ugnen, som utgörs av två delar. I den första delen av ugnen torkas leran i en 
temperatur på ca 400°C, varpå vattnet avdunstar och leran spricker till mindre delar. Värme från den 
kommande brännugnsprocessen utnyttjas även vid torkningen. I den andra delen av ugnen bränns 
fraktionerna i en temperatur mellan 1100°C och 1200°C, vilket gör att de expanderar upp till fem 
gånger sin ursprungliga storlek och bildar runda lättklinkerkulor i storlek 0-32 millimeter i diameter 
(Leca, u.å.b). Enligt Market & Sales Manager på Leca Sverige AB (personlig kommunikation, 7 maj 
2019) sker expansionen på grund av mineralernas sammansättning när ämnen från mineralerna 
frigörs och övergår i gasform. I detta skede bildas de slutna porerna i leran. I bränningsprocessen 
används bränsle i form av kol, spillbränslen från industrier och biobränslen. När kulorna har passerat 
den roterande ugnen och svalnat sorteras de upp i nio storlekar genom siktning. Efter siktningen sker 
packningen av kulorna, antingen i säckar eller som löst material i lastbilar för vidare leverans (Leca, 
u.å.c). 
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Den 1 januari 2018 övergick samtliga nordiska producenter av Leca lättklinker till att använda grön el, 
vilket innebär el från förnybara energikällor. Detta minskar miljöpåverkan från fabrikerna i Norden 
med totalt ungefär 40 000 ton CO2 per år (Leca, u.å.d). 

 

4.10.2 Egenskaper 
De framställda lättklinkerkulorna sorteras i olika storlekar, lämpade för olika användningsområden. 
De mindre storlekarna är lämpliga i block och i byggelement, medan de större är lämpliga för 
markarbeten, exempelvis vid byggande av vägar där laster måste reduceras (Leca, 2017). Beroende 
på storlek varierar även densitet och hållfasthet där de större fraktionerna har en lägre densitet och 
är porösare och de mindre tvärtom (Trafikverket, 2003). Vid lättfyllning i anläggningsprojekt används 
vanligen Leca Infra 10/20, vilket är lättklinkerkulor i storlekarna 8-20 millimeter som har en 
dimensionerande tunghet över grundvattenytan på 4,5 kN/m3 och en friktionsvinkel på cirka 39°. Det 
som kännetecknar lättklinker är att det är ett lätt, starkt, beständigt och hållfast material med 
ursprung i lera. Materialet är relativt poröst och passar som isoleringsmaterial, då det innehåller 
slutna luftfyllda porer som bildas vid bränning och expandering av leran (Leca, 2019b). Lättklinker har 
en god beständighet mot kemikalier, brand, frost och biologiska angrepp (Leca, 2011). Materialet 
avger inga emissioner efter utläggning och kan återanvändas eller återvinnas (Leca, 2019b). 
 

4.10.3 Utläggning 
Innan utläggning ska marken vara tjälfri och fri från snö och is. Geotextilduk ska finnas som material-
avskiljare. Utläggning i stående vatten bör undvikas då lättklinkern riskerar att flyta upp om vatten-
djupet överskrider halva höjden för lättfyllningen. Materialet transporteras och tippas vanligtvis på 
plats eller blåses ut på svårtillgängliga ytor med slang genom så kallad blåslossning. Vid blåslossning 
har lastbilen en kompressor som blåser ut lättklinkern via en 30 meter lång slang som kan förlängas 
vid behov. Lättklinkern kan blåsas ut med ca 1 m3 per minut och vid blåslossningen måste en 
hårdgjord yta finnas för släpet. Vid större projekt ska tippning ske utspritt på fler ställen för att 
undvika överdriven hantering av materialet och därmed minimera risken för ytkrossning. När 
materialet är lossat, packas det i lager om 0,6 meter med hjälp av ett bandburet fordon i minst 6 
överfarter, eller på mindre areor och på ytor mot fast konstruktion, med plattvibrator med 4 
överfarter (Leca, u.å.e). För att undvika frosthalka ska lättklinkern ha en överbyggnad på minst 0,5 
meter och vid obunden överbyggnad ska tjockleken vara minst 0,7 meter när ÅDT är större än 2000. 
Stödfyllningen ska ha en lutning på minst 1:2 (Trafikverket, 2016). 
 

 

Figur 4.12: Exempel på vägbank med lättklinker (Trafikverket, 2016). 

4.10.4 Transporter 
Det finns flera fabriker runt om i Europa som tillverkar lättklinker. Tidigare tillverkades Leca 
lättklinker även i Sverige, men fabriken har för tillfället lagt ner sin produktion och det saknas 
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information om produktionen kommer att återupptas. Leca lättklinker för infraprojekt i västra 
Sverige distribueras i första hand från Danmark, Norge och viss del från Portugal, medan östra 
Sverige även distribueras från Polen enligt Market & Sales Manager på Leca Sverige AB (personlig 
kommunikation, 16 april 2019). I denna studie undersöks fabriken i Danmark. I Danmark 
transporteras råvaran i form av lera in till fabriken via transportband (Leca u.å.f). Från fabrikerna är 
det vanligaste transportsättet till byggarbetsplatsen lastbil, men kan även ske via flisbil, båt eller tåg. 
En lastbil kan ha upp till tre kassetter vilket innebär en total volym på ca 120 m3 per leverans (Leca, 
u.å.c). Då referensobjektet ligger i Uppsala kommer transporten från fabriken i Danmark att ske via 
båt till Oxelösund och därefter med lastbil till arbetsplatsen.  

 

4.10.5 Återanvändning och återvinning 
Lättklinkers beständighet gör att dess egenskaper inte förändras över tid. Materialet kan därför åter-
användas i andra projekt om den är utlagd på en geotextilduk så att den är separerad från jorden 
eller övrigt material (Leca, u.å.g). Det finns ett flertal referensprojekt där Leca lättklinker har 
återanvänts från anläggningsprojekt till grundläggning av byggnader och även där materialet först 
har använts som takisolering och sedan som krossat material i gröna tak eller på innergårdar i 
stadsmiljö. Enligt Market och Sales Manager på Leca Sverige AB (personlig kommunikation, 15 april 
2019) kan materialet även återvinnas genom att det mals ner och blandas med den naturliga leran i 
framställningsprocessen av lättklinker. När det inte längre är möjligt att gräva ur lera från lerfältet, 
återställs fältet bland annat genom att använda överskottsjord från grundläggning av byggnader 
samt använd lättklinker. I Hinge, i Danmark har en tidigare använd lertäkt blivit återställd och i den 
växer numera både träd och buskar (Leca, u.å.h). Förutom återanvändning av materialet kan även 
värme från tillverkningsprocessen återvinnas genom värmeåtervinningsanläggningar. I Finlands fabrik 
i Kuusankoski har spillvärme levererats till kommunens fjärrvärmenät sedan år 2004 (Leca, u.å.i).  
 

4.11 Skumglas 
Skumglas är ett lättfyllnadsmaterial som har funnits på den europeiska marknaden sedan slutet av 
1980-talet. På den svenska marknaden är Hasopor AB den enda producenten av skumglas och har 
funnits sedan 2008. Fabriken är placerad i Hammar intill Svensk Glasåtervinning som tillhandahåller 
råvaran i form av returnerat förpackningsglas skumglas kan användas vid byggnation av vägar och 
byggnader och som isolering vid grundläggning av olika byggnadstyper (personlig kommunikation, 12 
april 2019, Bilaga 4). 

 

4.11.1 Material och tillverkning 
Skumglas framställs av återvunnet förpackningsglas som kommer från svenska hushåll. Råvaran är av 
den minsta fraktionen som annars hade gått på deponi för Svensk Glasåtervinning, då den inte kan 
användas till att göra nytt förpackningsglas (Hasopor AB, 2009). Glaset torkas och mals ned med hjälp 
av en kvarn till ett pulver och en aktivator tillsätts. Pulvret hettas sedan upp i en tunnelugn till ca 
900°C där massan jäser och expanderar till ca 4-5 gånger av sin ursprungliga volym (Hasopor AB, 
2017). Under denna jäsprocess bildas små luftfyllda celler och materialet består efter jäsningen av ca 
92 % luft. När skumglaset sedan lämnar ugnen sker en temperatursänkning och skumglaset 
självkrackelerar till mindre bitar med en kornstorlek som varierar mellan 10 och 60 millimeter 
(Eriksson & Hägglund, 2008).  
 

4.11.2 Egenskaper 
Under jäsprocessen bildas små slutna luftfyllda celler vilket medför många goda egenskaper. Den 
höga andelen luft i skumglaset gör att torrdensiteten är låg, ca 180 kg/m3 samt värmeledningstalet i 
torrt tillstånd är lågt, ca 0,102 W/mK. Dessa egenskaper gör att skumglas lämpar sig väl till att 
användas som lättfyllnadsmaterial eller tjälisolering. Skumglas kan användas som ett kapillärbrytande 
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skikt i grundläggningskonstruktioner och har en maximal kapillärstighöjd på 120 millimeter. Friktions-
vinkeln hos skumglas är 45° och kan jämföras med krossmaterial på grund av den mångkantade 
formen. Skumglasets tryckhållfasthet beskrivs som kornets hållfasthet och bestäms genom det 
maximala tryck som kornet kan ta emot innan det faller sönder. Kornets hållfasthet är relativt svag 
jämfört med traditionellt krossmaterial och får därför inte hanteras ovarsamt vid utläggning och 
packning och kan oftast inte användas som bärlager på grund av risken för nedfraktionering. 
Skumglas kan användas som del av det undre förstärkningslager men passar bäst och är vanligast 
som underbyggnad. Skumglas absorberar vatten under tid, vilket måste tas i beaktning vid 
dimensionering då densiteten ökar (Eriksson & Hägglund, 2008). Den dimensionerande långtids-
densiteten för skumglas är 3,5 kN/m3  (Hasopor AB, u.å). Skumglas är kemiskt beständigt och är som 
material kemiskt neutralt. Det är även beständigt mot frysning och fryser normalt inte sönder 
(Eriksson & Hägglund, 2008).  
 

 
Figur 4.13: Exempel på uppbyggnad av vägkropp med skumglas som underbyggnad (Eriksson & 

Hägglund, 2008). 
 

4.11.3 Utläggning 
Innan utläggning sker, ska marken vara otjälad och fri från is och snö. En geotextilduk placeras på 
botten som materialskiljare och ska täcka ytan där skumglaset tippas på plats. När skumglas används 
som lättfyllning i väg-och järnvägsbankar appliceras det på marken med en grävmaskin i lager om 
cirka 0,7 – 1,25 meter med en släntlutning på vanligtvis 1:1. Därefter packas fyllningen med ett 
bandburet fordon, där bandtrycket inte får överstiga 50 kPa, i två överfarter. Vid svåråtkomliga 
utrymmen används istället en 80-120 kg vibratorplatta. När packningen utförs kompakteras 
skumglaset cirka 15-20 %. Ovanpå fyllningen appliceras en geotextilduk för att separera 
överbyggnaden från skumglaset. Materialet till överbyggnaden placeras vanligtvis först på sidorna av 
konstruktionen och läggs därefter ut i ett lager enligt Anläggnings AMA. Vid kompakteringen av 
överbyggnadsmaterialet används en vibrerande vält med statisk linjelast på 10-20 kN/m, som packar 
materialet i fyra överfarter (Hasopor AB, 2016).  
 
Överbyggnaden ska vara minst 0,5 meter i tjocklek för att minimera risken för frosthalka och stöd-
fyllningen minst 0,3 meter med en minsta lutning på 1:1,5. Om överbyggnaden består av obundet 
material samt har ÅDT som är större än 2000 ska en tjocklek på minst 0,6 meter tillämpas 
(Trafikverket, 2016). 
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Figur 4.14: Exempel på vägbank med skumglas som underbyggnad (Trafikverket, 2016). 

 

4.11.4 Transporter 
Enligt Teknisk support och produktansvarig på Hasopor AB (personlig kommunikation, 12 april 2019, 
Bilaga 4) sker transporten av råvaran från Svensk Glasåtervinning, som är beläget intill produktionen 
av skumglas med hjullastare. Under produktionen förflyttas material på transportband. Efter 
produktionen sker leverans av skumglas vanligtvis med lastväxlarbil med tre containers som totalt 
inrymmer volymer om 120-147 m3 och kan tippas direkt på angiven plats. Leveranserna sker normalt 
just in time och kräver därmed ingen lagring av materialet. Transporten till arbetsplatsen kan även 
ske via flisbil vilket är vanligare i norra Sverige. 
 

4.11.5 Återanvändning och återvinning 
Skumglas kan återanvändas i andra projekt vid varsam hantering av produkten. Om geotextil används 
vid utläggning kan denna process förenklas då annat material lättare kan separeras från massorna. 
Teoretiskt sett går det att återvinna skumglas genom att mala ner skumglas till ett pulver och göra 
nytt skumglas av det. Detta har dock inte gjorts då produkten inte har funnits på marknaden så länge 
(personlig kommunikation, 12 april 2019, Bilaga 4). 
 

4.12 Cellplast, EPS 
Cellplast har funnits på marknaden sedan 1950-talet och är en benämning för termoplasten 
polystyren som har expanderats (EPS) eller extruderats (XPS) (EPS-bygg, 2010). I Sverige finns ett 
flertal producenter som varierar i storlek. 

Cellplast används framför allt som isoleringsmaterial i byggnader och vid grundläggning och som 
lättfyllnadsmaterial i anläggningsprojekt, men även för andra användningsområden som flytblock för 
bryggor och packningsmaterial i form av emballage (BEWi Synbra, u.å.a). 

 

4.12.1 Material och tillverkning 
Cellplast består till 98 % av luft och 2 % av polystyren, vilket är en vanligt förekommande termoplast 
som ursprungligen utvinns ur råolja. Vid tillverkning av cellplast används små plastkulor av polystyren 
som i sin tur innehåller styren och pentan. Dessa ämnen är kolväten som ursprungligen utvinns från 
olja och gas (BEWi Synbra, 2013). Pentan gör att polystyrenkulorna jäser vid upphettning och högt 
tryck. Beroende på tillverkningsprocess erhålls Expanderad Polystyren, EPS eller Extruderad 
Polystyren, XPS (Bewi Synbra, u.å.a). 

Vid tillverkning av EPS, värms vatten upp med hjälp av gasol och bildar vattenånga. Ångan, trycket 
och värmen bidrar till att polystyrenkulorna jäser och expanderar upp till femtio gånger av sin 
ursprungliga storlek. Därefter pressas de expanderade kulorna ihop i formar genom ytterligare ånga 
och tryck och bildar Expanderad Polystyren, EPS. När produkten har svalnat skärs de upp enligt 
standardmått med hjälp av glödtrådar (personlig kommunikation, 15 april 2019, Bilaga 5). 
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Om polystyrenkulorna istället smälts ned i en behållare under högt tryck tillsammans med vanligen 
koldioxid, för att sedan tryckas ut genom ett munstycke, reagerar massan med det rådande luft-
trycket och expanderas. Den expanderade massan svalnar i formar och skärs därefter upp enligt mått 
till att bli Extruderad Polystyren, XPS (Vägverket, 2004). Den vanligaste cellplasten som lättfyllnads-
material i vägbankar är EPS (Sundolitt, u.å). 

4.12.2 Egenskaper 
EPS är ett poröst och starkt material som tillverkas i olika utföranden och kvaliteter. Dess höga andel 
luft bidrar till att cellplasten är lämpad som isoleringsmaterial. Den kännetecknas av en låg densitet, 
vanligtvis mellan 15-40 kg/m3, hög tryckhållfasthet samt låg kapillaritet (BEWi Synbra, 2017). Enligt 
säljare på BEWi Synbra (personlig kommunikation, 7 maj 2019) föredras BEWi EPS S200 i väg-och 
järnvägsbankar. Cellplastblocket levereras vanligen i mått 2400*1200*600 millimeter, har en densitet 
på 31 kg/m3 och en tryckhållfasthet på 70 kPa vid en långtidslast och 200 kPa för en korttidslast. EPS 
är beständig mot skadedjur, mikroorganismer och svamp samt fukt. Den tål temperaturer upp till 70 
grader, är brännbar men kan inte stå emot vissa organiska lösningsmedel (Sundolitt, 2009). 

4.12.3 Utläggning 
Innan utläggning av EPS-block ska hänsyn till marken tas genom att se till att den är otjälad och fri 
från snö och is. Marken ska jämnas ut och packas med minst 0,1 meter tjockt lager av dränerande 
krossmaterial i storlek 0-32 millimeter (Vägverket, 2004). På krossmaterialet placeras cellplast-
blocken i lager med hjälp av en grävmaskin med gafflar, då varje block väger mellan 30-40 kg och inte 
får läggas ut för hand på grund av arbetsmiljörisker (Arbetsmiljöverket, 2018). Avståndet mellan 
blocken inte får överskrida 10 millimeter och varje skarv som uppkommer i respektive lager ska 
förflyttas minst 0,2 meter ifrån skarven på lagret nedanför. Blocken placeras ut i terrasser utmed 
vägbanken i form av en pyramid. Vid utläggning av EPS-block ska blocken längst ut sättas fast med 
armeringsjärn för att undvika att de blåses bort. Stödfyllning av minst 0,25 meter jord med 
stenstorlekar på maximalt 125 millimeter placeras ut med grävskopa och packas med skopan eller en 
vibratorplatta av lättare sort (Vägverket, 2004). 

Överbyggnaden får inte placeras direkt på cellplasten utan läggs först på sidan av vägbanken och 
placeras på med bandtraktor i ett lager av minst 0,5 meter. När ÅDT är större än 2000 och 
överbyggnaden består av obundet material samt saknar betongplatta, ska tjockleken vara minst 0,7 
meter (Trafikverket, 2016).  

 

Figur 4.15: Exempel på vägbank med lättklinker (Trafikverket, 2016). 

 

4.12.4 Transporter 
Råvaran i form av styren skeppas från Rotterdam, Nederländerna och Hamina, Finland och pentan 
från Naantali, Finland till råvarufabriken i Porvoo i Finland. Från lastfartygen transporteras råvaran 
direkt in i fabriken via ledningar eller lastbilar där materialet omvandlas till polystyrenkulor. 
Polystyrenkulorna transporteras sedan vidare till fabriker runt om i Norden via lastbil där 
slutprodukten i form av cellplast framställs. Från fabriken transporteras sedan cellplasten ut till bygg-
arbetsplatser och byggvaruhus via lastbil (BEWi Synbra, 2017). Enligt Arbetsmiljöansvarig på BEWi 
Synbra (personlig kommunikation, 15 april 2019) finns det fem fabriker i Sverige. Tre av dessa 
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fabriker tillverkar cellplast för förpackningar och teknisk isolering såsom isolering för värmepannor 
med mera. De andra två fabrikerna i Sverige tillverkar cellplast för byggbranschen. Fabrikerna är 
belägna i Laholm, som förser södra Sverige och delar av Danmark, samt Norrtälje som förser 
Stockholmsområdet och norra Sverige. 

4.12.5 Återanvändning och återvinning 
Enligt Marketing & Communications Manager på BEWi Synbra (personlig kommunikation, 8 maj 
2019) går använd EPS helt att återvinna med samma egenskaper som nyproducerad cellplast. 
Tidigare har använd cellplast gått till förbränning eller till att tillverka andra produkter, men går nu 
att återvinna till samma produkt. Numera finns ett cirkulärt flöde där använd EPS, som kan ha 
använts som isolering, lättfyllnad eller förpackningsmaterial samlas in. EPS:en ska då vara ren och fri 
från andra material och ämnen samt vara fri från mögel (personlig kommunikation, 8 maj 2019, 
Bilaga 7). Därefter komprimeras EPS:en till ca 50 gånger sin ursprungliga storlek. Efter detta 
extruderas plasten genom att den hettas upp och pelleteras sedan till polystyrenpellets. För att 
kunna göra ny EPS måste denna process repeteras och EPS pellets bildas efter andra extruderingen, 
som kan återanvändas i fabrikerna, se Figur 4.16. 

 

Figur 4.16: Cirkulärt flöde av cellplast (Marketing & Communications Manager, BEWi Synbra, 
personlig kommunikation, 8 maj 2019). 
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5. Genomförandet 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för att nå fram till syftet och målen. 

 

Figur 5.1: Genomförandeprocess. 
 

5.1 Problemformulering 
Projektet inleddes med ett möte mellan författarna och tre representanter från Bjerking AB:s 
geotekniska- och hållbarhetsenheter, där ämnet till studien diskuterades och frågeställningen 
formulerades. Målet med studien var att ta fram ett underlag som ska ge en övergripande bild över 
fyra vanliga grundläggningsmetoder i en specifik jordprofil ur ett hållbart perspektiv samt genomföra 
en kostnadsuppskattning av metoderna. För att kunna uppnå målet krävdes en omfattande fakta-
insamling och inläsning av information, livscykelanalysmetodik, beräkning och dimensionering av 
material samt sammanställande av metoderna både miljömässigt och ekonomiskt. 
 

5.2 Faktainsamling 
Litteraturgranskningen började med sökande av tidigare examensarbeten och rapporter genom 
nyckelord som behandlar ämnesområdet. Detta gjordes för att se vad tidigare studier har resulterat i, 
vad som rekommenderades att utforska och vilka källor som kunde vara relevanta för denna studie. 
Vid sökandet av rapporter och tidigare examensarbeten användes framför allt Digitala Vetenskapliga 
Arkivet [DiVa], Statens geotekniska institut [SGI] samt sökmotorn Google Scholar. En svårighet i 
projektets början var att hitta liknande studier, då ämnesområdet är brett och inkluderar ett flertal 
nyckelord. Genom att söka efter olika nyckelord hittades successivt fler rapporter och examens-
arbeten kring ämnesområdet, med varierande förutsättningar och publiceringsår. 

Därefter fortsatte faktainsamlingen om klimatförändringar, globala och nationella miljömål och om 
hur bygg-och anläggningsbranschen arbetar med miljöproblematiken. Faktainsamlingen skedde 
främst genom rapporter och information på hemsidor från Regeringen och myndigheter såsom 
Naturvårdsverket och Boverket. Information om hur branschen arbetar med klimatpåverkan 
inhämtades från Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige samt rapporten ”Klimatpåverkan i 
Byggbranschen” från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien [IVA] och Sveriges Byggindustrier. En 
svårighet var att finna relevant information om hur företag arbetar med hållbarhet inom anläggning. 
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Det mesta som är skrivet handlar om byggmaterial och en byggnads klimatpåverkan under 
byggprocessen. Förmodligen är detta något som kommer att bli närmare undersökt i framtiden för 
att kunna få en bredare uppfattning om klimatpåverkan vid anläggning. 

Parallellt med detta gjordes inläsning om geotekniska parametrar, grundläggning och 
grundläggningsmetoder i litteratur, genom rapporter och metodblad på SGI:s hemsida och även på 
leverantörers hemsidor som behandlar de ingående materialen för metoderna. 

För att kunna analysera metodernas miljöpåverkan, inhämtades fakta om principer och metodiken 
för livscykelanalyser i Europastandarden SS-EN ISO 14040:2006 samt i litteratur om livscykelanalyser. 
Dessutom granskades godkännande av materialen och kemiskt innehåll i miljödatabaserna BASTA 
och SundaHus. 

För att kunna utföra dimensioneringar och göra beräkningar på sättningar och materialåtgång 
granskades tekniska beskrivningar från Trafikverket och Vägverket, skriften Schakta Säkert 
(Lundström, et al., 2015), tidigare kursmaterial från utbildningen Byggteknik och Design på Kungliga 
Tekniska Högskolan samt exempel på dimensioneringar från leverantörers hemsidor. 
 

5.3 Intervjuer  
För att erhålla kompletterande information om material, maskiner, krav och arbete med miljöfrågor 
vid grundläggningsprojekt samt hur olika aktörer arbetar med miljöfrågor och vad som påverkar valet 
av metod, utfördes två typer av intervjuer löpande under arbetets gång. Först utformades intervju-
frågor, se bilaga 8, utifrån vad författarna ville få mer ingående information om och sedan 
kontaktades företagen för att redogöra för studiens syfte och boka in en tid för intervju. I de flesta 
fall kontaktades chefer och ansvariga inom anläggning som ansågs ha relevant kompetens inom 
området. När intervjuerna var inbokade skickades intervjufrågorna per mail för att respondenten 
skulle ha möjlighet att förbereda sina svar. Vid intervjun ställdes samma, öppna och slutna frågor till 
respektive företag inom samma kategori. Respondenterna fick möjlighet att själva utveckla svaren, 
vilket ibland kunde ge mer information än vad frågan antydde. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades i efterhand. Transkriberingen skickades till samtliga respondenter för eventuell 
redigering eller förtydligande av intervjun. Vid intervjuer med leverantörer och producenter 
skickades även faktatexten till respondenterna för att säkerställa att inga delar hade misstolkats eller 
behövde redigeras. En svårighet med detta moment var att få tag i rätt personer som hade tid och 
möjlighet att delta i intervjustudien.  
 

5.4 Dimensionering av vägbank och kostnadsuppskattning 
Först studerades de givna förutsättningarna för jordprofilen och vägbanken med dess randvillkor som 
gavs av Bjerking AB. Sedan kunde sättningsberäkningar utföras med hjälp av formelsamlingar från 
tidigare kursmaterial, information från leverantörer och genom tekniska beskrivningar från 
Trafikverket. Sättningarna jämfördes mot den maximalt godtagbara sättningen för en motorväg på 
110 km/h i TK Geo 13. Därefter beräknades hur stor volym som skulle schaktas ur och fyllas upp med 
material för att inte överstiga den maximalt godtagbara sättningen. Detta beräknades i Excel där 
författarna utformade en beräkningsmall utifrån givna data och formler för att erhålla värden på 
sättningar och schaktvolymer för de olika lättfyllnadsmaterialen. Inblandningspelarnas 
dimensionering utfördes av geotekniker på Bjerking AB i programmet Limeset. När volymerna var 
beräknade kunde kostnadsuppskattningar göras med hjälp av samtal och mailkonversation med 
leverantörer. Även enhetstider för maskiner och arbetskraft efterfrågades för kostnads-
uppskattningen. 
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5.5 Avgränsad livscykelanalys 
Materialens bedömning kontrollerades i BASTA och SundaHus. Sedan granskades samtliga EPD:er i 
studien och jämfördes samt sammanställdes i ett Excel-ark. Under denna del upptäcktes att endast 
produktionsfasens informationsmoduler A1 till A3 var jämförbara i EPD:erna. Det beror på att 
producenter endast har information om sin egen produktion och inte kan påverka användningsfasen 
och slutfasen av produkten. Det betyder att resterande delar av livscykeln, under användningsfasen 
och slutfasen inte fanns deklarerade. Författarna valde i detta fall att göra en avgränsad livscykel-
analys. Analysen bygger på deklarerade och jämförbara värden i EPD:er samt information om 
transporter från fabrik, återanvändning och återvinning. Informationen har tillkännagivits av 
leverantörer främst via intervjuer och på deras hemsidor. En annan svårighet var att vissa 
produktionsverksamheter genomgått en omorganisering där exempelvis grön el har börjat att 
användas sedan EPD:n publicerades. I detta fall valde författarna ändå att utgå ifrån informationen i 
dessa EPD:er, eftersom det annars hade varit omöjligt att göra en analys av miljöpåverkan under de 
satta tidsramarna för examensarbetet.  
 

5.6 Sammanställning av resultat 
Slutligen sammanställdes resultaten av intervjuer, dimensionering, godkänt kemiskt innehåll, klimat-
påverkan samt kostnader. Materialens övergripande miljöpåverkan kartlades i en tabell, se bilaga 22.  
 

5.7 Analys och slutsats 
Resultaten analyserades och ledde till en slutsats om vilken grundläggningsmetod som lämpar sig 
bäst miljömässigt och ekonomiskt i den specifika jordprofilen.  
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6. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av intervjustudie, dimensionering, godkänt kemiskt innehåll av 
materialen i BASTA och SundaHus, klimatpåverkan samt kostnader.  
 

6.1 Sammanställning av intervjustudie  
Nedan följer en sammanställning av intervjustudien som gjordes i syfte att få en inblick i hur olika 
aktörer arbetar med miljöfrågor vid grundläggning och vad som påverkar valet av metod. 
Respondenterna var två entreprenörer, en projektör och en beställare. För mer information och 
fullständig intervju med samtliga aktörer, se bilaga 9, 10, 11 och 12.  
 

 Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför? 
 

Båda entreprenörerna är eniga om att det är beroende av de geotekniska förutsättningarna som 
råder på platsen och även typ av projekt. Entreprenör 1 använder sig mestadels av lättklinker och 
skumglas i anläggningsprojekt då de upplevs som snabba metoder där materialen kan tippas direkt ut 
på plats. Enligt entreprenören föredras skumglas framför lättklinker eftersom lättklinker kräver mer 
hantering på grund av sin runda form och tendens att flyta ut. Cellplast upplevs som en produkt som 
kräver mer förberedelse då marken måste prepareras innan utläggningen av cellplastskivor sker.  
 
Entreprenör 2 anger att valet av metod även har att göra med entreprenadform, där möjligheten att 
påverka är betydligt större i totalentreprenader eller om det handlar om att bygga i egen regi. En 
annan faktor är vilka sättningskrav som ska uppfyllas.   

Enligt projektören är alla fyra metoder vanliga och enligt egen erfarenhet är det mer lönsamt att 
använda inblandningspelare om uppfyllnaden är mer än ca 1 meter. Däremot upplevs skumglas och 
lättklinker ha många fördelar då de är snabbare metoder medan inblandningspelare kräver mer tid 
och mycket förberedande arbeten. Vilken metod som används beror i slutänden alltid på vilka 
problem man står inför och vilken metod som passar bäst för det unika projektet. Därefter väljs 
oftast det billigaste alternativet.  
 
Beställaren upplever att den vanligaste metoden är inblandningspelare, men att lättfyllnad används 
när det är lägre vägbankar och valet beror på en kombination mellan de tekniska kraven och kostnad.  
 

 Vad tror du påverkar valet av metod? (bortsett från de tekniska förutsättningarna) 
 

Enligt entreprenör 1 ska ett flertal parametrar vägas in vid valet, varpå metoden väljs utifrån det som 
är lämpligast för platsen. Materialkostnad, kvalitet och tiden för utläggning är några parametrar som 
tas i beaktning. Även miljömässiga faktorer spelar numera en viktigare roll då entreprenören alltmer 
tittar på var materialet inhämtas ifrån och mängden material som en transport kan få med per gång. 

 
Entreprenör 2 upplever att det är kostnaden som i de flesta fall styr valet av metod.  

 
Valet beror enligt projektören på tillgänglighet, kostnader eller det som passar bäst in på den 
specifika platsen. Det kan även bero på krav från beställaren som exempelvis att Stockholm vatten 
inte får placera ledningar i lättklinker då det finns en risk för att den skulle flyta upp om det blir en 
läcka. Projektören har aldrig hört att den miljömässigt hållbara aspekten har varit avgörande för val 
av metod.  
 
Valet baseras ofta på kostnaden enligt beställaren. Företaget har däremot börjat att titta på 
alternativa tekniska lösningar för att spara CO2, men anser att det i grunden ändå är kostnaden som 
styr.  
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 Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 

 
Entreprenör 1 anser att inga särskilda krav ställs från offentliga beställare då kraven oftast regleras 
genom Lagen om offentlig upphandling [LOU]. Oftast kan de föreskriva att ett visst material kan 
användas eller likvärdigt. Om det handlar om privata aktörer finns däremot en större möjlighet att 
miljön vägs in som en parameter i förfrågningsunderlaget. Ibland ställs dock krav på att 
entreprenören ska redovisa sitt miljöarbete eller att material som används är godkända av 
exempelvis SundaHus. 

 
Entreprenör 2 medger att det börjar ställas högre krav, men att det fortfarande krävs mer styrning 
från beställare i förfrågningsunderlaget med hänsyn till miljö för att det ska kunna ske en förändring. 

 
Projektören upplever inte att det ställs några specifika krav på miljön vid grundläggning. Det är 
möjligt att krav finns men att det inte är något som uppmärksammas och arbetet fortskrider utifrån 
erfarenhet och man gör som man alltid har gjort.  

 
Trafikverket som beställare kan ställa vissa generella krav vid upphandling, men inga krav specifikt på 
grundläggning. Om och vilka krav som ställs beror på storlek på projektet samt ibland 
entreprenadform. Vid totalentreprenad är det svårare att ställa miljökrav då entreprenören själv får 
bestämma tillvägagångssätt så länge de tekniska kraven uppfylls.  
 

 Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 
 
Entreprenör 1 påpekar att det fortfarande är ekonomin som styr valet, men att samhället alltmer 
efterfrågar hållbara lösningar och att det troligtvis är det hållbara alternativet som kommer att löna 
sig i längden.  

 
Entreprenör 2 tror att valet skulle påverkas om det föreskrivs att de ska presentera ett miljövänligare 
alternativ i förfrågningsunderlaget. I annat fall kommer entreprenören alltid att välja det billigaste 
alternativet då de i anbudsskedet tävlar om uppdragen. Entreprenören tror också att bonusar kan 
fungera som en morot för att de ska välja en miljövänligare metod och minska koldioxidutsläppen. 

 
Projektören tror att valet skulle påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades, men att 
man ofta diskuterar det mest ekonomiska alternativet. En fråga som kommit upp är om projektören 
alltid ska presentera det mest hållbara alternativet eller lägga över ansvaret på beställaren.  

 
Beställaren tror att det mest hållbara alternativet skulle väljas om det presenterades. Dock är det 
främst ekonomin som styr men i framtiden kommer troligtvis miljöfrågan ha en mer avgörande roll 
och kommer därför att väljas om det presenteras.  
 

 Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 
 
Entreprenör 1 hävdar att kvalitet är det som krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas. 
Materialet eller metoden måste kvalitetsmässigt klara av livslängden för konstruktionen. 

 
Entreprenör 2 tror att det krävs lagstiftning eller rakare direktiv från beställare och politiker för att 
det mest hållbara alternativet ska väljas. Entreprenören menar att för att det hållbara alternativet 
ska väljas, måste det finnas med som krav så att samtliga entreprenörer kan prissätta utifrån det. 
Entreprenören tycker även att det generellt krävs ett mer långsiktigt tänkande och att det ibland 
måste få kosta mer initialt. 
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Projektören anser att alla måste ta sitt ansvar gällande denna fråga. Om beställaren ställer mer krav 
skulle detta göra att entreprenörer och projektörer tvingas till att arbeta mer miljömässigt. I 
slutänden måste dock alla aktörer ta sitt ansvar då det är en viktig fråga.  

 
Beställaren tror att kravet är att det rent tekniskt är likvärdigt och måste hålla samma, eller vara 
bättre kvalitetsmässigt. Priset har också betydelse och måste vara billigare eller i samma prisklass.  
 

6.2 Dimensionering 
Nedan redovisas dimensioneringar för grundläggningsmetoderna. 
 

6.2.1 Gemensamma förutsättningar 
Följande förutsättningar är givna av Bjerking AB. I beräkningarna har antagande gjorts för en sträcka 
på 100 meter med två vägbanor som utgörs av en bredd på 11,75 meter vardera. Vägens bankhöjd är 
2 meter och är placerad på en undergrund av lerjord med tunna siltskikt som antas vara lika för hela 
vägens sträckning. Den dimensionerande hastigheten är 110 km/h och livslängden är 40 år enligt TK 
Geo 13 (Trafikverket, 2016). Överbyggnaden utgörs enbart av krossmaterial och har höjden 0,7 meter 
med en tunghet på 19 kN/m3. Höjden för överbyggnaden är 0,7 meter och antas vara lika för alla 
lättfyllnadsmaterial. Höjden är baserad på den minsta gemensamma tillåtna höjd enligt TK Geo 13 
(Trafikverket, 2016). Dubbelsidig dränering antas. Den maximala tillåtna totala sättningen är 0,3 
meter för en hastighet på 110 km/h, se Figur 6.1. 
 

 

Figur 6.1: Tillåten totalsättning (Trafikverket, 2016). 
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Följande beräkningar är utförda av Bjerking AB som en utgångspunkt för dimensioneringen av 
grundläggningsmetoderna.

 

Figur 6.2: Förutsättningar för vägbank. 

Jordprofilen har fastställts genom geotekniska sonderingar och jordens deformations-och 
hållfasthetsegenskaper har bedömts i laboratorieförsök och redovisas i bilaga 13. De trafiklaster som 
vägen dimensioneras efter är 5kN/m2 för stödremsa och vägren med en total utbredning på 5,25 
meter samt 20 kN/m2 för körfälten med en utbredning på 6 meter enligt TK Geo 13 (Trafikverket, 
2016). Se figur 6.3. 
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Figur 6.3: Vägbankens uppbyggnad och trafiklaster. 

 
Den totala trafiklasten är följande, där qgc är trafiklasten för sidoremsa och vägren på 5 kN/m2 och qt 

är trafiklasten för körfälten på 20 kN/m2. 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 = 𝑞𝑔𝑐 ∗ 5,25𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 2 + 𝑞𝑡 ∗ 6𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 2 = 292.5 𝑘𝑁/𝑚 

Lasten för överbyggnaden är följande, där Aö är arean för överbyggnaden på 20,6 m2. 

𝑄Ö = 𝐴Ö ∗ 1𝑚 ∗ 
ö

= 20,6 ∗ 1 ∗ 19 = 391,4 𝑘𝑁/𝑚 

 
Sammanställning för ingående parametrar finns i Tabell 6.1. 

Tabell 6.1: Ingående parametrar för dimensionering av väg med lättfyllnadsmaterial. 

Area överbyggnad [Aö] 20,6 m2 

Area underbyggnad [Au]  49,2m2 

Tunghet överbyggnad [ö] 19 kN/m3 

Dimensionerande tunghet underbyggnad [u] Varierar för varje grundläggningsmetod 

Dimensionerande tunghet lättklinker [L] 4.5 kN/m3 

Dimensionerande tunghet skumglas [s] 3.5 kN/m3 

Dimensionerande tunghet cellplast [c] 0,31 kN/m3 

Trafiklast [Qtrafik] 292.5 kN 

Last överbyggnad [Qö] 391,4 kN 



38 
 

Bredd vägbank [b] 42,99 m 

Tunghet torrskorpa [t] 18 kN/m3 

 

6.2.2 Dimensionering av lättklinker 
 

Den dimensionerande tungheten för lättklinker är 4.5 kN/m3 [L] 

Beräkning av last för vägbank [Qvb]:  

𝑄𝑣𝑏 = 𝑄ö + 𝑄𝑢 = 221,4 + 391,4 = 612,6kN 

Där  = 𝐴𝑢 ∗ 1𝑚 ∗ 
𝑢

= 49,2 ∗ 1 ∗ 4,5 = 221,4 𝑘𝑁/𝑚 

Total last:  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑣𝑏 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 = 905,3 𝑘𝑁 

 
Sättningsberäkning: 

Tabell 6.2 visar beräkningen av effektivspänningen [σ'1] i varje jordlager där effektivspänningen i 
varje lager in situ innan påförd last [Δσ'0]. Se bilaga 13. 
 
Tabell 6.2: Beräkning av effektivspänning [σ'1] in situ. 

Skikt Skikttjocklek [m] z [m] σ'0 [kPa] Δσ' = Q/(b+z) [kPa] σ'1= σ'0+Δσ' [kPa] 

1 2 3 64,5 19,68471407 84,18471407 

2 2 5 54,5 18,86434674 73,36434674 

3 2 7 69,1 18,10962192 87,20962192 

4 3 10 91 17,08435554 108,0843555 

 
 
Baserat på kompressionsmodulen M (CRS försök) gäller följande formler för beräkning av sättningen i 
varje skikt där σ'c och σ'L är givna från CRS försöken, se bilaga 13. 
 

Ekvation I σ'1≤ σ'c δz = Σh ∗
σ′

1 − σ′
𝑜

𝑀0
 

Ekvation II σ'c < σ'1  ≤ σ'L δz = Σh ∗
σ′

𝑐 − σ′
𝑜

𝑀0
+

σ′
1 − σ′

𝑐

𝑀𝐿
 

Ekvation 
III 

σ'L ≤ σ'1 δz = Σh ∗
σ′

𝑐 − σ′
𝑜

𝑀0
+

σ′
𝐿 − σ′

𝑐

𝑀𝐿
+

1

𝑀′
∗ ln(1 + (σ′

1 − σ′
𝐿)) ∗

𝑀′

𝑀𝐿
 

 
 
 
 
 
 



39 
 

 
I tabell 6.3 beräknas sättningen [δz] i varje skikt innan lastkompensation.  
 
Tabell 6.3: Beräkning av total sättning. 

Skikt Gällande ekvation  δz [m] 

1  - Ekvation III 0,178051857 

2  - Ekvation III 0,118100657 

3  Ekvation II - 0,110617163 

4  Ekvation II - 0,153874066 

      Σ 0,560643741 

    
 

 

Figur 6.4: Sättningars tidsförlopp, utdrag ur kursmaterial (Holmgren, 2013). 

 
Tabell 6.4 visar sättningen efter 40 år där Cv är given från CRS försöken, se bilaga 13. 
 
Tabell 6.4: Beräkning av total sättning efter 40 år. 
 

Skikt h [m] Cv [m2/s] Tv Ū Beräkning av Ū δz [m] δt=Ū∙δz [m] 

1 2 1,00E-08 3,1536 Ū1 gäller  0,999653579 0,178051857 0,17799018 

2 2 2,00E-08 6,3072 Ū1 gäller  0,999999852 0,118100657 0,11810064 
3 2 1,50E-08 4,7304 Ū1 gäller  0,999992838 0,110617163 0,11061637 

4 3 1,50E-08 2,1024 Ū1 gäller  0,995400943 0,153874066 0,15316639 

            Total sättning efter 40 år [m] 0,559873575 
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Maximal tillåten sättning är 0,3 meter för väg med hastighet 110 km/h enligt TK Geo 13 (Trafikverket, 
2016). Därför måste vägbanken lastkompenseras genom att schaktas ur och fyllas med lättfyllnad. 
För att beräkna schaktvolymen när sättningen är maximalt 0,3 meter, upprättades ett Excel-
dokument där schaktdjupet beräknades genom målsökfunktionen vilket gav ett schaktdjup på 0,926 
meter. Detta ger en reducerad last enligt följande beräkningar.  

Ny last:  

𝑄𝑛𝑒𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑞𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑎 + 𝑞𝑙ä𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 375,808 𝑘𝑁 

𝑞𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑎 = 𝐴𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝛾𝑡 ∗ 1𝑚 = 705,989 𝑘𝑁 

𝑞𝑙ä𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 𝐴𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝛾𝐿 ∗ 1𝑚 = 176,497 𝑘𝑁 

Sättningsberäkning med ny last: 

Samma sättningsberäkningar, med samma villkor användes för att beräkna den nya sättningen enligt 
följande tabeller:  
 
Tabell 6.5: Beräkning av effektivspänning [σ'1]. 

Skikt Skikttjocklek [m] z [m] σ'0 [kPa] Δσ' = Q/(b+z) [kPa] σ'1= σ'0+Δσ' [kPa] 

1 2 3 48 8,1 56 

2 2 5 55 7,8 62 

3 2 7 69 7,5 77 

4 3 10 91 7,1 98 

 
 
Tabell 6.6: Beräkning av total sättning. 

Skikt Gällande ekvation  δz [m] 

1  Ekvation II  0,063 

2  Ekvation II  0,067 

3  Ekvation II  0,063 

4  Ekvation II  0,108 

      Σ 0,301 

 

Tabell 6.7: Beräkning av total sättning efter 40 år. 

Skikt h [m] Cv [m2/s] Tv Ū Beräkning av Ū δz [m] δt=Ū∙δz [m] 

1 2 1,00E-08 3,1536 Ū1 gäller - 0,999653579 0,062515824 0,06249417 

2 2 2,00E-08 6,3072 Ū1 gäller - 0,999999852 0,066895965 0,06689596 

3 2 1,50E-08 4,7304 Ū1 gäller - 0,999992838 0,062566118 0,06256567 

4 3 1,50E-08 2,1024 Ū1 gäller - 0,995400943 0,108543405 0,10804421 

            Total sättning efter 40 år [m] 0,3 

Detta ger en sättning på 0,3 meter vilket är det maximala tillåtna totala sättningen. 

Tabell 6.8: Volymer samt schaktdjup för lättklinker. 

Urschaktningsdjup [m] 0.92424435 

Schaktvolym per 100 meter [m3] 3914 

Total lättfyllnadsvolym inkl. vägbank [m3] 8834 
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6.2.3 Dimensionering av skumglas och cellplast, EPS 
Samma beräkningsgång användes för att beräkna sättningar samt volymer för skumglas och cellplast. 
Resultatet visas i Tabell 6.9. För mer detaljerade beräkningar, se bilaga 14 och 15. 
 
Tabell 6.9: Sammanställning av volymer samt schaktdjup för lättklinker, skumglas och cellplast. 

 Lättklinker Skumglas Cellplast 

Urschaktningsdjup [m] 0.92424435 0.81456943 0.52615279 

Schaktvolym per 100 meter [m3] 3914 3450 2228 

Total lättfyllnadsvolym inkl. 
vägbank [m3] 

8834 8370 7148 

 

6.2.4 Dimensionering av inblandningspelare 
Beräkning av inblandningspelare är utförda av Bjerking AB i programmet Limeset. Dessa beräkningar 
finns i bilaga 16. I dimensioneringen ingår pelare med diametern 0,6 meter med centrumavstånd 
1,80 meter och längden 13,5 meter. Detta innebär att på en 100 meter lång väg med bredden 43 
meter behövs 1 327 stycken pelare samt 7 stycken provpelare, som motsvarar 0,5 % av det totala 
antalet. Med en tunghet på 28 kg/m för pelare med diameter 0,6 meter blir den totala material-
åtgången 504,3 ton Multicem.  

 

6.2.5 Sammanställning av materialåtgång  
I tabell 6.10 redovisas materialåtgången för grundläggningsmetoderna för 100 meter väg. Då 
Multicems funktionella enhet i miljövarudeklarationen (EPD) är 1 ton redovisas dess materialåtgång i 
ton medan lättfyllnadsmetodernas funktionella enhet är 1 m3 och redovisas därför i kubikmeter. I 
volymen för lättfyllnadsmetoderna ingår schaktvolym samt volymen för vägbank som är 4920 m3 för 
lättfyllnadsmaterial.  
 
Tabell 6.10: Grundläggningsmetodernas materialåtgång. 

Material Materialåtgång per 100 meter 

Lättklinker 8 834 m3 

Skumglas 8 370 m3 

Cellplast 7 148 m3 

Multicem 504,3 ton 

 
 

6.3 Kemiskt innehåll  
Här redovisas bedömningar från BASTA och SundaHus.  
 

6.3.1 Bedömning enligt BASTA  
Samtliga produkter uppfyllde högsta kravet för bedömning i BASTA. Detta betyg kallas BASTA. För 
redovisning av kravnivå för respektive produkt, se Bilaga 17. 
 

6.3.2 Bedömning enligt SundaHus 
För Multicem saknas dokumentation och bedömning enligt SundaHus. 
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Leca Lättklinker, ospecificerad, erhöll bedömning “A” i SundaHus (SundaHus, 2011, Bilaga 19). 
Bedömningen gjordes 2011-12-29 och reviderades 2016-10-01. Vid bedömningen fanns fullständig 
dokumentation vilket möjliggjorde en detaljbedömning. Leca Lättklinker, ospecificerad, innehåller 98 
% lera och 2 % järn och redovisar inga dokumenterade emissioner. Produkten har en livslängd på 
över 100 år och kan återanvändas vid byggnation och rivning. Vid deponi sorteras det som 
keramikavfall, klinker och byggmaterial. 
 
Hasopor skumglas erhöll bedömning “A” i SundaHus (SundaHus, 2015, Bilaga 20). Bedömningen 
gjordes 2015-07-07 och reviderades 2018-11-09. Vid bedömningen fanns fullständig dokumentation 
vilket möjliggjorde en detaljbedömning. Skumglas innehåller ca 98 % återvunnet förpackningsglas 
och ca 2 % aktivator och redovisar inga dokumenterade emissioner. Skumglas har en livslängd på 
över 50 år och kan återanvändas eller återvinnas vid byggnation och vid rivning. Vid deponi sorteras 
det som keramikavfall, klinker och byggmaterial. 
 
BEWi EPS standard S200 erhöll bedömning “B” i SundaHus (SundaHus, 2015, Bilaga 
21).  Bedömningen gjordes 2015-07-30 och reviderades 2018-04-22. Vid bedömningen fanns 
fullständig dokumentation vilket möjliggjorde en detaljbedömning. EPS standard S200 innehåller 
cirka 95,24 % polystyren-polymer och cirka 4,76 % pentan. Pentan räknas som ett hälsofarligt och 
miljöfarligt ämne vilket resulterar i att produkten får bedömning ”B”. För att produkten ska få 
bedömning ”A” måste halten pentan vara mindre än 0,1 %. Vid tillverkningen förekommer ämnet 
styren, vilket är klassificerat som ett hormonstörande ämne enligt Europeiska kommissionens 
prioriteringslista och som ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO. Följande emissioner 
redovisas i bedömningen:  

 TVOC 4: 130 µg/m² h, vilket står för Total Volatile Organic Compounds, vilket innebär hur 
mycket materialet avger av flyktiga organiska föreningar efter 4 veckor. 

 TVOC 26: 26 µg/m² h, vilket står för Total Volatile Organic Compounds, vilket innebär hur 
mycket materialet avger av flyktiga organiska föreningar efter 26 veckor.  

 
EPS standard S200 har en livslängd på över 50 år och kan återanvändas, materialåtervinnas och 
energi utvinns vid byggnation och vid rivning.  Vid deponi sorteras det som plast. 

 
6.3.3 Sammanställning av bedömning enligt BASTA och SundaHus  
I tabell 6.11 sammanställs bedömningarna för det kemiska innehållet i respektive material från 
miljödatabaserna BASTA och SundaHus. Det högsta betygskriteriet i BASTA kallas för BASTA och 
högsta betygskriteriet i SundaHus är A.  

 
Tabell 6.11: Sammanställning av bedömning enligt BASTA och SundaHus. 

Bedömning     

  BASTA SundaHus 

Multicem, Cementa AB BASTA Ej redovisad 

Lättklinker (ospec), Leca BASTA A 

Skumglas, Hasopor AB BASTA A 

EPS S200, BEWi Synbra BASTA B 
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6.4 Klimatpåverkan  
Här redovisas klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter för produktionen av material, process-
figurer för produktionen samt transporter från respektive produktion till E4 Uppsala, Fullerö Södra.  

 

6.4.1 Sammanställning av EPD 
Utifrån EPD:er från respektive produkt har ett värde för klimatpåverkan i form av koldioxid-
ekvivalenter (Global Warming Potentials, GWP) tagits fram. Detta värde är ett samlat värde över hela 
produktionen vilket motsvarar informationsmodul A1-A3, det vill säga från att råvaran utvinns till 
färdig produkt. Lättfyllnadsmaterialen har en funktionell enhet som är 1m3 i respektive EPD, medan 
Multicem har en funktionell enhet som är 1 ton. Detta innebär att det redovisade koldioxid-
ekvivalentvärdet i EPD:erna är beräknat för 1m3 producerat material respektive 1 ton producerat 
material. Vid jämförelse av koldioxidekvivalenter måste detta tas i beaktning. För att få ut ett totalt 
koldioxidekvivalentvärde multipliceras materialåtgången med det deklarerade koldioxid-
ekvivalentvärdet. Se tabell 6.12. Materialåtgången beräknades vid dimensioneringen för att uppfylla 
sättningskraven.  
 
Tabell 6.12: Koldioxidekvivalenter för produktion av Multicem, lättklinker, skumglas och cellplast.  

  
Koldioxidekvivalenter (GWP) 
[kg CO2-eq] Materialåtgång Funktionell enhet Total GWP 

Multicem (Cementa) 396 504,3 ton 199 703 

Lättklinker (Leca) 119 8 834 m3 1 051 246 

Skumglas (Hasopor) 7,77 8 370 m3 65 035 

Cellplast, EPS (BEWi)  59 7 148 m3 421 732 

 
 

 
Figur 6.5: Totala koldioxidekvivalenter vid produktion av Multicem, lättklinker, Skumglas och cellplast.  
 
Resultatet visar att lättklinker har den högsta klimatpåverkan vid produktionen följt av cellplast, 
Multicem och sist skumglas som har minst klimatpåverkan.  
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6.4.2 Processfigur 
Produktionen av samtliga material är sammanställda i figur 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9. För skumglas finns 
en färdig processfigur i Hasopors EPD och resterande har sammanställts utifrån EPD:er och 
information från leverantörer och producenter. Genom processfigurerna kartläggs tillverknings-
processen och ger en överskådlig bild över de steg som ingår i produktionen samt vilka energikällor 
som används.  
 

 
Figur 6.6: Produktionsprocess för Multicem. 
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Figur 6.7: Produktionsprocess för Leca lättklinker. 

 
 
 

 
Figur 6.8: Produktionsprocess för Skumglas (Hasopor, 2017). 
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Figur 6.9: Produktionsprocess för cellplast, EPS. 
 
 

6.4.3 Sammanställning transporter  
I denna del redovisas klimatpåverkan från transporter i form av koldioxidekvivalenter under 
informationsmodul A4, viket motsvarar transporter från produktionen till arbetsplatsen vid E4 
Uppsala, Fullerö Södra. De transporter som sker under produktskedet, exempelvis transporter från 
råvaruutvinning till produktion, är redan inräknat i miljövarudeklarationen som är redovisat i avsnitt 
6.4.1. Generisk data för transporter inhämtades från Miljöbyggnads klimatverktyg version 15.4. och 
motsvarar koldioxidekvivalenterna per ton och kilometer, se Tabell 6.13. 
 
Tabell 6.13: Koldioxidekvivalenter per ton och kilometer vid transporter via lastbil, fartyg och tåg 
(Miljöbyggnad, 2018). 

Generisk data 

  kg CO2/ton km 

Lastbil 0,18 

Fartyg 0,05 

Tåg 0,05 
 
Tabell 6.14: Total vikt i ton av Multicem, lättklinker, skumglas och cellplast. 

Total vikt [ton] 

Multicem (Cementa) 504,3 

Lättklinker (Leca) 2 120,2 

Skumglas (Hasopor) 1 506,6 

Cellplast, EPS (BEWi) 221,6 
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Tabell 6.15: Uppskattade transportavstånd mellan produktion och arbetsplats samt koldioxid-
ekvivalenter av dessa transporter. 

 

Klimatpåverkan 

  Avstånd [km]   

  Lastbil Båt Totalt kg CO2 

Multicem (Cementa) 130 370 21 130 

Lättklinker (Leca) 220 790 167 705 

Skumglas (Hasopor) 250 - 67 797 

Cellplast, EPS (BEWi) 80 - 3 191 

 
 
 

Figur 6.10: Klimatpåverkan för transporter av Multicem, lättklinker, skumglas och cellplast från 
tillverkning till arbetsplatsen vid E4 Uppsala, Fullerö. 

 

6.4.4 Sammanlagd klimatpåverkan 
Den sammanlagda klimatpåverkan innefattar koldioxidekvivalenterna för produktionen samt 
transporter från produktionen till arbetsplatsen vid E4 Uppsala, Fullerö Södra och redovisas i Tabell 
6.16 samt figur 6.11. 
 
Tabell 6.16: Sammanlagd klimatpåverkan för produktion och transporter. 
 

Total klimatpåverkan [kg CO2-eq] 

  Produktion Transporter Totalt kg CO2 

Multicem (Cementa) 199 703 21 130 220 833 

Lättklinker (Leca) 1 051 246 167 705 1 218 951 

Skumglas (Hasopor) 65 035 67 797 132 832 

Cellplast, EPS (BEWi) 421 732 3 191 424 923 
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Figur 6.11: Sammanlagd klimatpåverkan för produktion och transporter. 

 

6.5 Kostnader 
6.5.1 Förutsättningar för kostnadsjämförelse 
Priser för överblivna schaktmassor inhämtades per telefon från Börje Holmgrens Åkeri AB i Uppsala, 
där leran teoretiskt skulle fraktas från den tilltänkta platsen till 55:ans bergtäkt i Uppsala. I priset 
ingår schaktning, lastning, transport och tippning på deponi. Varje fordon kan maximalt inrymma 
volymer om 20 m3 per transport. 
 
Priser för geotextilduk inhämtades per telefon från Sand och Grus AB Jehander i Stockholm. Vid 
jämförelsen valdes geotextilduk av klassificering N3 då kornfraktionen är mellan 60-200 millimeter 
och jordarten är lera (Dahl Sverige AB, 2015). Varje rulle består av en duk på 5x100 meter= 500 m2, 
där skarvning ska göras om 0,5 meter (Sand och Grus AB Jehander, 2019). Utifrån omkrets av 
schaktyta inklusive släntlutning och vägbanksuppbyggnad gjordes en grov uppskattning av åtgången. 
Vid uppskattningen antogs att cirka 20 rullar skulle krävas per hundra meter för 
lättfyllnadsmaterialen. För inblandningspelare antas geotextilduken gå tvärs över vägens bredd med 
0,5 meter överlappning, vilket ger en ungefärlig åtgång på 10 rullar. I priset ingår frakten. 
 
Priser för krossmaterial inhämtades per telefon från Dalby Maskin AB. I jämförelsen valdes bergkross 
i storlek 0-63 millimeter som överbyggnadsmaterial, eftersom det är en vanligt förekommande 
fraktion i vägbyggnader (Snabbgrus AB, u.å). Vikten på bergkross för 0-63 millimeter är cirka 1,7 
ton/m3. Transporter är inräknade i priset för krossmaterial, där kostnaden för transport till platsen är 
cirka 43 kr/m3 och materialet cirka 91 kr/m3 inklusive moms. 
 
Priser för material inhämtades genom mailkonversationer med leverantörer och entreprenörer. 
Priserna är i form av riktpriser, det vill säga ungefärliga för den specifika platsen i denna studie. 
Enhetspriser för grävmaskin och arbetskraft inhämtades genom mailkonversationer med 
entreprenörer.  
 
Vid vägbanksuppbyggnad för inblandningspelare antas att hela vägbanken utgörs av bergkross 0-63 
millimeter, vilket enligt givna randvillkor från dimensioneringen motsvarar en area på 20,6 m2+49,2 
m2= 69,8 m2, och en volym om 6 980 m3 för en sträcka på hundra meter. 
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6.5.2 Sammanställning kostnad 
Kostnaderna för respektive grundläggningsmetod sammanställs i tabell 6.17, 6.18, 6.19 och 6.20. 
 
Tabell 6.17: Totalkostnad och enhetspriser för Multicem. 
 

Multicem (Cementa)  Enhetspris    Kapacitet   Antal   Kostnad [kr] 

Pelare 80 kr/st  1327 st 106 160 

Material: Multicem 55 kr/m  17 914,50 m 985 298 

Etablering, 2 maskiner inkl 
utrustning 

120 000 kr/etablering  1 st 120 000 

Provpelare 3 500 kr/pelare  7 st 24 500 

Geotextilduk inkl transport 6 950 kr/st 500 m2/rulle 10 rullar 69 500 

Vägbank med krossmaterial 
inkl transport 

134 kr/ton Ca 1,7 ton/m3 6 980 m3 1 590 044 

   Totalkostnad 2 895 502 kr 

 
Tabell 6.18: Totalkostnad och enhetspriser för lättklinker. 
 

Lättklinker 
(Leca) 

 Enhetspris   Kapacitet   Pris  
 Volym 

[m3]  
 Antal  Kostnad [kr] 

Överblivna 
schaktmassor 

200 kr/m3 
20 

m3/transport 
4 000 

kr/transport 
3 914 

195,70 
transporter 

782 800 

Geotextilduk 
inkl transport 

13,9 kr/m2 500 m2/rulle 6 950 kr/rulle  20 rullar 139 000 

Material inkl 
transport 

500 kr/m3 
120 

m3/transport 
60 000 

kr/transport 
8 834  4 417 000 

Grävmaskin 
utläggning 

950 kr/h 20 m3/h  8 834 441,70 h 419 615 

Arbetskostnad 450 kr/pp/h 2 pers 
900 kr/h för 2 

pers 
 441,70 h 397 530 

Krossmaterial 
inkl transport 

134 kr/ton Ca 1,7 ton/m3  2 060 
 

469 268 

     Totalkostnad 6 625 213 kr 

 
Tabell 6.19: Totalkostnad och enhetspriser för skumglas. 
 

Skumglas 
(Hasopor) 

 Enhetspris   Kapacitet   Pris  
 Volym 

[m3]  
 Antal  Kostnad [kr] 

Överblivna 
schaktmassor 

200 kr/m3 
20 

m3/transport 
4 000 

kr/transport 
3 450 

172,50 
transporter 

690 000 

Geotextilduk 
inkl transport 

13,9 kr/m2 500 m2/rulle 6 950 kr/rulle  20 rullar 139 000 

Material inkl 
transport 

572 kr/m3 
120 

m3/transport 
68 640 

kr/transport 
8 370 

69,75 
transporter 

4 787 640 

Grävmaskin 
utläggning 

950 kr/h 20 m3/h  8 370 418,50 h 397 575 

Arbetskostnad 450 kr/pp/h 2 pers 
900 kr/h för 2 

pers 
 418,50 h 376 650 

Krossmaterial 
inkl transport 

134 kr/ton Ca 1,7 ton/m3  2 060 
 

469 268 

     Totalkostnad 6 860 133 kr 
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Tabell 6.20: Totalkostnad och enhetspriser för cellplast. 
 

Cellplast EPS 
S200 (BEWi) 

 Enhetspris   Kapacitet   Pris  
 Volym 

[m3]  
 Antal  Kostnad [kr] 

Överblivna 
schaktmassor 

200 kr/m3 
20 

m3/transport 
4 000 

kr/transport 
2 228 

111,40 
transporter 

445 600 

Geotextilduk 
inkl transport 

13,9 kr/m2 500 m2/rulle 6 950 kr/rulle  20 rullar 139 000 

Material inkl 
transport 

690 kr/m3   7 148  4 932 120 

Grävmaskin 
utläggning 

950 kr/h 20 m3/h  7 148 357,40 h 339 530 

Arbetskostnad 450 kr/pp/h 2 pers 
900 kr/h för 2 

pers 
 357,40 h 321 660 

Krossmaterial 
inkl transport 

134 kr/ton Ca 1,7 ton/m3  2 060 
 

469 268 

     Totalkostnad 6 647 178 kr 

 
I Figur 6.12 redovisas den totala kostnaden för respektive grundläggningsmetod. 

 

 
Figur 6.12: Totalkostnad för jämförda grundläggningsmetoder. 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten och eventuella felkällor beskrivs.  
 

7.1 Intervjustudie 
Intervjuerna utfördes som ett komplement till studien för att ge en nulägesbild om vad som styr valet 
av grundläggningsmetod idag och vad aktörerna anser krävs för att hållbarhetsaspekten ska vägas in 
vid valet. Resultatet är baserat på några få respondenters uppfattningar och erfarenheter, vilket 
innebär att om andra eller fler aktörer hade ingått i intervjustudien, skulle svaren kunnat se 
annorlunda ut. 

  
Utifrån svaren i intervjuerna beror val av grundläggningsmetod på de geotekniska förutsättningarna 
på platsen, krav från beställare och regelverk, entreprenadform, miljö och framför allt kostnad. Enligt 
respondenterna väljs nästan alltid det billigaste alternativet framför andra aspekter. Att kostnaden 
har en så stor inverkan på val av metod, beror på att samtliga företag måste gå med vinst för att 
överleva på marknaden. Ekonomin har därmed en central betydelse och prioritet. I anbudsskedet 
tävlar företag om uppdrag, där beställaren oftast väljer det förmånligaste alternativet för att 
minimera utgifterna. För att vinna uppdrag måste därmed projektören eller entreprenören 
presentera ett så ekonomiskt fördelaktigt alternativ som möjligt, gå med vinst och kunna utföra 
arbetet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. När valet oftast kretsar kring den ekonomiska 
aspekten innebär det att andra aspekter inte får samma utrymme. Även om samtliga aktörer arbetar 
med att väga in miljöaspekten på olika sätt, så har det inte lika stor tyngd i anbudssammanhang. Ett 
alternativ som anses billigast i offerten betyder inte automatiskt att det är ekonomiskt mest 
fördelaktigt i längden. Ur ett långsiktigt perspektiv kan ett sådant alternativ innebära att material 
måste bytas ut eller underhållas på sikt eller att ett mer miljövänligt alternativ, som verkar dyrast 
från början, kan vara mest fördelaktigt i längden. Sett ur ett samhällsperspektiv kan ett sådant 
alternativ innebära exempelvis mindre utsläpp av växthusgaser och mindre föroreningar. Den 
aspekten vägs inte in i lika stor omfattning utan oftast ser företagen mestadels kortsiktigt på total-
kostnaden i offerten.  

  
För att hållbarhetsaspekten ska kunna påverka valet av metod måste miljöfrågan prioriteras i hela 
ledet av aktörskedjan. Entreprenörer måste kunna tävla om ett uppdrag på samma villkor genom att 
det exempelvis finns ett krav eller incitament i förfrågningsunderlaget på att samtliga ska presentera 
ett mer miljövänligt alternativ. Genom att använda en ekonomisk bonus som incitament för att 
arbeta hållbart eller med hållbara alternativ skulle möjligtvis miljöfrågan ta alltmer plats. I de fallen 
kan dock kostnaden för ett uppdrag blir högre. 

  
Samtliga respondenter i intervjustudien anger att de dagligen arbetar med hållbarhet och miljö på 
olika sätt och att de tror att det mest hållbara alternativet skulle väljas om det presenterades. De 
svaren tyder på att viljan att ta miljöfrågan på allvar finns, men att den kommer i konflikt med den 
ekonomiska aspekten.  
 

7.2 Dimensionering 
För den specifika jordprofilen med uppförd vägbank visar resultatet att samtliga lättfyllnadsmetoder 
kräver schaktning. Det material som kräver störst schaktning och därmed mest materialåtgång är 
lättklinker följt av skumglas och cellplast. Detta beror främst på respektive lättfyllnadsmaterials 
densitet. Ju högre densitet materialet har i vägbanken, desto mer belastas jorden och desto större 
jordvolym behöver schaktas bort och ersättas med lättare material. Resultatet visar även att 
Multicem har minst materialåtgång. Anledningen till att Multicem har mindre materialåtgång är att 
det är en annan typ av grundläggningsmetod där inblandning inte sker i hela jorden.   
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Samtliga resultat för kostnad och klimatpåverkan baseras på utfallet av de dimensionerade 
lättfyllnadsvolymerna och de givna randvillkoren för inblandningspelare. Det är svårt att bedöma 
reabiliteten av resultaten, eftersom dimensioneringarna är av förenklad karaktär och avser en 
sträcka på 100 meter. I verkligheten skulle överbyggnaden utgöras av olika material med varierande 
tunghet och överbyggnadstjockleken skulle inte vara likadan för samtliga lättfyllnadsmaterial enligt 
TK Geo 13. Dessutom skulle jordprofilen för den dimensionerade sträckan troligtvis inte se likadan ut 
på alla ställen, vilket medför att materialåtgången inte skulle vara lika stor och därmed påverka 
utfallet av både kostnad och klimatpåverkan. Däremot har alla metoder samma förutsättningar vilket 
gör att metoderna blir proportionellt jämförbara även om de exakta siffervärdena inte stämmer 
överens med verkligheten. 

 

7.3 Kemiskt innehåll 
Resultatet visade att samtliga produkter erhöll det högsta betygskriteriet i BASTA vilket innebär att 
materialet inte innehåller utfasningsämnen. Resultaten visar även att skumglas och lättklinker erhöll 
det högsta betyget ”A” i SundaHus medan cellplast erhöll betyg ”B” på grund av halten pentan som 
överstiger 0,1 %. Detta ämne är miljö-och hälsofarligt. Cellplast innehåller även styren som klassas 
som hormonstörande. På grund av detta anses cellplast vara minst miljövänlig. Jämförelsen blir dock 
inte fullständig utifrån kemiskt innehåll eftersom Multicem saknar bedömning i SundaHus och det är 
oklart vilket betyg produkten i sådana fall skulle erhålla. En annan aspekt är att bedömningen även 
kan se annorlunda ut om andra databaser används, eftersom olika företag bedömer produkterna på 
olika sätt utifrån varierande bedömningskriterier även om innehållet fortfarande är detsamma. 
Resultatet kan även se annorlunda ut om liknande produkter från andra leverantörer och 
producenter skulle undersökas, eftersom kemiskt innehåll och sammansättning kan variera mellan 
produkterna. 

 

7.4 Klimatpåverkan 
Resultatet visar att lättklinker har den största totala klimatpåverkan, sett från de undersökta 
informationsmodulerna A1-A4, följt av cellplast, Multicem och sist skumglas som har den lägsta 
totala klimatpåverkan. 

  
Skumglas har den lägsta totala klimatpåverkan och även den lägsta klimatpåverkan sett till enbart 
produktionen. Den låga klimatpåverkan vid produktionen kan bero på närheten till huvudråvaran i 
form av returnerat förpackningsglas från Svensk Glasåtervinning, som är beläget intill fabriken. 
Elektriciteten som används vid produktionen består av grön el i form av vattenkraft som även 
påverkar resultatet. I miljövarudeklarationen redovisas informationsmodulerna var för sig och inte i 
ett samlat värde. Utifrån detta kan man fastslå att den största klimatpåverkan utgörs av modul A3 
som är en mer resurskrävande del eftersom skumglaset kräver energi vid expanderingen. För 
skumglas utgörs den sammanlagda klimatpåverkan till hälften av transporter från produktionen vilket 
beror på var arbetsplatsen är placerad geografiskt. I Sverige finns det endast en fabrik som tillverkar 
Hasopor skumglas, vilket innebär att transportsträckorna varierar beroende på vart materialet ska 
fraktas, och därmed varierar även klimatpåverkan för varje enskilt fall. Cellplast har exempelvis flera 
fabriker i Sverige vilket gör att transportsträckorna oftast blir kortare. I studien har hänsyn inte tagits 
till vilken typ av drivmedel som används vid transporterna vilket även det skulle ha en bidragande 
effekt på resultatet, beroende på om drivmedlet utgörs av fossila bränslen eller biobränslen. 

 
Multicem har den näst lägsta totala klimatpåverkan vilket kan bero på att det inte behövs lika mycket 
material för inblandningspelare för att uppnå sättningskraven som vid grundläggning med 
lättfyllnadsmaterial. Däremot frigörs stora mängder koldioxid, som finns bundet i kalksten, vid 
framställning av cement. Detta innebär att det inte går att undgå koldioxidutsläpp vid framställning 
av cement. Däremot kan det troligtvis utvecklas nya tekniska lösningar i framtiden som reducerar, 
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binder eller utnyttjar koldioxiden vid tillverkningen. Multicem har en låg klimatpåverkan från 
transporterna som beror på att transporten till största del sker via fartyg till någon av de sexton 
sjönära depåerna och att det därifrån fraktas vidare med bulkbil. Den generiska datan visar att fartyg 
har lägre utsläppsvärden än lastbil, vilket i detta fall bidrar till en mindre klimatpåverkan än om 
materialet enbart skulle fraktas med lastbil. 

 
Vid framställning av Multicem sparas cirka 500 kg koldioxidekvivalenter per ton jämfört med 
traditionellt kalkcement enligt en studie utförd av Sveriges geotekniska institut [SGI] på uppdrag av 
Cementa AB (Cementa AB, u.å.b, Bilaga 6). Om bindemedlet istället hade utgjorts av kalkcement, som 
i dagsläget är den vanligaste typen av inblandningspelare, hade den totala klimatpåverkan istället fått 
det näst högsta värdet med cirka 5000 kg koldioxidekvivalenter mer än cellplast. På grund av 
avsaknad av miljövarudeklaration för kalkcement kan detta inte säkerställas. 

  
Cellplast har den näst högsta totala klimatpåverkan. Vid framställning av EPS sker ett flertal längre 
transporter som bidrar till en större klimatpåverkan, då råvarorna inhämtas från bland annat 
Nederländerna och Finland. Råvarufabriken ligger i Finland och den förädlade råvaran som framställs 
fraktas via fartyg till fabriken i Sverige. Vid framställning av EPS används bland annat fossila bränslen. 
Dessa faktorer är bidragande orsaker till att cellplast har den näst högsta klimatpåverkan vid fram-
ställning av produkten. Cellplast har däremot låga utsläpp av koldioxid vid transporter, vilket främst 
beror på att fabriken som tillverkar EPS ligger i Norrtälje och är geografiskt belägen nära 
arbetsplatsen i denna studie.  

  
Lättklinker har den största klimatpåverkan både från framställningen och transporter. Det beror 
främst på att tillverkning av lättklinker är en energikrävande process som både innefattar stora 
mängder el för upphettning och stora mängder bränslen att elda med i tunnelugnen. I tillverknings-
processen används varierande bränslen, allt från fossila bränslen i form av kol och naturgas, som ger 
upphov till ett högre värde i form av koldioxidekvivalenter, till spillbränslen och andra biobränslen. 
Under utvinningen av lera används grävmaskiner som också släpper ut koldioxid vid framdrivning.  

  
Den studerade EPD:n avser Leca lättklinker från Hinge i Danmark och upprättades 2015. Sedan 1 
januari 2018 har en miljösatsning utförts för att använda grön el i samtliga nordiska fabriker. Grön el 
är förnybar energi och kan bland annat vara vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Detta medför att 
det verkliga utfallet på klimatpåverkan har ändrats och ser lägre ut idag än när EPD:n upprättades. 
Troligtvis ger detta en betydande skillnad på utsläppen av koldioxidekvivalenter. 

Lättklinker har den högsta klimatpåverkan från transporter, vilket beror på att det inte längre finns 
någon produktion av Leca lättklinker i Sverige och materialet hämtas i detta fall från den danska 
fabriken. Jämfört med de andra materialen, som samtliga har slutproduktion i Sverige, bidrar detta 
till att transportsträckan blir längre för lättklinker och därmed blir även klimatpåverkan högre. Det 
positiva är dock att lättklinker till största del transporteras via fartyg från Danmark, som har en lägre 
klimatpåverkan jämfört med om transporten skulle ske med lastbil. En annan faktor som påverkar är 
att det krävs större volymer av lättklinker för att uppfylla sättningskraven jämfört med de andra lätt-
fyllnadsmaterialen i studien. 

I studien har endast klimatpåverkan i form av GWP analyserats, vilket ger en begränsad bild av 
produktens totala miljöpåverkan under hela dess livscykel. Det finns även andra miljöpåverkans-
kategorier att ta hänsyn till vid bedömning i en livscykelanalys såsom försurning, övergödning och 
ozonnedbrytning. Informationsmodulerna A1-A3 har undersökts utifrån miljödeklarationer. I 
majoriteten av fallen finns inga deklarerade värden av resterande moduler i miljövaru-
deklarationerna eftersom EPD:er är utförda av producenter som oftast bara kan påverka och ha insyn 
i produktionsskedet av produkten. Var och hur produkten används är sedan upp till brukaren och är 
därför svår att förutse. Detta gör att den specifika platsen och användningen av produkten avgör hur 
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den totala miljöpåverkan kommer att se ut. Om andra moduler skulle undersökas, skulle utfallet 
möjligtvis se annorlunda ut. De flesta EPD:er har även ett sammanlagt värde för hela produktions-
processen vilket gör det svårt urskilja från vilken del i produktionen som miljöpåverkan är som störst. 

Miljöpåverkan under modul A4 är baserad på Miljöbyggnads generiska data vilket är angivet i ton per 
km och beräkningen är därför inte baserad på antal transporter som krävs för att frakta materialet. 
Resultatet för denna modul beror också på var arbetsplatsen är belägen och kan variera stort. Det 
betyder att resultatet endast är applicerbart på just detta fall där arbetsplatsen är belägen vid E4 
Uppsala, Fullerö. Påverkan av transporterna kan även bero på vilken leverantör man använder sig av 
och bör vara så nära arbetsplatsen som möjligt för att minska klimatpåverkan för transporterna. Vid 
val av leverantör bör hänsyn till produktskedet tas, då det kan löna sig klimatmässigt att inhämta 
material med längre transportsträcka, men med ett lägre deklarerat värde i EPD under modul A1-A3. 
Vid beräkning av klimatpåverkan av transporter används samma generiska data för samma typer av 
transporter. I verkligheten kan detta se annorlunda då vissa använder biobränslen medan andra 
använder fossila bränslen som drivmedel. Det betyder att den verkliga klimatpåverkan från 
transporter kan skilja sig från resultatet i studien.  

Denna studie ger inte en helhetsbild över den totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, utan 
ger endast en inblick i materialets klimatpåverkan under de första stadierna i en livscykel. 
Jämförelsen kan däremot ge kunskap om klimatpåverkan för grundläggning och ligga till grund för 
fortsatta studier. 

7.5 Kostnader 
Resultatet visar att grundläggning med Multicem uppvisar lägsta totalkostnad följt av Leca 
Lättklinker, BEWi Cellplast EPS S200 och Hasopor Skumglas. Totalkostnaderna mellan lättfyllnads-
materialen är relativt lika, vilket troligtvis beror på att krossmaterialet i överbyggnaden, maskiner, 
arbetskraft och geotextilduk baseras på samma förutsättningar i dimensioneringen. Utifrån material-
kostnad är cellplast dyrast per kubikmeter och lättklinker billigast. Kostnaden för överblivna 
schaktmassor är däremot lägst för cellplast och dyrast för lättklinker, vilket beror på att cellplast är 
ett lättare material som inte bidrar till lika omfattande sättningar när det används som material i 
vägbanken. Ju lättare materialet i vägbanken är, desto mindre belastas och påfrestas jorden under. 
När materialet utgör en större belastning på jorden, uppstår större sättningar och mer jord behöver 
schaktas ur för att ersättas med lättare material, vilket i sin tur bidrar till en mer omfattande 
materialåtgång. Däremot kan de bortschaktade massorna ibland användas som exempelvis 
bullervallar, vilket betyder att kostnaden för att för de överblivna schaktmassorna kan reduceras då 
de inte behöver gå på deponi.    

 
Intervjustudien med aktörerna visar att det förmånligaste alternativet väljs i första hand och därför 
skulle troligtvis inblandningspelare med Multicem väljas som grundläggningsmetod, eftersom den 
kostar ungefär hälften så mycket som någon av lättfyllnadsmetoderna. Intervjustudien visar även att 
det mest miljövänliga alternativet troligtvis skulle väljas om det presenterades. Det innebär att om 
valet stod mellan de tre lättfyllnadsmetoderna hade möjligtvis skumglas valts då den har lägst klimat-
påverkan och kostnaden inte skiljer sig avsevärt mellan metoderna. 

 
 

7.6 Analys av återvinning och återanvändning 
Både skumglas och lättklinker går att återanvända i andra projekt om materialet separeras från 
undergrund och överbyggnad. När materialet återanvänds bidrar detta till en minskad 
klimatpåverkan då framställningsprocessen inte behöver genomföras igen. Eftersom lättklinker har 
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den största klimatpåverkan vid produktskedet sparas en stor del av koldioxidutsläppen in vid åter-
användning. Det finns referensprojekt för både lättklinker och skumglas där detta har genomförts 
med framgång.  
 
Multicem går inte att återvinna eller återanvända som inblandningspelare. Däremot kan de 
jordmassor som Multicem har blandats i användas som exempelvis fyllnad vid slänter.  
 
Enligt leverantörer går cellplast att återvinna. Denna metod är dock relativt ny och det saknas 
fortfarande kunskap om återvinning av cellplast hos användaren och på grund av detta slängs mycket 
av materialet som brännbart enligt Marketing & Communications Manager på BEWi Synbra AB 
(personlig kommunikation, 8 maj 2019). För att cellplasten ska gå att återvinna måste den även vara 
fri från annat material redan när den skickas tillbaka för återvinning. Detta är en nackdel då 
materialet ofta är inbyggt och kan vara svårt att separera från annat ingående material. 
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8. Slutsats 
 
Miljöfrågan är ett aktuellt ämne som får alltmer fokus i samhället. Med branschgemensamma 
verktyg och samarbetsplattformar såsom Fossilfritt Sverige verkar byggbranschen för att nå klimat-
målen. Det gäller inte minst grundläggning, där det fortfarande behövs tydligare krav och regelverk 
för att kostnaden inte ska vara den avgörande parametern vid val av grundläggningsmetod.  
 
Studien av fyra olika alternativ visar att skumglas är det mest miljövänliga alternativet eftersom den 
uppvisar lägst sammanlagd klimatpåverkan utifrån de studerade informationsmodulerna, A1-A4. 
Skumglas erhåller även högsta betygskriteriet i BASTA och SundaHus. Däremot är skumglas den mest 
kostsamma metoden. Ur ett ekonomiskt perspektiv uppvisar inblandningspelare med Multicem den 
lägsta totalkostnaden, både till material och utförande. Metoden är även det näst mest miljövänliga 
alternativet. Däremot är Multicem det enda materialet i jämförelsen som saknar bedömning i 
SundaHus, vilket medför att en bedömning utifrån kemiskt innehåll inte kan utföras för produkten. 

 
Den minst gynnsamma grundläggningsmetoden ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt är 
lättklinker som har en klimatpåverkan som är mer än nio gånger så stor som skumglas och en total-
kostnad som är mer än dubbelt så hög som Multicem. Denna bedömning baseras dock på en 
miljövarudeklaration från år 2015. Sedan dess har en omfattande miljösatsning gjorts på samtliga 
fabriker i Norden, vilket innebär att alla fabriker bland annat drivs på grön el. Det betyder att klimat-
påverkan förmodligen skulle vara betydligt lägre i dagsläget om en ny miljövarudeklaration skulle 
publiceras för den nuvarande produktionen av lättklinker.   

 
Cellplast har en relativt hög klimatpåverkan jämfört med de andra metoderna och innehåller styren 
som anses vara ett hälsofarligt ämne. Dessutom är den jämförda cellplasten dubbelt så dyr som 
Multicem. De ingående materialen i cellplast utvinns från råolja som inte är en förnybar resurs. 

 
Resultatet för fallstudien är endast applicerbart för detta specifika fall, men kan ge en tydlig 
indikation på klimatpåverkan och kostnad för de jämförda grundläggningsmetoderna för liknande 
studieobjekt. Om förutsättningarna ser annorlunda ut, kan utfallet eventuellt bli annorlunda då en 
rad faktorer påverkar resultatet. Det beror bland annat på typ av projekt, geografiskt läge, jordprofil, 
vägbankshöjd, entreprenadform, val av leverantör eller producent, men även på vad som studeras i 
livscykelanalysen. Genom intervjustudien med aktörerna fastslogs att val av grundläggningsmetod 
beror på ett flertal faktorer, där den ekonomiska aspekten oftast väger tyngst. Detta betyder att 
grundläggning med inblandningspelare av Multicem troligtvis skulle väljas i första hand.  
 
Avslutningsvis måste företag värdera vilken faktor som har högsta prioritet och därefter välja den 
grundläggningsmetod som lämpar sig bäst för det specifika projektet.  
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9. Rekommendationer för fortsatta studier  
Under studiens gång har tankar och idéer om vad som skulle vara intressant att studera vidare 
uppkommit. Nedan anges förslag på några idéer för fortsatta studier. 
 

 Hur mycket av ett byggnadsverks totala miljöpåverkan eller kostnad utgörs av grund-
läggningen. 

 Vid vilken brytpunkt väger miljöaspekten tyngre än kostnad. 

 Analys av miljöpåverkan för andra grundläggningsmetoder såsom bankpålning. 

 Vid vilken bankhöjd är det kostnadsmässigt mer lönsamt att använda lättfyllnadsmetoder än 
inblandningspelare. 

 Undersökning av andra miljöpåverkanskategorier alternativt andra informationsmoduler 
under livscykeln. 
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Bilaga 1-Intervju med Cementa AB  
 

Information om intervjun: 
 Intervjun ägde rum 2019-05-07 

 Syftet med intervjun är att få kunskap om Multicem som bindemedel vid installation av 
inblandningspelare och dess miljöpåverkan 

 Respondenten arbetar som Utvecklingschef hos Cementa AB  

 Frågor skickades till respondenten innan intervjun ägde rum 

 Intervjun utfördes på telefon och spelades in 

 Intervjun var 33 minuter lång 
 

Frågor:  
 Berätta om Multicem som material och metod 
 Vad är skillnaden mellan Multicem och kalkcement? 
 Hur produceras materialet, och var? 
 Var kommer råvaran ifrån?  
 Vilka energikällor använder ni vid tillverkning? Hur mycket energi går åt vid tillverkningen? 
 Avger Multicem några emissioner vid användning/tillverkning? 
 Hur sker transporterna till och från produktionen samt internt? 
 Har ni några miljö/hållbarhetskrav som ställs på er? Från vilka? 
 Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor på Cementa? 
 Kan Multicem återvinnas/återanvändas? Hur? 
 Hur sker deponi? 
 Vilka för- och nackdelar med er produkt ur miljö-eller ekonomisk synpunkt? 

 
Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondenten benämns som ”R” och intervjuaren benämns som ”I”. 
 

Intervju: 
 
I: Kan du berätta om Multicem som material och hur det används? 
 
R: Ja, Multicem är ju en relativt ny produkt, den kom ungefär 2015. Det var i en period när vi höll på 
att titta över på våra produkter och hur vi även på stabiliseringssidan skulle kunna hitta ett sätt att 
sänka koldioxidprofilen på de här produkterna. Och då gjorde vi tester med det som har blivit 
Multicem, som är en blandning av cement men också med det som heter CKD, eller Cement Kiln 
Dust. Då märkte vi att vi fick egenskaper ganska tidigt, som väldigt väl passade in på stabilisering, hur 
man jobbar med markstabilisering. Och efter en tid lyckades vi få till proportioner och innehåll och 
sådär, så att vi fick en produkt som vi tyckte fungerade bra och med en betydligt lägre koldioxidnivå 
än den traditionella KC-pelaren. 
 
I: Så CKD, vad är det för någonting? 
 
R: Det är en ström, alltså en gasström. Har ni sett hur cementtillverkning går till? 
 
I: Nja, vi vet ungefär. Det vi har sett på eran hemsida. 
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R: Ja, på våran hemsida… okej, ja men då har ni sett i alla fall att vi har så kallade 
mottströmsprocesser, där materialet går en väg, alltså om du ser på vår hemsida kan vi titta på 
samma bild. 
 
I: Ja, nu är jag inne på er hemsida i alla fall. 
R: Ja, just det. Då finns det en rubrik som heter produktion, och sedan finns det en rad där under som 
heter tillverkning av cement… rulla ner lite där så finns det en blå text som heter produktion steg för 
steg. Då får man upp en vit ruta med lite små bilder… så jag tänkte om vi utgår ifrån den, så är det ju 
så att längst uppe till vänster har vi ju kalkstenstäckt och sedan går det igenom krossar och lager och 
kvarnar för att bli ett mjöl som sedan går in i ugnen eller värmesystemet, den varma delen. Då kan 
man säga att materialet går från vänster till höger i bild, medan om man tittar längst ner så står det 
kylare.  
 
I: Ja. 
 
R: Därifrån, i ugnen så sitter själva flamman där vi värmer allt material och i kylaren så kan man 
enkelt säga att det sitter en stor fläkt och den blåser värmen i ugnen genom hela ugnen upp i en stor 
värmeväxlare, upp i råkvarn. Det betyder att luftströmmen går åt ett håll och materialet går åt ett 
annat och då kallar man det för en motströmsprocess. På det sättet så nyttjar vi värmen i ugnen till 
att värma upp materialet på vägen. Och för att nå långt, eller för att sänka koldioxidpåverkan i den 
varma delen av ugnen, det är där vi har väldigt stora mängder bränslen, så försöker vi hitta andra 
typer av bränslen. Och dels biobränslen men dels också återvunnet icke-biobränsle men som inte går 
att återanvända eller åter-recirkulera på grund av sin design, sugrör till exempel eller vissa typer av 
plastpåsar som inte går att återanvända till nya plastpåsar. Det blir utsorterat avfall och det kan vi 
elda. Men det finns ju också innehåll av vissa saker som inte får hamna i cementet. Det finns en hel 
del regelverk som ni säkert har stött på med olika standarder, vilka krav som gäller för olika typer av 
konsumtioner. Och då är det så att vi har en reningsprocess i ugnen av rökgaserna som gör att vi får 
ut en ström av partiklar, Cement Kiln Dust, om man ska säga försvenskat ett damm som försvinner ut 
ifrån den reningsprocessen. Och istället för att lägga den på deponi så har vi liksom jobbat för att 
försöka hitta andra sätt att använda den, alltså deponi eller återföra den i cementet på annat sätt. 
Men den här reningsprocessen gör att man får ut en sidoström av det här materialet.  
 
I: Just det. 
 
R: Och det försöker vi ju använda på olika sätt i olika produkter då. Så egentligen är det då en grad av 
rening. Det är precis som att, för att inte släppa ut något svavel så har vi det som i bilden heter 
skrubber. Där går alla rökgaser genom skrubbern, och där släpper vi ner ett finmalt kalkstensmjöl 
som binder svavlet och som omvandlas i en kemisk reaktion till gips. Det gipset stoppar vi in i 
cementkvarnen sedan när vi maler cement. Genom att rena svavlet och inte släppa ut någonting så 
skapar vi en produkt som går in i cementkvarnen i form av gips. På samma sätt när vi renar 
ugnsgaserna i tidigt skede så får vi ut CKD, som vi då kan använda i produkt istället för att det skulle 
hamna någon annanstans. Så det är ett hållbarhetstänk och ett cirkulärt tänkande som vi försöker 
använda det till där det bäst passar in. 
 
I: Vad är då skillnaden mellan Multicem och kalkcement?  
 
R: Ja, den stora skillnaden med kalkcement är att där är hälften bränd kalk och tar man kalksten och 
eldar den, och hettar upp den så att man kalcinerar den som det heter, över 850 grader, då sticker 
koldioxiden som är bunden i kalkstenen. Man kan säga grovt räknat att hälften av kalkstenen 
koldioxid. Så det betyder att stoppar du in 500 kg bränd kalk, så har du släppt ut 500 kg koldioxid. 
Men tar du CKD, som innehåller andra aktiva partiklar så innehåller den ingen bränd kalk. Och då 
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ersätter man 500 kg bränd kalk med en koldioxidskuld, med ett material som inte har någon 
koldioxidskuld.  
 
I: Just det… 
 
R: Så cementet är ju densamma i båda fallen, både Multicem och kalkcement. Så där har man ju 
samma bidrag koldioxidmässigt. 
 
I: Nästa fråga är, hur produceras materialet och vart? 
 
R: Ja, hur det produceras… ni får gärna återkomma till mig om något känns oklart. Men annars tror 
jag att det är ganska klart hoppas jag, att jag lyckades förklara. Cement tillverkas i Slite på Gotland 
och det är även där som vi tar CKD:n ifrån.  
 
I: När blandas det här? 
 
R: Det blandas, jag tror faktiskt att vi blandar det ute i fabriken på Slite. Så att när vi levererar 
Multicem så är det ju en färdig produkt så att säga. 
 
I: Och det kan vara i olika andelar då, beroende på vad man behöver till? 
 
R: Jag tror att generellt sätt så är det en 50/50 blandning. Men jag tror att, det är ju så att för att vi 
ska sätta en produkt på marknaden så… har ni sett dokumenten som ligger på vår hemsida kring 
Multicem? 
 
I: Ja, litegrann. Var det något speciellt du tänkte på? 
 
R: Nej, det är såhär, att för att få ha en produkt på marknaden så måste man ju dels ha ett 
säkerhetsdatablad, man måste ha en del andra dokument som säkerställer de tekniska 
egenskaperna. Det gör ju att man förbinder sig också att tillverka den på ett visst sätt, och då har vi 
nog i det här ursprungssegmentet sagt att det är en 50/50 blandning. Men vi har nog också i det här 
sagt att det är mycket möjligt att man kan justera det procentuella innehållet om det är så att det är 
någon specialapplikation eller om man har speciella önskemål på hur produkten ska fungera. Men jag 
skulle säga att 9/10 så är det en 50/50 blandning. 
 
I: Okej, vilka energikällor använder ni er av vid tillverkningen? 
 
R: Ja, energikällor. Det är ju såhär att förutom el som naturligtvis alltid finns i alla processindustrier 
som går till allt som ska rotera och så vidare så gör vi mest av med termisk energi. Och tittar vi då på 
Slite, där vi tillverkar det här, så använder vi stenkol. Det är den fossila källan vi har av bränsle, men 
det gör man egentligen av två anledningar. Det ena är att i princip alla cementfabriker som inte är 
tillverkade de senaste 5-6 åren är tillverkade och fungerar bäst med stenkol. Men i dagsläget så ligger 
vi i Slite på kanske 25-30 % stenkol, resten är andra typer av bränslen. Där har vi lyckats att få till, 
investera och hitta logistik för att få in bränslen av helt andra karaktärer. Och då delar vi upp det, 
som jag sa innan här, dels i biobränslen… det här blir mycket av en räknesnurra när man räknar på 
biobränslen för att en stor del av det vi eldar är gummidäck, uttjänta bildäck, och en del i bildäck är 
rågummi, och det klassificeras som biobränsle. Så ett bränsle kan, som ett bildäck som är räknat med 
bränsle då, det består dels av en bioandel och dels av en fossilandel. För att komplicera det 
ytterligare lite så innehåller även ett bildäck ståltråd, de här ståltrådarna som går in i däcket för att 
armera det och göra det stabilare. Det blir till ett råmaterial i processen, för vi behöver annars 
tillsätta järn. Men nu får vi in en del järn via bildäcken. 
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I: Jaha, just det. 
 
R: Så genom att elda bildäck så får vi dels en bioandel och dels ersätter vi vanlig kol, och dels så får vi 
in ett råmaterial. Så då har vi en väldigt bra typ av bränsle. Sedan i Slite använder man även 
sorterade plastfraktioner, som inte går att återvinna då, och det är egentligen hushållsplast. I vår 
process är det otroligt viktigt vad det är för egenskaper på bränslen eftersom vi eldar våra bränslen 
inne i ugnen tillsammans med det som ska bli cement. Det betyder att det blir inga askor av det vi 
eldar, utan allt det vi eldar, all den askan som blir, måste ha egenskaper som rent kemiskt fungerar i 
kemin i det som ska bli klinker. Klinker heter det som kommer ut ur ugnen, som sedan mals till 
cement. Så askan blir en aktiv komponent i kemin, för att bilda cementmineralen. Sedan finns en 
uppsjö av bränslen som vi använder förutom bildäck, och de andra 70%, för att komma upp i 70-75% 
av är det mesta vi eldar en blandning färdigt industriellt tillverkade pellets, kan man säga, som blir 
ganska stora, som består aven blandning av tyg, trä och plast. 
 
I: Okej. Avger Multicem några emissioner, antingen vid användning eller tillverkningen? 
R: Emissioner, ja det gör det ju. För när vi tillverkar cement så emitterar vi ut genom skorstenen 
koldioxid, vi får ut NOX och vi får ut svavel i form av SOX. Det är ju sådant som vi… varje fabrik har ju 
ett visst tillstånd vid produktion, hur mycket man får släppa ut och så vidare. Där ligger vi väl under 
de gränsvärdena som vi är ålagda att hålla oss till, både på NOX och svavlet. 
 
I: Ja, sedan transporterna då, hur sker de både till och från produktionen och sedan internt också? 
 
R: Ja, internt så är det så att en cementfabrik den lägger man där kalken finns, för kalken är ändå det 
som är 90 % av vår råvara. Så där har vi egentligen bara korta sträckor, det handlar väl om någon 
eller några kilometer som man transporterar kalkstenen från där man bryter den till ugnen. Det som 
man tar in till exempel Slite-ugnen på Gotland, det är ju bränslen och de kommer ju med båt och det 
räknas ju som ett av de mer miljöpositiva transportsätten. Man får in stora volymer med en enkel 
transport. Så där går ju allt bränsle i princip, 95- 96 %, man tar en del gotländsk sorterad plast på det 
också, men jag skulle säga att nästan allting kommer in via båt. Och likadant är det med våra 
produkter, de går ju också ut med båt. Så våra terminaler, vi har terminaler runt hela Sveriges kust, 
från Västkusten norr om Göteborg och sedan runt hela kusten upp till Luleå, har vi ju 16 terminaler. 
De fylls på via den transporten. 
 
I: Har ni några miljö-eller hållbarhetskrav som ställs på er, och i sådana fall från vilka? Till exempel 
om det är beställare, lagkrav eller så? 
 
R: Ja, för det första så har vi då krav från Miljödomstolen när man bedriver verksamhet som 
processindustri så får man alltid söka tillstånd hos Länsstyrelsen och där är det i regel då 
Miljödomstolen som affektuerar det beslutet. Så där i har vi ju krav som följs upp otroligt ofta, 
åtminstone månadsvis hur det går med emissioner, NOX, SOX, damning, buller och sådana saker som 
på olika sätt påverkar miljön. Så där har vi det definitivt. Sedan har vi ju indirekt ett krav på oss och 
det har ju att göra med ETS. Är ni familjära med det begreppet? European Trade System för 
koldioxid, koldioxidskatten… 
 
I: Nja, inte helt. 
 
R: Nej, men vissa industrier bland annat cementindustrin ligger under en ETS då man då får betala en 
skatt för utsläpp som är beräknad på beräkningsgrunder hur mycket man producerar ett visst årtal så 
att man har det som en baseline och så jämför man med det och sedan så har man sagt att det 
reduceras med x procentenheter. Jag kan inte det exakt i huvudet, som man ska reducera det här 
med, och klarar man inte av det så får man betala en skatt per ton koldioxid som man släpper ut. Den 
skatten är inte satt fast, utan den är rörlig. Den kan vara låg och den kan vara hög, så att det är en 



 

5 
 

stor osäkerhetsfaktor för en sådan industri som oss, hur mycket den kostar. Så därför vill man ju 
gärna hitta sätt att sänka sina utsläppsnivåer. 
 
I: Men ni märker inget från beställare eller så? 
 
R: Jo, absolut, det finns en hel del beställare som gärna vill se mer miljövänliga produkter på 
marknaden och som noga följer våra hållbarhetsarbeten och vår nollvision mot koldioxidfria 
produkter.  
 
I: Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor på Cementa?  
 
R: Ja, alltså dels har vi ju en hållbarhetschef då organisatoriskt och på varje fabrik finns det 
miljöchefer och så jobbar vi rent tekniskt där jag sitter på utvecklingsavdelningen med att titta på nya 
teknologier tillsammans med de kompetenscentren som finns inom koncernen, för att se på vad man 
kan göra i produktion redan idag, med att hitta ständiga förbättringar. Sedan är vi även involverade i 
rena forskningsprojekt som tittar på eventuella och tänkbara framtida lösningar som ligger långt fram 
i tiden, eller som kanske inte blir någonting. Det är ju det som är nackdelen med forskning och 
utveckling att det inte är alltid att det man tror man ska göra blir bra, utan det får man vänta och se 
tills den dagen man är färdig. Ibland blir det riktigt bra, och då får man vara nöjd med det. Och så får 
man leva med vetskapen att mycket av det jobbet man gör kanske inte alls blir bra, men att 
misslyckas är också ett lyckat resultat ibland faktiskt. 
 
I: Ja, men precis. 
 
R: Så att vi har liksom projekt i olika nivåer på tekniskt, jag pratar om technical ready level, TRL-
nivåer, och där tittar vi dels på sådant som är väldigt tekniskt moget och sådant som är extremt 
omoget. Så att åtminstone följa med och se vad det finns för potentiellt nya teknologier. 
 
I: Okej, kan Multicem återvinnas eller återanvändas på något sätt? 
 
R: Ja, Multicem, alltså nu har jag lite dålig koll på hur man brukar göra om man gräver upp Multicem 
som när man väl har stabiliserat någonting och ibland plockar upp det också. Men rent teoretiskt så 
ja, för härdad betong återanvänder vi idag när vi river. Ofta blir det vägunderbyggnader, men det går 
ju definitivt att till viss del också använda krossad betong som en del av ballast till exempel. Så att det 
ser jag egentligen inga bekymmer med att det skulle gå att göra. 
 
I: Så som fyllnadsmassor liksom? 
 
R: Ja, även återanvända det i ny betongproduktion, alltså att man krossar ner det och använder det 
som partiklar istället för sten och grus. 
 
I: Ja, just det. Vilka för-och nackdelar ser du med er produkt ur miljö-och ekonomisk synpunkt? 
 
R: Ja, men generellt är det ju såhär att för cementindustrin är ju den stora utmaningen att kalksten 
som är vår primära råvara, består av så stor andel koldioxid. Det är också en utmaning att det finns 
väldigt lite alternativ till kalksten. Den mängden och den efterfrågan som det finns på cement och 
betong idag, så finns det inga alternativ utan även om vi kan använda en del återvunna material och 
kanske även ibland en del nya material så kommer man för överskådlig framtid behöva kalksten 
också. Och det gör att vi får ett stort koldioxidutsläpp. Men jag har en stor förhoppning också om att 
vi kommer kunna minska det här väldigt radikalt med en teknologi som heter CCS. Vi har en fabrik i 
Norge där vi håller på att utvärdera om vi kan installera en sådan anläggning, och det blir i sådana fall 
världens första. Och knäcker vi koden på hur man ska göra där och löser det både logistiskt och 
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ekonomiskt så tror jag att vi kommer att lösa den biten. Sedan om man tittar på det rent ekonomiskt 
så är det en ganska komplex historia, det beror på vilken referens eller synvinkel man har på det hela. 
Det finns en studie som säger att, från Chalmers, där man har tittat på att om man skulle göra 
cementet dubbelt så dyrt för att det är vad det ungefär skulle kosta att avskilja all koldioxid och ha 
det lagrat någonstans. Så om cementet skulle bli dubbelt så dyrt så skulle en färdigbyggd lägenhet bli 
0,5% dyrare, så ur det perspektivet så är en betydligt högre kostnad för cementet en väldigt liten 
andel av den totala ekonomin, när ni eller jag eller någon annan köper en lägenhet. Så att då är 
egentligen inte frågan om jag vill ha ett helt miljöneutralt cement en fråga, för 0,5% upp eller ner på 
en lägenhet i dagsläget är inte mycket. Men så som marknadsekonomi fungerar där den som köper 
cementet av oss och levererar betong till en byggarbetsplats, om de helt plötsligt ska behöva betala 
dubbelt så mycket. Då kommer de förmodligen att börja leta efter andra leverantörer på cement, om 
det inte är så att det blir ett generellt krav över hela landet, eller hela EU att cement ska vara 
klimatneutralt. Så det beror lite på vilket perspektiv man har, men generellt sett kan jag ju gärna 
tycka att cement är billigt. Det är billigare än både potatis och vitkål. 
 
I: Ja, precis. Men om vi går tillbaka traditionell kalkcement, hur blandas den och vart görs det? Tar 
ni exempelvis bränd kalk från Nordkalk eller har ni det själva? 
 
R: Nej, det är riktigt, vi tar bränd kalk från Nordkalk och sedan tar vi cement från oss själva och sedan 
blandar vi det i en anläggning som vi har i Skövde. 
 
I: Okej, då vet vi det. Hur ser ni på att kalk är en ändlig råvara? Är det något ni funderar på? 
 
R: Ja, det är ju så, att kalk är ju på sitt sätt en ändlig råvara. Men ur betraktelsen också att man måste 
ha lite proportioner klart för sig då. Kalksten är en av de mest vanliga mineralbergarterna på vårt 
jordklot. Jämför man till exempel mängden kalksten vi bryter i Sverige jämfört mot hur mycket 
järnmalm vi bryter, så är det fortfarande så att vi bryter en försvinnande liten del kalk. Jag vet inte 
om det är en tiopotens mer man bryter järnmalm jämfört med kalksten men det är enorma mängder 
järnmalm som går åt för att få ut 1 ton järn. Och därav gör det också att vi letar alltid alternativa 
råvaror också, framför allt i form av industriella biprodukter eller industriella restavfall. Till exempel 
så använder vi slagger från både stål och aluminiumtillverkning, för att där använder man i regel 
någon typ av kalciumkälla i deras processer vilket gör att när vi använder det, kan vi ersätta både en 
del kalksten och vi får in en del andra mineral som vi behöver, eller grundämnen som vi behöver i vår 
process när vi smälter stenen inne i ugnen. Så på det sättet jobbar vi ju ständigt med att få in olika, 
eller nya material för att inte bara ta kalkstenen som sådan. Men man måste ha i perspektivet att vi 
aldrig kommer att kunna ersätta all kalksten utan vi kommer alltid att behöva ta kalksten. 
 
[---] 
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Bilaga 2-Intervju med Dmix AB 
 
Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-29  

 Syftet med intervjun är att få kunskap om inblandningspelare som metod och dess 
miljöpåverkan 

 Respondent 1 är delägare på Dmix AB 

 Respondent 2 är delägare på Dmix AB  

 Intervjun utfördes via telefon och spelades in 

 Innan intervjun gavs en kort beskrivning om studien samt dess syftet 

 Frågorna skickades till respondenterna innan intervjun 

 Intervjun var 32 minuter lång 
 
Frågor som skulle besvaras under intervjun: 

 Berätta om inblandningspelare som metod och hur installationen sker? 

 Hur produceras materialet, och var i Sverige? 

 Var kommer råvaran ifrån? 

 Vilken energikälla använder ni främst vid tillverkning?  

 Avger inblandningspelare några emissioner vid användning/tillverkning? 

 Hur sker transporterna av material till och från installationsplatsen samt internt? 

 Vilka maskiner används vid installation? 

 Har ni några miljö/hållbarhetskrav som ställs på er? Från vilka? 

 Kan inblandningspelare återvinnas/återanvändas? 

 Hur sker eventuell deponi? 

 Ser ni att det finns några för-och nackdelar med er produkt ur miljö-eller ekonomisk 
synpunkt? 

 
Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondent 1 benämns som ”R1”, respondent 2 benämns som ”R2” och intervjuaren som ”I”.  
 
 
Intervju:  
 
I: Kan ni berätta om inblandningspelare som metod och hur installation sker? 
 
R1: Det är en stabiliseringsmetod som framförallt använd i lerjordar, eller det är ju i lerjordar som det 
används. Processen är så att vi borrar ju ner med en specialbyggd maskin. Det blir inget fysiskt hål 
utan vi skruvar oss ner i leran och på vägen ner har vi på luft och sedan på vägen upp injekterar vi och 
blandar in oftast en kalkcementblandning och då när det kommer i kontakt med grundvattnet som är 
i leran så startar en reaktion och så bränner detta till en pelare. Det finns ju då olika dimensioner på 
detta också, olika sorters pelare. Det finns lite olika bindemedel och man kan variera mellan olika kilo 
per meter för att få olika hårda pelare. Längden oftast på detta är, man kan säga att maxlängden är 
25-30 m. Djupare kör man inte.  
 
I: Vi gör ju också i den här studien så har vi ett fall där vi kollar på en motorväg, eller E4 i Uppsala 
där vi har gjort en förenklad dimensionering, kan man säga, av de material som vi jämför och då 
har vi tittat på en lerjord så där skulle det passa sig bra med inblandningspelare om man tänker så. 
Sen kommer en fråga lite utanför kanske men hur många pelare skulle behövas. Vi har nämligen en 
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bredd som är runt 42 meter, 42,99, är det så att man installerar i ett visst mönster. Jag vet att man 
kan göra det i olika mönster. Hur tänker man där? 
 
R1: Jaa det är ju speciella mönster beroende på vad man är ute efter. Det finns ju dels för att ta upp 
laster, men sen kan det ju vara så att man stabiliserar för slänter och annat så att de inte ska ge sig 
iväg. Då sätter man pelare i varandra i långa rader, men nu är det för lättfyllning och då kan man säga 
att det är ett c-c mått på 1,40 max. För lättfyllning och klinker och det du pratar om där då så är det 
ju för att inte lägga på för tung last på vägen.  
 
I: Vi undrar också om materialet, var tar ni det ifrån? Kalkcementet så att säga.  
 
R1: Det finns tre stycken företag som säljer bindemedel i Sverige. Det är SMA mineral, Cementa och 
Nordkalk. Och då är det så att det här bryts ju framförallt på två ställen i Sverige och det är Rättvik 
och på Gotland. Sen finns det ugnar som då bränner kalk och cement. Det finns ju på några ställen 
till, men det mesta kommer ju från Rättvik och Gotland där vi installerar i Sverige. Det är om vi tex får 
ett projekt uppe i Luleå eller någonting. Då kan ju cementen komma från andra håll, men till 95% så 
kommer det från Rättvik och Gotland.  
 
R2: Kommer det från Gotland så fraktas det med båt. Men det kommer vi till sen.  
 
I: Så om det skulle va i Uppsala så kommer det kanske från Gotland då?  
 
R1: Jaa det är det.  
 
I: Har ni använt er av Multicem någon gång och är det vanligt? 
 
R2: Jaa absolut. Det kommer mer och mer i Sverige. Det är jättebra miljömässigt. 
 
R1: Vet ni vad Multicem är? 
 
I: Ni får jättegärna förklara, vi vet bara att det finns som alternativ till vanligt kalkcement och att 
det är lite mer miljövänligt.  
 
R1: Då är det såhär att kalk och cement är det som används historiskt sett mest då. Och nu då så är 
det ju dels att det finns en miljödebatt som gör att man ska vara rädd om miljön generellt. Vid 
framställning av kalk och cement. Multicem är vid framställning av cement. Idag eldar man ju med 
sopor och gamla bildäck och sånt. Man eldar detta vid sidan om. Sen eldar man med kol eller olja i de 
här cementfabrikerna, men det gör man inte längre, utan nu eldar man med sopor för det måste bort 
i alla fall. De får inte elda med olja och sånt längre. Detta är för att spara på miljön. Då får man en 
slaggprodukt för man får inte förbränningen att vara riktigt lika bra som förr.  
 
R2: En aska ur elden om man säger så. 
 
R1: Då får de en biprodukt och den kallas för CKD, det står för Cement Kiln Dust. Detta tar man då 
tillvara på och så har vi testat det genom åren och det fungerar bra när vi gör kalkcementpelare 
också. Då blandar man detta med cement. Om du tänker dig ett ton bindemedel så är det 50% CKD 
och 50% cement. Då har du 500kg CO2 mindre i utsläpp per ton bindemedel. Man halverar alltså CO2 

utsläppen när vi använder Multicem. Det är ju en jättebra grej.  
 
I: Ni tycker inte att det är några konstigheter att använda utan det används på samma sätt som 
vanligt kalkcement? 
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R1: Det används på precis samma sätt. Det finns inga konstigheter i det just nu. Alla tester och vi har 
kört rätt många projekt med det nu och allt visar på att det fungerar hur bra som helst.  
 
I: Det är inte speciellt dyrare heller eller? 
 
R1: Nej det är ju så att det är lite billigare.  
 
R2: Ganska mycket billigare egentligen. 
 
I: Vad brukar det kosta ungefär? 
 
R2: Ungefär 150kr tonnet billigare nästan 200kr billigare.  
 
R1: Nej det är till och med mer 250 skulle jag vilja säga att det är.  

 
[---] 

 
R2: Priset beror lite på hur långt bort det är alltså hut långa transporterna är.  

 
[---] 
 
I: Avger inblandningspelare några emissioner vid tillverkning eller användning.  
 
R1: Då beror det lite på vad ni menar med emissioner.  Är det i marken eller i luften? 
 
I: Ja det är väl lite både och. Mest i marken om man tänker på grundvattnet. 
 
R1: Det här är en metod som används för att binda föroreningar i marken också. Vi har installerat 
pelare i områden som har varit väldigt belastade med kemikalier och annat. Där vi då har gjort pelare 
och så får man ingen urlakning eller spridning. Det blir som en tät skärm. Metoden i sig har inga 
föroreningar.  
 
R2: Det blir en lokal höjning av pH värdet när vi installerar pelare.  
 
R1: Oftast är det så att vi gör miljön bättre. Ofta så kan pH-värdena vara för låga vi brukar både binda 
föroreningar och göra marken bättre än vad den var tidigare. Ur den aspekten anses det ju vara en 
miljövänlig metod. Vi sprutar inte ner och sen ser att vattendrag och sånt blir förorenat, det blir det 
ju inte. Sen har vi ju emissioner på våra maskiner när dom står och kör, där har vi utsläpp i luften.  
 
I: Hur sker transporterna till och från installationsplatsen samt internt?  
 
R1: Det är ju bindemedel som vi har. Bindemedlet det kommer ju från Gotland och där kör de ju med 
båt till sina terminaler där de blandar det åt oss. Från terminalerna går de ut med en bulkbil, bil och 
släp, med ungefär 40-45 ton med sig ut. Sen tar vi emot det på arbetsplatsen och lägger det i depåer 
som vi har. För att få ut det internt på arbetsplatsen har vi något som vi kallar för en skyttel, det är 
alltså den här tanken som går efter maskinen och i den får vi plats med någonstans mellan 10 och 20 
ton beroende på hur skyttlarna ser ut. Sen fyller vi det med bindemedel och sen är de bandgående 
som en grävmaskin kan man säga och så kör vi ut den till maskin och så injekterar vi detta sen då.  
 
R2: Det är ju torrpulver man hanterar hela tiden då. Vattnet finns i leran. I de fallet som ni har i 
Uppsala om det är från SMA så kommer det från Kolbäck och är det Cementa eller Nordkalk så 
kommer de från Köping.  
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[---] 
 
I: Vi skulle också behöva veta vilka maskiner, om ni kan specificera, som används vid installation? 
 
R1: Vi bygger ju våra maskiner själva och då är det byggt på Volvo EC 250. Det här är alltså en steg 
fyra modeller vi bygger på nästa maskin som kommer ut är steg fem. just nu är det steg fyra 
maskiner. De här skyttlarna har vi då två modeller. Den ena är en Atlas Copco och en är Käser. Det är 
också steg fyra maskiner.  
 
I: Vad innebär en steg fyra? 
R1: Det är ju då nästan svaret på nästa fråga. Trafikverket är den myndighet som ställer våra krav och 
då har de gått ut med att de har vissa kriterier som ska uppfyllas på arbetsmaskiner och på fordon. 
Det här är ju något som vi måste anpassa oss efter även om vi inte gör alla jobben åt Trafikverket så 
följer vi detta reglemente. Trafikverket har då sagt att steg 3A och på vissa områden i Göteborg och 
Stockholm så är det steg 3B på den här klassningen. Vi har ju då steg 4 på våra maskiner så de har en 
högre klassning nu då. På fordon så är det Euro 5 eller Euro 6.  

 
[---] 
 
I: Det är inga andra maskiner ni har? 
 
R1: Nej utan det är ju egentligen lastbilar och de här maskinerna och sen så har vi en provrigg som vi 
testar pelare på, men det är samma klassning på den. Vi har steg 4 på den också.  
 
R2: Sen så har vi ett samarbete med ett åkeri. De har tagit fram gasbilar, det senaste som Volvo har 
tagit fram. Det är bredmansåkeri. De kommer vara helt fossilfria eller vad det kallas.  

 
[---] 
 
I: Har ni några speciella miljö och hållbarhetskrav som ställs på er och iså fall från vilka?  
 
R1: Det är ju framförallt det här med maskinerna. Det är ju väldigt styrt. Det är ju både beställare och 
så. Sen är det ju hur vi hanterar oljor tillexempel. Det är riktigt uppstyrt nu hur vi hanterar det. Sen 
bindemedlet i sig, där har ju vi regler hur vi ska hantera det. Det är ju framförallt ur 
arbetsmiljösynpunkt. Det är ju frätande både kalken och cementen. Det måste hanteras på rätt sätt. 
Där kan beställaren också ställa krav, men det är mer att vi ska veta vad vi håller på med. Annars är 
det ju som det är överallt i Sverige nu. Vi ska ju sortera sopor och följa alla regler så. Vi får inte slänga 
skräp på arbetsplatserna och vi ska källsortera. Vi går under samma regler som alla byggare gör.  
Sen undrar vi också, kan kalkcementpelare på något sätt återanvändas eller återvinnas? 
 
R2: Det man kan säga är en fördel är om man ska gräva bort massor och sådant, då får man fasta 
massor som man inte behöver skicka på miljödeponi utan det kan man använda som 
 
R1: Vi har alltså haft projekt där det är väldigt lös lera och den kan även vara lite förorenad med 
diverse metaller och annat då. Då har vi stabiliserat den här massan och så tar dom en schakt i det 
här sen och de här massorna som vi i vanliga fall skulle gått på deponi och som dom skulle behöva 
betala för, för att dom vara lite förorenade och sånt. Då har man kunnat återanvända dom massorna 
och lägga i slänter och sådant på arbetsplatsen och då har man sparat både på transporter och att 
man inte lägger det på deponi tack vare att vi har förädlat den då. Men om du gräver upp en 
kalkpelare så är det förbrukad om man säger så, det är ingenting man kan gräva fram och ställa 
någon annanstans. Det går inte.  
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I: Om man skulle gräva ur den, hur sker deponin då? 
 
R1: Gräver man bort en kalkpelare så blandas den upp i jorden. Det blir bara jorden i sig så oftast när 
man gräver bort detta så återanvänder man det i bygget och lägger det någon annan stans, i en slänt 
eller så va. Man kör egentligen inte detta på deponi. När vi har varit där och kalkat så är det ju en bra 
produkt som ligger i backen sen. Det dom kör på deponi är ju inte det som är kalkat då iså fall. Att de 
kör våra massor på deponi det brukar man nog inte göra.  
 
R2: Man stabiliserar för att kunna använda det inom området, i gjutvallar och vallar längst med vägen 
och sådant. 
 
R1: Det som vi kör på deponi är ju oljor i maskiner och sådant.  
 
R2: Oljorna körs tillbaka till leverantören  
 
I: Kan ni beskriva processen lite kort vid installation, om vi säger att vi ska ha en vägbank som vi 
tänker oss här i Uppsala, hur skulle själva processen se ut då? 
 
R1: Då börjar man med att schakta bort hinder, om det finns träd och rötter eller någon stenmur eller 
stora stenar. Då måste sådant tas bort först. Sen när man har gjort detta gör man oftast en 
arbetsbädd. Den arbetsbädden har två funktioner, dels är den till för att bära maskin i och med att 
det oftast är väldigt löst där vi ska köra i och med att det är lera. Då gör man en bädd som bär den 
här maskinen så att den inte välter eller sjunker. Sen så är det så att man kan inte göra en pelare 
ända upp. Vid den sista biten så skulle det bara ryka massa kalk rätt ut i luften och det vill man inte. 
Då har man en tomborrning på en halv meter. Då kan man använda den här arbetsbädden som 
tomborrningen en halv meter. Då får man pelaren enda upp i leran om man vill det.  
 
R2: Då behöver man inte schakta bort några massor som man gör vid lättfyllning. Då gräver man bort 
för att återfylla. Här kan mananvända allt ihop hela vägen upp. Den här arbetsbädden man har lagt i 
förebyggande för att få upp hela toppen, då planar man bara ut den i efterhand och så bygger man 
vägen därefter. Man kanske förbelastar den ibland för att sätta den lite. 
 
R1: När arbetsbädden är klar sen så kommer maskinen och det är egentligen bara att man börjar i 
ena änden och går till den andra änden. Maskinen borrar ner som sagt var och kalkar på vägen upp 
och sen flyttar den bara till nästa pelare och så är detta en process tills det är färdigt. Efteråt så kan 
det ofta va en överlast som läggs på för att få ut sättningarna och är det inte det så gör man ofta en 
provning efteråt. Man testar kalkpelarna så att dom uppnår den hållfasthet som är tänkt. Efter det så 
börjar man bygga väg eller vad man nu ska bygga. Det är en snabb metod. Man kan säga att en 
maskin installerar någonstans mellan 1000 och 1500 m per dag. Det är vedertaget i branschen. 1000 
till 1500 per dag.  

 
[---] 

 
I: Ser ni några för eller nackdelar med inblandningspelare ur miljö-eller ekonomisk synpunkt? 
 
R1: Det är en snabb metod som är prisvärd. Så enkelt är det.  
R2: Och kan man få fram Multicem här nu också så är den ju faktiskt miljövänlig också. För 
kalkcementen är ju lite av en miljöbov. Men får vi fram Multicemen med eller alternativa material, 
man tittar på andra grejer också.  
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R1: Ur miljösynpunkt så är ju kalk och cement den största miljöboven, så enkelt är det. Våra maskiner 
uppfyller alla krav som andra maskiner uppfyller så där är det ingen större skillnad. Ur miljösynpunkt 
så är det ju bindemedlet som är boven. Ur ekonomisk synpunkt så är det ju enbart metod och 
framförallt så är det en säker metod. Den fungerar väldigt bra. Den största vinningen för geotekniker 
är att det är en säker metod.  

 
[---]  
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Bilaga 3-Intervju med Leca Sverige AB 
 

Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-15 
 Syftet med intervjun är att få kunskap om Leca lättklinker som lättfyllning i vägbankar och 

dess miljöpåverkan 

 Respondenten arbetar som Market & Sales Manager för Leca Sverige AB  

 Innan intervjun hade samtal och mailkonversationer förts angående produkten och dess 
användningsområde 

 Intervjun utfördes på telefon och spelades in 

 Intervjun var 38 minuter lång 
 

Frågor:  
 Vilka maskiner används vid installation?  

 Ser ni att det finns några nackdelar med Leca som produkt ur miljö-eller ekonomisk 
synpunkt? 

 Vilken energikälla använder ni främst vid tillverkning? 

 Avges några emissioner vid användning eller tillverkning? 

 Var kommer råvaran ifrån? 

 Hur sker transporterna till och från produktionen och internt?  

 Har ni några miljö-och hållbarhetskrav som ställs på er och i sådana fall från vilka? 

 Kan Leca lättklinker återanvändas eller återvinnas? 

 Hur sker eventuell deponi? 
 
 

Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondenten benämns som ”R” och intervjuaren benämns som ”I”. 
 
 

Intervju: 
 
I: Du har ju förklarat för mig tidigare hur Leca är som material, att det fungerar som lättfyllning. 
Men själva metoden, vad använder ni för maskiner vid packning, och är det något speciellt ni 
rekommenderar? 
 
R: Ja det kan man säga, det beror lite på vad man har för typ projekt. Men nästan alltid lägger man ut 
det, inte manuellt, utan med maskin då. Så att antingen så gör man ju så att man tippar, om man 
säger att det är ett infrastrukturprojekt då. Då tippar du materialet ofta rätt ner i schaktet, och 
materialet landar ungefär där det ska vara, och sen så har man då en grävmaskin som fördelar ut 
materialet och packar det samtidigt egentligen. Man lägger ut som en skopa och sedan packar man 
det genom att larva över det så att säga. Så man tippar det i schaktet och sedan är det samma 
grävmaskin som lägger ut materialet som också packar det så att säga. Det är det absolut vanligaste 
att man hanterar det så. Sedan finns det vissa omständigheter och situationer då man använder 
andra metoder och det ena är när det går mot en fast konstruktion, till exempel ett brofäste eller en 
huskropp. Då brukar man använda en lättare padda och då blir det ju mer manuellt men det är precis 
i den närmsta zonen, så det är ju oftast en ganska liten del av hela fyllningen då. Sedan finns det även 
möjligheten att vi blåslossar, och då kommer samma bilar som vi har som tippade, men som har en 
kompressor monterad på sig och då blåser vi det direkt på plats, och då behöver man ju ingen 
ytterligare, vad ska man säga, utläggningsmetod. Utan då blåser man det direkt på plats där det ska 
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vara, och det är ju typiskt projekt för storstadsregion Stockholm, Malmö, Göteborg där vi har en 
prefabkonstruktion som vi ska motfylla, till exempel. Jag vet inte om jag svarade direkt på din fråga. 
 
I: Nej, men det är bra. Det är bara så att vi får lite bakgrund, sedan kanske själva entreprenörerna 
och det har lite mer fakta om just maskinerna, vad de använder exakt där, hur mycket de släpper 
ut och så vidare. För vi kommer ju att kolla på det ur ett hållbarhetsperspektiv sedan. Så det är 
jättebra med den infon som jag får av dig. Men då tänkte jag höra med dig, ser du några nackdelar 
med Leca som produkt ur miljö-eller ekonomisk synpunkt? 
 
R: Ja, det gör jag ju. Fast det är ju egentligen vid själva tillverkningen då. Att det är en energiintensiv 
tillverkning. Sedan tycker jag nog att efter det, när materialet väl finns så finns det många 
miljövinster, både att man kan transportera det och lägga ut det rationellt. Materialet håller, det 
förstörs inte och man kan återanvända det och det görs också hela tiden, även på anläggningssidan. 
Så där ser jag flera vinster, men nackdelarna är just att vi har en utmaning i att kan man säga, hela 
tiden jobba med att utveckla de energislag som vi använder och så, så att vi får en så bra miljömässig 
tillverkning som möjligt då. Så där ligger vår stora utmaning kan man säga. 
 
I: Vilken energikälla använder ni främst vid tillverkning, eftersom det är ugnar och sådant? 
 
R: Ja, det som man använder från början är jungfrulig olja och kol, och sedan har vi gått mot att 
använda olika biobränslen mer och mer och idag försöker vi använda allt egentligen som vi kan få tag 
på. Det kan vara återanvänt fossilt, det kan vara i större grad kanske sädesavrens, flis, olika 
restprodukter från jordbruk, skogsbruk eller andra områden. Det kan vara pall till exempel, som man 
flisar upp och använder. Sedan håller vi på med det här projektet i Danmark som du strax kommer att 
få på mail, där man även tittar på att använda slam för att använda det som energislag som 
egentligen ingen annan använder, och där väntar vi just också på att använda omgivande från 
fabriken i Danmark, därför att där har vi möjlighet och har förberett för att koppla på det på 
fjärrvärmen då. Det blir ju kanske aldrig något superpositivt att du har en hög energianvändning vid 
tillverkning, men om vi jobbar med det då, både energislagen men också att kunna utnyttja det lokalt 
för alla runt omkring med fjärrvärme och annat, då blir det miljömässigt betydligt bättre. Speciellt om 
det är resurser som energislag som ingen annan kan ta hand ändå. Så det är lite så vi tänker att vi ska 
kunna ha en rättmätig plats i framtiden också då. För egentligen om man ska vara krass, så ska man 
finnas med framöver nu, så ligger det till att man har en hållbar verksamhet helt enkelt. 
 
I: Ja, precis. Men du vet inte exakt hur mycket energi som går åt vid tillverkningen, eller finns det 
något i EPD:erna om det? 
 
R: Ja, det finns i EPD:erna. Det finns ju då också koldioxidekvivalenter, sedan är det ju svårt att 
jämföra rakt av med olika produkter. Man måste egentligen titta på hela konstruktionen, 
packningsgrad, livslängd och återbruk och återanvändning och alla aspekter då. Men om vi pratar om 
miljöpåverkan och hållbar verksamhet så pratar man ju om flera olika saker, man pratar om 
miljöpåverkan men också socioekonomiska aspekter och flera aspekter. Så om man pratar om till 
exempel koldioxidavtrycket så är ju det en del av miljöpåverkan som i sin tur är en del av den hållbara 
verksamheten så det är ju ett specifikt värde. Där kan jag ju tycka att om man tar bort de 
socioekonomiska och andra hållbarhetsaspekter på verksamheten och bara tittar på miljöpåverkan, 
så kan jag ju tycka att man ibland tittar på saker som till exempel återanvändningen, möjligheten att 
återanvända materialet och resursbiten, men sedan också tycker jag att det är hållbart att man 
arbetar med en produkt som inte släpper ifrån sig någonting kemiskt. Eller påverkas i den större 
utsträckningen av kemikalier, för det är ju lera så det använder man ju till allt ifrån att odla tomater 
till… ja du kan ju ha samma produkter som du använder i ditt grönsaksland till vägen liksom. Man 
gräver inte ner något som över tid kemiskt ska påverka vatten eller miljö på något sätt… om du 
förstår vad jag menar. 
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I: Ja, precis, det avger inte några emissioner vid användning eller tillverkning? 
 
R: Nej, nej, precis, så det är en mycket positiv aspekt miljömässigt då tycker jag, att det är lera liksom. 
 
I: Ja, precis, men sedan tänkte jag höra där om leran då, alltså materialet. Var i Sverige uthämtar 
man råvaran? 
 
R: Det är ju östgötska lera från östgötska slätten. 
 
I: Okej, är det så att man bara tar och har tagit därifrån eller byter man lertäkt? 
 
R: Ja, nej… man byter lertäkt så att det är precis runt fabriken då. Så det är liksom, den ligger ju i 
Linköping och det är precis runt, ja, det är utav minst två skäl och det mest uppenbara skälet är då 
det ekonomiska, det går inte att frakta, liksom, man får lönsamhet till att frakta då runt omkring hela 
Sverige då utan det får vara där. Sedan är det också så att leran där har rätt kemi också, så den passar 
till att göra lättklinker. Och så finns det sådana mäktigheter också, så där behövs det en del lera när 
produktionen är igång då och där finns det liksom rikligt med lera och där har det varit så att den 
delen har nästan varit som en resurs för Linköpings kommun då. Så lertäkten då, de hålen som har 
blivit har man använt till olika saker. På sjuttiotalet och förr så anlade man deponier och sådant, det 
var ju ofta vanligt att man gjorde det. Men de senaste åren har man använt det till helt andra saker, 
man har gjort det till fågeldammar, olika liksom vatten… öppna dagvattendammar. Ja, man har 
använt det på olika sätt, mer som en resurs om du förstår vad jag menar. Alltså att kommunen, så har 
det varit en samverkan mellan våran verksamhet och kommunens olika behov och verksamheter. Så 
där har vi ju också fungerat bra. 
 
I: Ja, okej, men det är inte så att leran håller på att ta slut så att ni behöver byta lertäkt eller så? 
 
R: Nej, sedan kan det ju finnas andra skäl, lite som jag sa då. Just nu så står fabriken still i Linköping 
då och det är klart att man tittar på vilka anläggningar man ska satsa på för framöver kommer det ju 
vara så att vi måste verkligen se till att vi har en bra energimix till exempel och bra rening och bra 
samarbeten lokalt. Till exempel med fjärrvärmen då så att vi blir en bra aktör där vi är då. Man 
kanske inte kan göra alla investeringar i alla fabriker samtidigt utan man kanske få ta någon. Vi 
började inte igår om man säger så. Visst är det mycket gjort, men det är fortsatt ett arbete som ligger 
mycket framför oss också då. Så det är pågående kan man säga. 
 
I: Ja just det. Får jag bara fråga om leran där också, är det så att den ska renas från några 
föroreningar eller så innan den går till produktion? 
 
R: Nej, så är det inte, utan man har lera som har rätt kemi från början kan man säga, rätt mineralisk 
sammansättning kan man säga. För beroende på vilken miljö leran är avsatt i så har den olika 
egenskaper. Så är den avsatt till exempel i en marin miljö så kanske den till exempel innehåller lite 
mer salt eller kalk, medan den leran som vi använder till lättklinker då är lite mer kalkfattig. Då är den 
ju avsatt i en liten annan miljö, så att välja lertäkt med rätt egenskaper från början är det viktiga. 
 
I: Så det spelar ingen roll att det skulle vara lite föroreningar i då, utan det är själva 
sammansättningen som är av betydelse? 
 
R: Ja, det är det som är av betydelse. Och sedan innebär det också att om vi säger att man tar ner till 
ett djup på kanske sju till åtta meter, mer tar du kanske inte, och då kanske det är leran som är 
mellan två och sex meter som är bäst. Det kanske inte är likadant överallt, men jag bara tar det som 
ett exempel. Eftersom då, vid avsmältningen av isen så flyttas ju den här gränsen vad som var marina 
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leran, så det ändrar sig över tiden. Så man tar leran på den nivån som har rätt sammansättning kan 
man säga. Så på varje fabrik så finns det ett litet labb…nu blir det kanske lite nördigt här, men på 
varje labb så brukar de ta prover och sedan rullar de små kulor och så kör de det i en ugn som de har 
på labbet…en sådan vanlig som man har ungefär när man drejar eller någonting så, och så provar de 
kemin och sammansättningen på leran men också hur kulorna blir och vad produkten får för 
egenskaper. Så man gör lite sådana prov, praktiska prov och stickprov, och så vet man då att i det här 
området med lera, här passar det väldigt bra mellan två och sex meter och här passar den väldigt bra 
redan från en till sju meter, ja ungefär så… eller här ser vi att här finns det ett lager på 4,6 meter där 
det är lite annan sammansättning på leran. Där kanske det kommer in för mycket kalk eller så till 
exempel, så kan det vara… 
 
I: Okej, sedan undrar jag också… hur sker transporterna till och från produktionen och internt? Är 
det mest lastbil eller…? 
 
R: Ja, till internt är det lastbil, men det är ganska korta transporter eftersom lerfälten ligger precis 
runt fabriken om man säger. Men i Danmark så tror jag faktiskt att de vid något lerfält har ett 
transportband som det går på. Så att det finns de fabriker som använder transportband till fabriken. 
Sedan är transporten ut från fabriken och ut till anläggningsprojekten, så sker det då till största del 
men lastbil, men också med viss del med båt och tåg. Och det är i sådana fall när det är väldigt stora 
projekt som ligger på ett längre avstånd så till exempel har vi levererat med tåg upp till Norrland i 
Sverige. Då är det kanske om man har ett projekt på flera tusen kubik då kan det vara bra att köra det 
med tåg. Vi har också kört för några år sedan, i ett projekt som låg precis vid kajen i Uddevalla, som 
var lite större, och då tog vi in det med båt. Då kunde man lyfta direkt från båten ner i princip ner till 
schakten nästan. Så det finns sådana exempel, men om du skulle fråga mig rent procentuellt, så är 
det mesta lastbilstransport och det hänger ju på att du behöver transportera direkt till schakten 
oftast. Det som är fördelen där, transportmässigt är just att materialet är ganska lätt jämfört med 
vanlig kross eller makadam eller så, så du får med dig mycket. En bil får liksom med sig lika mycket 
som tio makadambilar. Så antalet transporter minskar ju betydligt. 
 
I: Ja just det, sedan tänkte jag också höra… har ni några miljö-och hållbarhetskrav som ställs på er 
och i sådana fall från vilka? 
 
R: Ja, de krav som Trafikverket ställer påverkar ju oss direkt, eftersom Trafikverket är en stor 
beställare. Sedan är det ju nog också krav från olika beställare… och det kan vara kommuner, 
Trafikverket… som kanaliseras via konsultledet. Det tycker jag är ganska vettigt egentligen, därför att 
det är egentligen först den konsulten som ritar eller projekterar ett projekt som kan se helhetsbilden. 
Så det är svårt att jämföra två enskilda material, så jag tror nästan att man får titta på hela 
lösningen… Vad blir effekten på hela lösningen? Det ser ju konsulten så att säga… eller ser men har i 
alla fall större chans att göra en bra bedömning. Så på ett sätt kan man säga att mycket är 
konsultledet som frågar liknande frågor som du frågar mig nu då. Så det är där det kommer mycket 
då, eller kanaliseras. 
 
I: Ja, just det. Nu har du redan sagt det till mig tidigare, men i och med att vi måste göra så för 
intervjun så vill jag fråga dig om återvinningen eller återanvändningen av lättklinkern. Vill du ta det 
igen? 
 
R: Ja, sedan många år så är det ju så…och det finns exempel på fyllningar från sextio och sjuttiotalet 
som jag har varit med om, där man har grävt upp och det återanvänder man ju också. Men idag 
använder man ju nästan alltid geotextil som materialskiljare och det gör ju att man har väldigt stora 
möjligheter att skilja och hålla isär materialen när man gräver upp och ska göra någonting. Vi tappar 
flera tusen kubik per år i försäljning på att kunderna återanvänder annat material som är gammalt 
som ligger nergrävt. Och det är ju i grunden väldigt positivt, även om man gärna hade velat sälja mer, 
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men egentligen tycker vi att det är bra. Och det är ju så att materialet i sig, det keramiska materialet, 
det händer ju egentligen ingenting med det, utan varje gång du hanterar det och packar det och 
hanterar det med maskin och så, så får du en viss nedkrossning och så. Men det är ju några få 
procent, så du får ju ett visst finmaterial när du hanterar det, men det är en ganska liten del så i 
övrigt så är det inte så att belastningen från väg eller järnväg förstör materialet. Utan när de har 
grävt upp det så är det fullt återanvändbart.  
 
I: Okej, kan man återvinna det också och göra ny Leca? 
 
R: Ja, men det behövs ju inte då eftersom den är ju som ny och är fullt återanvändningsbar så att 
säga. Den händer inget med den liksom. Vi säger att vi har haft en väg eller järnväg och så ska du 
antingen bredda vägen eller dra om den lite, då kan du använda materialet som du gräver fram och 
flytta på. Det är inte så att du behöver ändra någonting på lagertjocklek på överbyggnad, belastning 
eller räkna något annat i dimensioneringen eller så, utan du dimensionerar det och återanvänder 
Leca på precis samma sätt som helt nyproducerad lättklinker. Det är precis samma, så det är i princip 
nytt kan man säga. 
 
I: Ja, det låter bra. 
 
R: Ja, det kanske låter konstigt, men jag kan inte riktigt förklara det på något annat sätt. 
 
I: Nej, jag förstår, det håller sig bra. 
 
R: Ja, tänk att du har makadam eller så, det händer inte så mycket med det heller. Du får flytta det 
från ett ställe till ett annat bara.  
 
I: Ja, men brukar det deponeras på något sätt då, eller brukar det bara återanvändas? 
 
R: Ja det brukar bara återanvändas. Det händer, speciellt vid äldre fyllningar att man inte har använt 
geotextil eller annan materialavskiljare, och då är det ju lite svårt att hålla isär materialen. Och då kan 
det ju bli så att det är blandat Leca och sand, eller kross och så vidare om vartannat. Man använder 
det ganska mycket till lättjordar och så, så det passar sig väldigt bra att använda i olika 
jordblandningar, framför allt i lättjordar då för den låga vikten men sedan så har man ju 
egenskaperna med att det kan ta åt sig och släppa ifrån sig fukt och så. Så det är många som 
använder Leca som jordförbättring i vanliga fall så att säga. Så det finns ganska många olika 
användningsområden nedströms när man väl har producerat materialet, så går det liksom att 
använda det på lite olika håll och kanter beroende på vad du vill göra med det. 
 
[---] 
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Bilaga 4-Intervju med Hasopor AB 
 
Information om intervjun:  

 Intervjun ägde rum 2019-04-12 

 Syftet med intervjun är att få kunskap om skumglas som material, hur den framställs samt 
dess miljöpåverkan  

 Respondent 1 arbetar som teknisk säljare på Hasopor i Stockholm och Mälardalen 

 Respondent 2 arbetar som teknisk support och produktansvarig på Hasopor 

 Intervjun utfördes på plats och spelades in 

 Innan intervjun gavs en kort beskrivning om studien samt syftet med intervjun. 

 intervjun var 1 timme och 38 minuter lång 
 

Frågor som besvarades under intervjun: 
 

 Berätta om skumglas som material och metod 
 Hur produceras materialet, och var? 
 Var kommer råvaran ifrån?  
 Vilken energikälla använder ni främst vid tillverkning?  
 Avger skumglas några emissioner vid användning/tillverkning? 
 Hur sker transporterna till och från produktionen samt internt? 
 Har ni några miljö/hållbarhetskrav som ställs på er? Från vilka? 
 Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor på Hasopor? 
 Kan Skumglas återvinnas/återanvändas? 
 Hur sker eventuell deponi? 
 Ser ni att det finns några för- och nackdelar med er produkt ur miljö-eller ekonomisk 

synpunkt? 
 
 

Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondent 1 benämns som ”R1”, respondent 2 benämns som ”R2” och intervjuaren benämns som 
”I”.  
 

Intervju:  
 
I: kan ni börja förklara lite om skumglas som material och hur det tillverkas? 
 
R1: Skumglas är ingen ny innovation utan det är en produkt som har hängt med på europeiska 
marknaden ända sedan 85 där den blev fulländad slutgiltig produkt. Man utlyste en 
innovationstävling i Schweiz och det är en schweizisk innovatör som står bakom den här produkten. 
Hasopor har funnits sedan 2008 med sin verksamhet och är den enda producenten på den svenska 
marknaden och det är en avknoppning från den norska marknaden ursprungligen, man flyttade över 
en fabrik från Norge till Sverige och då gjorde man ett strategiskt beslut med att förlägga den jämte 
SGÅ som är Svensk Glasåtervinning med tanke på närheten till råvaran. Råvaran utgörs ju av 
återvunnet förpackningsglas. Det är den minsta fraktionen som annars hade gått på deponi och som 
man annars inte kan göra nytt förpackningsglas av. Det blir vår råvara. SGÅ är Svensk Glasåtervinning 
och de gör ju den här nationella insamlingen där vi konsumenter kastar i glas silosarna i form av 
förpackningsglas, glasburkar, flaskor, medicinburkar och allt möjligt. Så det är enbart 
förpackningsglas. Det är inget planglas eller dryckesglas eller annat glas som kommer in i det 
retursystemet. Och där utav har vi ju vår råvara, den här lilla fraktionen och vi är en av tre eller fyra 
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andra aktörer som nyttjar den här glas spillet som råvara, det är Isover med glasfiberull och så finns 
det några andra aktörer med.  
 
R2: Framförallt så är det är ju glasbruken som producerar nya förpackningar. 
 
R1: Ja men det är den större fraktionen, dom kör ju den procentuella större volymen som blir kvar av 
den här återvinningen. Av det här glas spillet som vi tar in så torkar vi det och sen så maler vi ned det 
till ett fint pulver som blir lika fint som potatismjöl. Otroligt fin fraktion. Och det här pulvret blandas 
ju då ut med en aktivator. Pulverformen läggs ju då på drygt en meter brett stålband och så går det 
här stålbandet genom en lång brännugn och så får du i den här processen när du har en 
temperaturhöjning till mitten av ugnsdelen där den håller 800- 900 grader så får den en 
jäsningseffekt och bildning utav luftporer i det här. Det är slutna luftceller så de har ingen anknytning 
eller koppling till varandra. Därav blir materialet, ja egenskaperna kommer vi in på sen. Den här 
kakan sväller ju då fem gånger sin egna storlek ifrån den där pulverformen och då lägger man pulvret 
i dryga en centimeter tjocklek. Den sväller upp och kommer ut som en homogen kaka. Det är som att 
baka en kaka. Temperaturen sjunker ju då i den här ugnen från 900 grader ner till 400- 300 grader 
och så kommer det ut i fabrikstemperatur och då självkrackelerar den här kakan utav 
värmespänningar. Vi har ju ingen efterbehandling eller efterbearbetning för att få fram den här 
fraktionen utan den gör det av sig själv. Detta faller ju då ut på transportband och ut på lager och sen 
lastas det upp och körs ut till diverse byggnadsprojekt. Vad mer kan vi nämna? Med att ta hand om 
det här glas spillet så gör vi en besparing på jungfruliga resurser med 20%. Vi tar ju något som finns i 
vårt kretsomlopp, i vårat retursystem. Man kan även nämna att tillgången till råvaran ser man inte 
heller bli någon brist eller minskning utav, utan fler och fler aktörer går ju även mot 
glasförpackningar för glasförpackningar som sådan utsöndrar ju ingen lukt eller några konstiga 
smakämnen eller dylikt utan den är ju väldigt inert. Det är just därför det är så himla tacksamt med 
en sån förpackning till skillnad från andra förpackningar, dryckesförpackningar eller liknande.  
 
[---] 
 
R1: Man gör ju en stor besparing på naturen och under 70-talet så hade man en förordning och ett 
mål om att han en återvinningsgrad på 70 % utav allt förpackningsglas men det har visat sig att nu 
ligger vi på 94-95 % och med tanke på import förseln från privatpersoner från kontinenten, det 
kommer in i vårat retursystem. Det finns ju en högre grad av återvinningsgraden av förpackningsglas. 
Det är fantastiskt att man kan ta tillvara på någonting som redan finns. Glas kan man ju göra om och 
om igen i all oändlighet egentligen.  
 
[---] 
 
R2: Sen om jag bara får flika in så är det som så att i det här systemet med Svensk Glasåtervinning, så 
har så att säga regeringens eller det här förordnade att administrera och samla in allt glas. Det är 
bara förpackningsglas. Det är syltburkar och taco burkar.  
Det är det är inte planglas, det är inte skärmar för där finns det då ett annat kemiskt innehåll.  
 
[---] 
 
I: Så det är enbart förpackningsglas? 
 
R2: Ja enbart förpackningsglas.  
 
R1: Och där kan det vara lite som så, det finns ju andra aktörer på den europeiska marknaden. Men 
dom, skulle jag vilja påstå, har inte samma rigorösa insamlingssystem som vi i Sverige har. Där kan 
det ju finnas risk att det blir inblandning av annan kemisk sammansättning.  
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[---] 
 
R2: Nu har vi pratat lite kring råvaran. Sen är det som så att allt vi gör så att säga i själva processen 
för att framställa skumglaset, råvaran är ju en ingående komponent, sen har vi ugnar som värms upp 
och vi kan ju också göra ett antal aktiva och medvetna val som företag. För att minimera den 
påverkan som vi som företag gör på vår omgivning och det resulterar ju också i att är vi aktiva och gör 
ett antal bra val helt enkelt så slår ju det även igenom i EPD. Det jag försöker säga egentligen är att vi 
internt gör ju vad vi kan för att hålla ner vårat footprint, vårat CO2 utsläpp. Det är ju egentligen allt 
från att välja varifrån vi köper, vi har ju ugnar som driver vår anläggning, vad köper vi för el. Hur tar vi 
tillvara på, vi har ju en del överskottsvärme i vår produktionsprocess. Vi har ett tänk. Vi lever kanske 
inte riktigt heller som vi lär att vi kör 100% förnybart, men vi flyttar hela tiden ribban uppåt.  
 
R1: Vi är angelägna om att sträva efterbättre resultat. Även fast vi ligger längst fram ändå. 85% 
utgörs av förnybar energi som vi nyttjar i vår produktion i form av vattenkraft. Vi är inte beredda att 
stanna där utan vi vill göra med därtill. Det förs interna diskussioner om att eventuellt sätta upp 
solpaneler osv. Ambitionen finns att överträffa sig själv och inte någon annan.  
 
R2: Jag skulle vilja säga att vi internt som företag hela tiden strävar efter att bli bättre och finna 
möjligheter för indirekt så reducerar vi våran EPD och får den bättre. det är ett pågående jobb i vår 
produktion. Vi tittar på vilka sätt transporteras skumglaset ut. Kan vi hitta energieffektivare med 
mindre CO2 påverkan. Kan vi förbättra vårat erbjudande och vårat klimatavtryck på så sätt att vi 
reducerar ännu mer. det här är alltså ett arbete som ständigt pågår. Det är kanske en av de största 
fördelarna att vi är en relativt liten organisation. Det är bra att jobba i en stor organisation för då 
finns det resurser men det kan va svårt att genomdriva idéer men här kan vi ganska snabbt få ett 
genomslag på förändringar och vi har också en organisation där det finns en förståelse för att vi är en 
produkt som är väldigt miljöprofilerad.  
 
R1: Med vårat utsläppsvärde som vi deklarerar så ligger vi på 0,77kg CO2 utsläpp per producerad. Nej 
förlåt jag menar 7,77. Men den närmsta konkurrenten har ju egentligen ett utsläpp om man flyttar 
decimalen ett snäpp till höger. Så mycket skiljer det oss åt. Vi stannar ju inte bara upp för det utan 
det här värdet är ju något som vi aktivt arbetar för att få ner. Därtill är vi ju måna om hur produkten 
transporteras också så vi har ju ett avtal med ett lokalt åkeri och transportör som även där kan 
deklarera ett snittvärde på hur mycket utsläppsvärdena är per transport. De chaufförerna är ju dels 
utbildade i Eco driving och kör med miljövänliga motorer i sina fordon. Euro 5 är väl lägsta. Men där 
har man ett snittvärde på 0,057 kg per mil och producerad kubik som dom levererar. Det är ett 
snittvärde så vi har möjligheten att ta fram på förfrågan om man behöver ha med det i deklarationen 
för sitt projekt så finns ju även där en ambition att vara grön hela vägen. Eller grönare. 
 
R2: Tanken är ju egentligen att du ska få ett kvitto att här har du så att säga den belastning, den här 
transporten, dom här 120 kg.  
 
[---] 
 
Där ligger vi väldigt långt framme. Dels med ett väldigt bra värde och även att vi kan säkerställa och 
dokumentera tills produkten kommer in i sin entreprenad helt enkelt.  
 
I: Men transporterna sker alltså via lastbilar eller?  
 
R1: Ja precis.  
 
I: Enbart? 
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R1: Ja som det ser ut nu så är det.  
 
R2: Det man ska ha i åtanke är, skumglas har ju en väldigt låg densitet. Det är ju ett lätt material 
vilket innebär att det är ju inte, som vid många andra transporter, vikten som sätter begränsningar 
utan det är volymen av de här containrarna som man lastar. En medelleverans hos oss ligger kring 
130-132 m3 per leverans. Men vi har ett ekipage som lastar 147 m3, sen har vi lite mindre bilar. Sen 
går det ju även att köra med flisbil tillexempel. Då får man med sig ännu större volym.  
 
I: Är det vanligt? 
 
R2: Jag skulle vilja säga att det är vanligt upp mot dom norra delarna av landet. Det finns en koppling 
till tillgång till flisbil. Flisbilarna används mycket inom träindustrin på olika sätt och naturligt så finns 
det en större tillgång uppe i norra delarna av Sverige. Men vi kör en hel del projekt med flisbilar för 
att optimera leveransvolymen.  
 
I: Men allt utgår ifrån Hammar där ni har tillverkningen? 
 
R2: Ja precis, alla transporter.  
 
R1: Det är den demografiska mittpunkten i Sverige.  
 
R2: När man pratar om en demografisk mittpunkt, vet ni vad det står för? 
 
I: Nej? 
 
 R2: Om man ska bjuda in hela Sveriges befolkning till en fest och så ska man låta alla åka en så kort 
sträcka som möjligt. Var ska man då placera den här festen.  
 
R1: Det är ju för att befolkningsmängden är ju överrepresenterade i södra Sverige.  
 
[---] 
 
R1: Sen kan vi ju nämna också att vi får ju emellanåt frågor från våra beställare och kunder i form av 
entreprenörer, varför vi inte har en fabrik närmare. Då måste vi ju ändå transportera råvaran från 
Hammar till den fabriken och hur miljövänligt blir det då? Nu har vi ju ändå vår fabrik förlagd så pass 
nära att vi behöver ju inte transportera längre än 15, 20, 30 meter kanske.  
 
I: Hur transporteras det där emellan? 
 
R1: Med en hjullastare. En lastmaskin helt enkelt som hämtar råvaran med en skopa, så mer 
miljövänligt än så kan det onekligen inte bli. Vi har säkert Sveriges kortaste råvarutransport skulle jag 
vilja säga.  
 
[---] 
 
I: Återanvändning av produkten, är det vanligt att man återanvänder den och hur gör man isåfall, 
eller går det ens att göra? 
 
R1: Vanligt är det ju inte, utan vi har ju funnits 10 år på marknaden och de projekt som har gjorts 
dom ligger ju där och materialen ligger lindade liksom i tryggt förvar. Men det går med fördel att 
återanvända materialet. Är man försiktig med att hantera materialet så går det att gräva ur och 
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applicera det i ett annat projekt. Det man ska ta till sig är ju att det blir en viss ner fraktionering. Det 
är ju så med porösa material att ju mer man hanterar det desto mer fraktioneras det ner. Det blir ju 
då mindre fraktioner av det, men man kan ju med fördel återanvända det.  
 
R2: Jag vill också tillägga att det har hänt i två projekt att man har återanvänt. Det ena var då att man 
byggde en provisorisk vägbank. Man skulle göra en spontning och man behövde göra en provisorisk 
förbifart. Då byggde man upp, det var också här i norra länken projektet med Skanska som 
entreprenör. Man använde då några hundra kubikmeter skumglas för en provisorisk förbifart och det 
skumglaset användes sedan i som lättfyllnad i ett annat projekt. Sen så har vi även ett annat projekt i 
Härnösandstrakten där man har använt en provisorisk vägsnutt, eller en bussficka som byggdes i 
samband med en omledning av trafik som man har använt sen när man behövde lättfyllnad i 
anslutning till ett utbyte av en vägtrumma. Det är precis som R1 säger att man bör beakta det här 
med att man får en viss ner fraktionering av skumglaset och sen också vad har man för krav i det man 
ska sätta av skumglaset. Du får också en viss materialinblandning när du ska frilägga det här. Det kan 
komma med lite stenar och det och det i 99 fall av 100 så är det ingenting som spelar roll för nästa 
användningsområde. Du frilägger kanske inte ett vägprojekt och sen använder det som markisolering 
vid en tillbyggnad på en villa. I traditionella anläggnings och infrastrukturprojekt så går det med 
fördel att återanvända. Det krävs så att säga inga kompletterande tillstånd eller liknande utan det är 
egentligen bara att frigöra materialet och köra in i nästa projekt. Så det är fullt återanvändningsbart.  
 
I: Om det är så att det ska på deponi istället, hur sker deponin? Är det bara att man gräver upp det 
och sen helt enkelt kör iväg det om man säger så? 
 
R2: Skumglaset? 
 
I: Ja 
 
R2: Det går aldrig på deponi. Jag ser väl inte att det finns något behov av att läggas på deponi eller 
har du varit med om nåt sånt? 
 
R1: Nej.  
 
R2: I dom få fallen har man återanvänt. Vi lägger ju visst skumglas som krossas ner, nu är det här bara 
en parantes, det använder vi för olika typer av vägbeläggningar internt på våra vägar i anslutning till 
fabriken. Jag har ingen erfarenhet av att det finns några krav om man lägger materialet på deponi.  
 
[---] 
 
R1: Det går ju också med fördel att göra nytt skumglas av det. Vi kan ju mala ner och återskapa 
skumglas. 
 
I: Det fungerar alltså att mala ner till pulver och göra nytt av? 
 
R1: Ja precis. Då gör man hela processen igen helt enkelt.  
 
I: Har ni gjort det förut, förekommer det? 
 
R1: R2 har vi gjort det? Jag vet att man kan i alla fall. 
 
R2: Ja, man kan… men vi har gjort det i laboratoriemiljö, inte i full skala. 
 
R1: Nej, men möjligheten finns. 
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I: Och skumglas, det avger inga emissioner, alltså vid användning, tillverkning eller så? 
 
R1 och R2: Nej. 
 
R2: Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning? Nej. 
Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Nej. 
 
[---] 
 
R1: Deponering enligt handboken… så har vi ju skumglas ska normalt kunna användas på annan plats, 
varvid deponering undviks. Materialet som består av 8 % glas och resten av luft kan vanligen 
deponeras på deponier för inert avfall. 
 
R2: Och att annan plats varpå deponi undviks, det är ju inte det att man ska undvika för att 
materialet har något innehåll som är ofördelaktigt utan det är ju det att man ska kunna hitta andra 
avsättningar i en ny grund eller i en ny lättfyllnadsbank eller liknande. Så det är väl mer det att man 
kanske tycker att det är onödigt att behöva lägga på deponi. Så det är inget som förekommer skulle 
jag vilja säga, utan man tar tillvara på det, även i mindre projekt om det blir någonting över så hittar 
man alltid något användningsområde. Så nej! 
 
I: Vi funderar också på, liksom, hur det används i anläggningsprojekt, är det några speciella 
maskiner som ni rekommenderar för packning och så? 
 
R1: Ja, det är ju egentligen inga speciella, utan ordinarie anläggningsmaskiner och maskinutrustning 
som man oftast har på projekten. Vi har ju en gedigen utformad hanterings-och arbetsbeskrivning för 
hur man hanterar det… 
 
R2: Ja, jag vet inte om ni har fått det, men ni ska få en uppdaterad mapp. Här har ni med en 
hanterings-och arbetsbeskrivning. 
 
R1: Det är ju lite beroende på vilka palltjocklekar man lägger ut, vilka palltjocklekar som erfordras, 
och då får man ju nyttja maskinutrustningen därefter. Vid mindre palltjocklekar så är det en 
handhållen plattvibrator, och då upp till max 70 cm okompakterat, och där har man ju 4 överfarter. 
Sedan annars det mest vanliga är ju en bandburen grävmaskin som ni ser på bilden där, och då har 
man ju en högre palltjocklek. Nu har vi ju reviderat den upp till 1,25 m okompakterat, varvid man 
med 2 överfarter med larvburen maskin gör en kompaktering. Så det är ju en tidsvinst kontra andra 
material med att bearbeta skumglaset för där är det ju att inte bearbeta skumglaset för mycket utan 
du ska ju hantera det så lite som möjligt egentligen. Och med det får du ju en tidsvinst i projektet 
också i hanteringen… Så det är ju väldigt lätt, det är inget krävande på något sätt. Sedan kan ju vissa 
uttrycka sin oro för dammbindning, och vad innehåller det här dammet då? Jag brukar säga att inget 
damm är bra damm, det spelar ingen roll om det är ballastmaterial eller något annat som dammar, 
isolering eller vad det nu må vara.  
 
[---] 
 
R2: Och nyttja den personliga skyddsutrustning som man har idag på en arbetsplats. Sedan finns det 
ju så att säga åtgärder om man upplever att det dammar väldigt mycket, till exempel på sommaren 
då det är väldigt torrt ute, då kan man ju bevattna skumglaset utan att så att säga få några negativa 
effekter av sin funktion. Men man binder den dammutveckling som blir i samband med att man 
kompakterar. Så att det finns åtgärder att göra… 
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R1: Och det gör vi ju även vid fabrik, så påför vi en transportdimma i form av dysor som sitter i taket 
som sprutar ut lite vatten då, för att binda upp… Det blir ju lite dammbildning, det är ju så poröst så 
gnuggar man lite med nageln så blir det ju att det faller ned lite som ni ser [visar]. Så man kan med 
fördel bevattna det utan att den tappar några egenskaper… absolut. 
 
R2: Då kommer vi in lite osökt på andra bitar… och det är ju det här att skumglas, om man tittar på 
hantering och framdrift av ett projekt, så i den feedbacken vi får av entreprenörer och även vid egna 
studier som görs att du sparar tid, resurser, mantid och maskintid. Du sparar tid i utförandet, 
rationellt sett. Det är väldigt, väldigt kostnadseffektivt. 
 
R1: Om man ser till helheten, ska ju nämnas. För det är ju tyvärr så många som stirrar sig blind på den 
initiala kostnaden, att ”oj, produkten är så pass dyr”, men vad är det som krävs därefter i form av 
hantering, utläggning, vilken periodisering man bör ägna för att få ut det här på plats. Det är ju 
mycket därtill som hänger med. 
 
[---] 
 
R2: Vi har ökat den här lagertjockleken och det är ju också ett sätt där vi har sett, att vi hade tidigare 
en rekommendation att man la 1 m och kompaktera den ned till ungefär 80 cm, och så har vi egna 
studier och vi har även pratat med expertis och kommit fram till att vi kan alltså spara tid och bli 
ännu mer effektiva och lägga 1,25 m och kompaktera ned till 1 m. Så det sker en utveckling. Det som 
är, är ju också att man kan utnyttja i själva framdriften, eller ta tillvara på skumglasets goda 
egenskaper i form av att materialet har en väldigt hög friktionsvinkel. Som ni också ser i 
produktdatabladet vi har, att skumglaset har en friktionsvinkel på 45 grader, vilket innebär att man 
kan bygga slänter, utan att behöva lägga sidostöd som till exempel lättklinker kräver för att bygga 
upp en bankuppfyllnad till exempel. 
 
[---] 
 
R1: Och sedan är det ju precis det vi var inne på, just med hanteringen och så, den högre rasvinkeln, 
den ter ju sig som ett traditionellt makadam eller annat ballastmaterial. Den har ju en högre rasvinkel 
och det tycker ju många entreprenörer är tacksamt att arbeta med för det går fort och de känner 
igen karaktären i hanteringen av det här. Sedan är det väldigt låg densitet, och du kan efter 
kompaktering med fördel göra VA-schakter och gräva i det utan att det rasar igen, och förlägga VA 
eller el eller vad det nu må vara i det här. Så i det långa loppet så har man ju en stor vinning. Sedan 
som du nämnde, tack vare den lägre densiteten kontra lättklinker och annat, är ju att du behöver inte 
schakta ur samma volym för att lastkompensera heller. Därtill om man jämför med KC-pelare, där ska 
du ha tiden med dig, det här går ju väldigt skyndsamt för att göra åtgärder och för att 
lastkompensera en yta eller dylikt. KC-pelare ska ju ha en liggtid och det är mer mödosamt att borra 
ner, och du ska ha rätta förutsättningar för att komma dit med maskin på de marker där de här KC-
pelarna ska föras ner osv. Det finns mycket sådana saker också, det är ju väldigt tidskrävande, men 
väldigt billigt då. 
 
R2: Och det krävs att det finns resurser på plats och liknande… 
 
R1: Ja precis. Så jag brukar säga att det här är ju som ett kinderägg. Det är proppat med… nu är det ju 
lite plast i kinderäggen, men egenskaperna… Det är ett isolerande material, det är ett dränerande 
material, i ett skikt om minst 25 cm så är det även kapillärbrytande. Många goda egenskaper i 
materialet, och just att du med den här ringa densiteten kan få in stora volymer till ett och samma 
projekt i omgångar. 
 
[---] 
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R2: I Norge har man en ännu längre historik, att man har 10 år till som man har levererat ut på 
marknaden. Finns det då några kända defekter, eller är det någonting som på något sätt över tid…jag 
menar, vi har ju projekt här i Sverige där skumglaset har legat i 10 år, och det är ju lång tid. Men vad 
händer över tid? Det finns ingenting som påvisar att skumglas inte håller så att säga funktion eller 
vad som lovas över tid. 
 
R1: Nej, inget ökat sättningsutfall eller spårbildning i väg eller dylikt. Ingenting sådant! Därtill så kan 
man ju nämna att vår produkt främst kommer in infrastrukturella projekt, men vi märker att hussidan 
är mer och mer angelägen i renoveringsprojekt, i nybyggnation, i grundläggningar, mullbänkar, 
trossbottnar, krypgrunder och allt möjligt. Och jämför vi oss med våran branschkollega i Tyskland, där 
har man ju några fabriker, de är väl tre stycken va… där har man enkom avsättning bara mot 
hussidan, där nyttjar man nästan ingenting, eller väldigt minimalt i infrastrukturella projekt. Men där 
är ju sammansättningen lite annorlunda. Där har man ju ökat på isolervärdet och graden på själva 
skumglasgranulaterna, och då är ju inte tryckhållfastheten samma eller lika. Vi har ju försökt att hålla 
oss så att vi täcker upp så många områden som möjligt, med just att det ska vara dränerande, 
kapillärbrytande, ha hög tryckhållfasthet osv. Så vi försöker täcka in alla. 
 
R2: Ja, man kan ju säga att den här skumglasgranulaten är ju modifierad för att vara, så att säga, den 
optimala för anläggnings- och infrastruktursektorn. Den är tillräckligt lätt, och den är tillräckligt 
tryckhållfast. Man skulle kunna göra ett skumglas som är högre trycktåligt och klarar högre 
belastningar, men då får du ju också ett skumglas som har en högre densitet, så det du tappar i ena 
änden det vinner du i andra änden och tvärtom. Så skumglas idag är optimerat och modifierat för att 
använda inom infra-och anläggningsprojekt… och som R1 var inne på här, i Tyskland, ja du kan få så 
att säga en större cellstruktur och binda ännu mer luft och då får du en högre isolerande egenskap 
vilket är bra när de ska göra sina passivhus och liknande, men för infrastrukturella projekt så blir den 
för spröd. Och de har gått lite mot det här med anledning av att de har inte haft samma avsättning, 
utan de har nischat in sig mer mot hussidan. Medan vårat skumglas i den form den finns här, den 
passar alldeles utmärkt för att reducera last och jordtryck mot olika typer av konstruktionsdelar. 
 
[---] 
 
R1: Det är ju väldigt lämpligt också i grundläggningar för det är ett inert material som inte är 
föränderligt över tid heller och det suger inte åt sig någon fukt, så du får ju ingen fuktbildning. Sedan 
är det ju väldigt ogästvänligt för gnagare och skadedjur, för de gillar ju absolut inte att bygga på, och 
kan ju näst intill inte bygga för det är ju inget trevligt material att bygga något bo i. Där man kan 
nämna att i andra material finns det risk att svamp och mögelbildning i form av ja… 
Men det enda som kan förändra skumglaset, det är ju väldigt höga temperaturer. Men då pratar vi ju 
500-600 grader och då står vi inför andra problem… Men då börjar materialet att sintra lite, tappa lite 
färg och form… men som sagt det är väldigt höga temperaturer som kan påverka det, annars är det 
väldigt opåverkbart skulle jag vilja påstå. 
 
[---] 
 
R1: I Norge nyttjar man ju mycket skumglas som just tjälisolering i vägar också, och där är vi inte 
riktigt än hemma i Sverige, men de i Norge har ju 10 år i försprång också samtidigt…men det är just 
då att se i det långa loppet, tittar man på Norrbotten och Västerbotten som har bland Sveriges 
sämsta vägförhållanden egentligen, sett till hur det är utformat och hur det har eftersökts och så 
vidare, så är det mycket tjälskador. Och just i norra Sverige så skulle det vara en fantastiskt bra 
produkt som skulle vara bra i det långa loppet tror jag. För driften och underhållet blir ju mindre 
kostnadsbetungande då. 
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I: Men det används inte så mycket där idag då? 
 
R1: Ingenting skulle jag vilja säga, det har väl varit något enstaka projekt. 
 
R2: Ja, ytterst ringa skulle jag vilja säga… men sitter vi och pratar med varandra om 10 år, eller 5 år… 
nej inte ens det, kanske 3 år, då kan vi nog ha kanske ett par sådan här projektreportage med den 
typen av applikation där vi har levererat.  
 
[---] 
 
R2: Det här är någonting som annars hade hamnat på någon form av deponi, tittar vi på andra 
leverantörer så kanske de egentligen bryter en råvara som skulle kunnat användas till något annat, 
eller som fyller en funktion på ett annat sätt.  
 
[---] 
 
R1: Summa summarum, vi tar ju hand om något som finns och besparar ju naturresurser, vi bryter 
inte ut några nya jungfruliga råvaror, det är ju jätteviktigt tycker jag. 
 
R2: Ja, vi bryter inte jungfruligt. Vi skapar… det här skulle egentligen ha gett en miljöpåverkan om det 
här skulle ut i, även om det här hamnar på en deponi, så på ett eller annat sätt så blir det någon typ 
av påverkan. Nu gör vi någonting bra, det kan bli isolering i bostäder, det kan bli lättfyllnadsmaterial i 
en väg, det kan göra så att man kan bygga och förtäta städer för att man kan använda den färdiga 
produkten för att reducera jordtryck och laster mot olika typer av byggnadselement. 
 
[---] 
 
R2: För att producera skumglas så gör vi inget ingrepp på miljön skulle jag vilja säga. 
 
[---] 
 
I: Märker ni att det ställs några krav, från kunder eller jag vet inte, regelverk, alltså märker ni att ni 
får mer krav på er? 
 
R1: Nej, jag tycker att det är för klent med krav faktiskt, och de kraven måste komma ifrån politiker, 
beslutsfattare, byggherrar, myndigheter. De måste tuffa till sig faktiskt! För en entreprenör har mest 
ekonomi i huvudet faktiskt, visst jag köper det, det ska man inte sticka under stolen med.  
 
[---] 
 
I: Det är inga krav som ställs från kunder heller? 
 
R1: Nej, de går ju som oftast på det som upprättas från byggherrar och myndigheter. Vad är det ni 
efterfrågar… ja, men håller vi oss inom den här ramen, finns acceptans för det… och man sträcker 
inte på sig i onödan heller, utan man ser kanske mer till nedersta raden. Vad gynnar det mig mest 
ekonomiskt. Där skulle man ju önska att det fanns tuffare krav från Trafikverket, kommuner eller vad 
det nu må vara. Men det är ju lite för klent. Det finns önskemål, men det finns ju inga restriktioner 
för det. Och då blir det svårare att komma till ändamålet, slutresultatet också om vi nu ska få ner de 
här CO2-utsläppen bland annat. God miljö och bättre utsläppsvärden och vad som hör därtill…det 
kommer inte gratis. Alla måste betala och hjälpa till i det ju. 
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R2: Jag kan väl uppleva litegrann att man måste gå samman lite mer. Det finns olika verktyg och det 
finns olika system där det finns väldigt goda ambitioner, däremot kan jag uppleva att man skulle 
samla ihop det och få någon typ av enhet… du har IVL, du har BASTA, Svanen… du har en mängd olika 
system som florerar där ute i branschen och på marknaden. Jag skulle väl vilja att man på något sätt 
slöt sig samman och gick ihop… att på något sätt, det skulle också förenkla för oss alla aktörer som är 
involverade. Det kommer frågan, ja men är ni Svanen-märkta… ja det finns så många olika system, 
och det är IVL och BASTA och SundaHus och Ekoportalen, och alla har sina olika krav. På något sätt 
skulle jag vilja att man fick en samlad struktur kring de här frågorna, det tror jag skulle kunna vara ett 
sätt att driva den här processen framåt. Men då måste man upp, och komma, att det är regeringen, 
eller en sådan myndighet som Trafikverket kanske, satte ned foten eller Boverket eller liknande. Och 
att alla de här aktörerna samlade sig, för det kan jag ibland som leverantör uppleva att det finns för 
många olika system och man har olika krav, att det är en djungel där ute… Så på så sätt har vi mycket 
krav och det ska in med dokument, och bland efterfrågar man inte samma typ av information heller, 
utan man är lite nischade också. SundaHus, ja men det är klart, det är mer kopplat till egenskaper och 
saker ur ett husperspektiv, och BASTA har då litegrann sin… ja man är lite nischade inom olika 
områden. 
 
R1: Och Byggvarubedömningen… ja, de är ju snarlika varandra. Jag menar, det är ju ett önskemål som 
du säger att det skulle vara lite mer samlat.  
 
[---] 
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Bilaga 5-Intervju med BEWi Synbra 
 
Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-15 
 Syftet med intervjun är att få kunskap om cellplast som material, hur den framställs samt 

dess miljöpåverkan  

 Respondenten arbetar med miljö och arbetsmiljöansvarig på BEWi Synbra. 

 Intervjun utfördes via telefon och spelades in 

 Innan intervjun gavs en kort beskrivning om studien samt syftet med intervjun. 

 Intervjun var 15 minuter lång 

 

Frågor: 
 Berätta om cellplast som material och metod 
 Hur produceras materialet, och var? 
 Var kommer råvaran ifrån?  
 Vilken energikälla använder ni främst vid tillverkning?  
 Avger cellplast några emissioner vid användning/tillverkning? 
 Hur sker transporterna till och från produktionen samt internt? 
 Har ni några miljö/hållbarhetskrav som ställs på er? Från vilka? 
 Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor på BEWi? 
 Hur kan cellplast återvinnas/återanvändas? 
 Hur sker eventuell deponi? 
 Ser du att det finns några nackdelar med er produkt ur miljö-eller ekonomisk synpunkt? 

 

Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondenten benämns som ”R” och intervjuaren benämns som ”I”.  
 
I: Kan du börja med att berätta lite om cellplast som material? 
R: Det går att mala ner och smälta ner använd EPS och skicka tillbaka det till råvarumaterialfabriken 
och göra ny EPS av. Det finns en slutencirkel där, där man kan göra ny isolering av och detta har hänt 
nu bara de senaste 2 åren. Tidigare har man varit tvungen att skicka det till förbränning eller så har 
man kunnat mälta ner för att göra andra saker av men man har inte kunnat komma tillbaka till 
samma produkt, men det kan man alltså nu.  
 
I: Är det vanligt att man gör det eller är det så pass nytt att ni inte har gjort det så mycket?  
 
R: Det är ganska så nystartat, ungefär ett år har vi hållit på med något som heter BEWi circle och det 
startade 2018 och då är det en person som heter Kerstin Svensson som ni kan prata med där. Lite om 
hur de arbetar med att ta tillbaka från byggarbetsplatser och så. Det är lite det om man tänker på 
återvinningen där.  
 
I: var producerar ni materialet? Är det i Sverige? 
 
R: Nej utan i Finland och Holland ligger råvarufabriken och vi köper in därifrån. När det gäller Sverige 
så har vi fem fabriker och vi tillverkar till bygg i två av dem och de andra är till förpackning och 
teknisk isolering, alltså sådan som ska sitta runt värmepannor och annat.  
 
I: De fabrikerna för bygg, var i Sverige ligger dom? 
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R: De fabrikerna för bygg är dels den i Genevad här utanför Halmstad eller Laholm där jag jobbar då 
och sen finns det en i Norrtälje också. Den i Norrtälje förser stor Stockholm och de bitarna uppåt där 
och i södra Sverige har vi då Genevad och vi skickar även en del till Danmark, men det finns ju 
fabriker i Danmark också.  
 
[---] 
 
I: Men råvaran kom från Finland och från Holland sa du? 
 
R: Jajamän. 
 
I: Hur transporteras den? 
 
R: Med lastbil. 
 
I: Från fabriken hur transporterasden där? Är det på samma sätt? 
 
R: Ja det är lastbilar som går ut till byggarbetsplatserna eller till byggvaruhus också.  
 
I: Vilken energikälla använder ni er främst av vid tillverkningen? 
 
R: Vi har gasol och då gör vi så att vi värmer upp vatten så att vi får ånga. Det är alltså ånga och tryck 
som vi använder för att expandera råvaran. Sedan i nästa steg så åker kulorna som har expanderat in 
i en blockform och där ska kulorna bulkas ihop och då använder vi också ånga och tryck. När blocken 
kommer ut så skär vi dessa med glödtrådar och då går det ju åt el.  
 
I: Avges det några emissioner vid användning eller vid tillverkning? 
 
R: Ja det blir lite emissioner när man sågar i plasten men det är väldigt låga värden på det. Det har vi 
mätt upp.  
 
I: Har ni några mätningar på det som vi skulle kunna få ta del av? 
 
R: Jag vet inte om vi får skicka ut sådant. Jag tror inte det. Men vi ligger bra till alla fall. 
Arbetsmiljöverket har koll på all industri.  
 
[---] 
 
I: Har ni några miljö eller hållbarhetskrav som ställs på er? Från kund eller om det är några 
regelverk eller liknande? 
 
R: Det kommer från två håll. Dels har vi kommunerna.  Vi ska redovisa för dem varje år på hur mycket 
vi släpper ut och hur mycket avfall och lite sånt där och lite om kemikalieanvändning och 
effektiviseringar med elanvändning och sånt. Sen har vi krav från investerare. Det finns ju sådana 
som köper upp på aktiemarknaden. Bolag som jobbar med hållbarhet så inför dom redovisar också 
vårat arbete. Investor relations eller vad det kallas för, jag är inte så mycket inblandad i det mer än 
att jag ger siffror ibland.  
 
I: Hur arbetar ni annars med hållbarhetsfrågor? 
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R: Det är energieffektivisering som är den största biten och då är det energieffektiv produktion. 
Minska spillet och att vi har rätt lysrör och sånt där 
 
I: Du nämnde tidigare att ni kunde återvinna, finns det på något annat sätt än att göra ny cellplast 
av? 
 
R: Ja man kan göra andra plastprodukter. 
 
I: Är det vanligt och är det mycket som går på deponi? 
 
R: Nej deponi har vi inte så mycket. Det som är när vi städar och när vi får bitar över som inte mals 
ner och sådär då går det till brännbart. Det blir ju fjärrvärme av det då.  
 
[---] 
 
I: Ser du att det finns några nackdelar med er produkt ur miljö-eller ekonomisk synpunkt? 
R: Materialet är ju väldigt billigt så det är stor konkurrens på marknaden. Det finns tre företag som 
jobbar i Sverige och säljer detta. En fördel kan vara att det går ganska snabbt att leverera om man 
ringer och beställer. En nackdel kan också vara att många byggare väntar med att beställa till sista 
sekund. Ofta är det ganska bråttom att leverera. Det är synd för produktionen blir mycket bättre om 
man kan planera den och ha lite framförhållning.  
 
I: Sen undrar vi lite också, finns det något du skulle tycka var intressant att vi tar med i vår studie?  
 
R: Miljöpåverkan är ju olika för alla dessa material antar jag ju. Det finns både för och nackdelar med 
alla dessa material kan jag misstänka.  
 
[---] 
 
En annan nackdel är att det är ett lätt material och det har vi haft lite problem med när det har varit 
storm och sånt. Det är även en oljebaserad produkt och det är ytterligare en nackdel om man 
jämförmed det som är förnybart. Annars så är det en billig och lätt konstruktionslösning som är bra 
att jobba med arbetsmiljömässigt. Om man tittar på tex takläggning och såna saker på större objekt 
då är det inte så mycket att välja på utan då får man nästan ta cellplast för det isolerar bra och det är 
prisvärt per kubik och så får man ett bra värde av det.  
 
[---] 
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Bilaga 6-Jämförande undersökning av miljöpåverkan mellan 
kalkcement och Multicem 
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Bilaga 7-Återvinning av cellplast 
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Bilaga 8-Intervjufrågor 
 

Frågor till Leverantörer och producenter: 
 

 Berätta om xx som material och metod 
 Hur produceras materialet, och var? 
 Var kommer råvaran ifrån?  
 Vilken energikälla använder ni främst vid tillverkning?  
 Avger materialet några emissioner vid användning/tillverkning? 
 Hur sker transporterna till och från produktionen samt internt? 
 Har ni några miljö/hållbarhetskrav som ställs på er? Från vilka? 
 Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor? 
 Hur kan materialet återvinnas/återanvändas? 
 Hur sker eventuell deponi? 
 Ser du att det finns några nackdelar med er produkt ur miljö-eller ekonomisk synpunkt? 

 
Frågor till entreprenörer, projektörer och beställare: 
 

 Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför?  

 Vad påverkar valet av metod? (bortse från de tekniska förutsättningarna) 

 Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 

 Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 

 Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor?  
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Bilaga 9-Intervju med entreprenör 1 
 
Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-08 

 Syftet med intervjun är att få kunskap om hur entreprenörer arbetar med miljöfrågor kring 
grundläggning 

 Respondenten arbetar som Entreprenadchef Anläggning på Sh Bygg i Uppsala  

 Intervjun utfördes på telefon och spelades in 

 Intervjun var 17 minuter lång 
 

Frågor 

 Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför? 

 Vad tror du påverkar valet av metod? (bortse från de tekniska förutsättningarna) 

 Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 

 Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 

 Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor? 
 

Övrig information  
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondenten benämns som ”R” och intervjuaren benämns som ”I”. 
 
 
Intervju: 
 
I: Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför? 
 
R: Just för grundläggning så gör vi inte KC-pelare och sådant, det är inte riktigt våran dimension. 
Markförstärkningar för oss är mer geonät och annat som man förstärker med främst ovan mark, eller 
i överbyggnaden. Men ni kanske är mera ute efter kalkstabilisering och sådant? 
 
I: Ja, men även lättfyllnadsmetoder om ni använder er utav det? 
 
R: Ja, men det är inte så mycket markförstärkning utan om man tittar på lättfyllnad så använder vi 
oss av både lättklinker och cellplast och Hasopor. Det vi använder mest är Hasopor om man bygger i 
vägar och runt byggnader. Det används ganska uteslutande. 
 
I: Så det är mest skumglas ni använder? 
 
R: Ja, men om det handlar om fyllnad, dvs. om man ska fylla något utrymme som inte ska belastas 
direkt så brukar vi ta lättklinker. Jag kan gå in på det lite senare. Materialet cellplast brukar vi 
använda det på bjälklag om man nu ska ha ett speciellt område, för då kan man lägga den direkt på 
betongen och det är lättare att använda. Hela tiden beror det på hur man ska angripa problemet, 
tillgängligheten, lätt att lägga ut etc. Man väljer hela tiden olika metoder på olika ställen. 
 
I: Varför använder ni mest skumglas? 
 
R: Skumglas använder vi mest på gator och vägar och där man kommer åt med maskiner. Det går fort 
att lägga ut, man tippar det direkt på plats och packar på en gång. Så det är ungefär som att jobba 
med grus och fyllnadsmassor. Det är en ganska enkel hantering. Ska man ta lättklinker så är det så 
lättflyktigt så då måste man lägga på någonting för att kunna packa det. Så man måste lägga på en 
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duk och kanske tio centimeter sand, så det är ganska omständligt, så skumglaset är mycket enklare. 
Det är som att hantera vanlig makadam kan man säga. Sen väger det nästan ingenting så det är en 
stor skillnad. Och cellplasten kan man ju också använda ute, men det är också samma sak. Det är 
väldigt noga med att göra i ordning botten, för som botten ser ut så ska man ju bygga med 
cellplasten och då måste man vara jättenoga med första lagren när man kanske ska fylla en till två 
meter. Så det handlar mest om tillgänglighet för att kunna utföra jobbet, så om man kan tippa 
skumglaset på plats så är det mest ekonomiskt. Men sen ska man titta ur hållbarhetssynpunkt. Då får 
man väga in var man hämtar skumplasten och lättklinkers ifrån, och cellplasten är den i huvud taget 
ett alternativt om man tittar hållbart, det kanske ni vet bättre?! 
 
 
I: Ja, för hur är det när ni väljer vilken metod ni ska använda, är det mest att ni går på vad som går 
fortast, är billigast etc.? 
 
R: Det är en ekvation för varje gång vi ska göra någonting, vi går då igenom vad vi ska använda för 
material. Dels är det tiden det tar att lägga ut det, vad kostar det att köpa in osv. Så det lägger man 
ihop i en ekvation och det brukar summan av det ge svar på vad man ska använda. Nu på senare år 
har det blivit mer och mer aktuellt med ett hållbart tänk, alltså miljömässigt. Där vet jag att 
Hasoporen är tillverkad av glas och allt möjligt, så den kan ju jag tycka är bättre ur 
hållbarhetssynpunkt än cellplast. Men där törs jag inte säga hur det är riktigt, för så ofta arbetar jag 
inte med det, så jag har inte dykt ner jättedjupt i det. Utan det är mer den senaste tiden som vi har 
börjat tittat på sådana frågor. 
 
I: Okej, får man fråga hur ni tittar på det? 
 
R: Idag tittar vi på t.ex. var hämtar vi Hasopor ifrån, hämtar vi den i Malmö eller finns den andra, 
exempelvis cellplasten i Uppsala, ja då kanske det är bättre att ta cellplasten i Uppsala om man tittar 
geografiskt. Nu börjar vi liksom titta på hur lång transport det är, hur mycket kan man få med sig 
varje gång med samma transport. Tittar man på cellplast till exempel så kan man ju få med sig 
oerhört mycket mer mängd på en lastbil med släp än vad du kan få med skumglaset där man inte kan 
få med lika många kubik då den ligger löst. Så man får hela tiden göra bedömningar var man tar det 
ifrån och var man köper det ifrån. 
 
I: Nästa fråga då, vilka eventuella krav brukar ställas på grundläggning med hänsyn till miljö och 
hållbarhet och från vilka? 
 
R: Idag ställer man inte några krav direkt från beställarna. Vi jobbar ju mycket åt stat, kommun och 
landsting och då är det ju så att de inte får bestämma vad det ska vara för någonting, utan de kan få 
bestämma typ skumplast eller likvärdigt. Och är det då likvärdigt med cellplast och lättklinker, ja då 
så har man ju full rätt att använda det som entreprenör. Så under LOU är det ju lite knepigt. Men 
jobbar man på den privata marknaden då kan man ju välja fritt hur man vill.  
 
[---] 
 
Men att vi börjar väga in hållbarhetstänket mer och mer det är ju givet i vad vi än gör.  
 
I: Okej, det låter bra. Så nu börjar det bli mera vanligt? 
 
R: Ja, nu köper man inte bara utan nu tänker man till. Och sedan har vi en aspekt till. När man jobbar 
mot beställare, så har man ju t.ex. SundaHus, och då måste man kanske tala om vilket material man 
använder så då ska det godkännas mot SundaHus osv. Så det har hänt ganska mycket på de sista fem 
till sju åren i byggbranschen. Så man har börjat att titta lite mer på material. 
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I: Skulle valet av metod påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 
 
R: Det tror jag. Om man tittar utifrån samhällsperspektivet så är ju det ju det valet som man ska 
använda. Hur man än vrider och vänder på det hela så är det ju oftast ekonomin som styr i sista hand. 
Men i och med att det här sker i en övergångstid så är det ofta det bästa alternativet 
hållbarhetsmässigt som kommer att överleva i längden, så jag tror att man kommer dit i alla fall. Men 
just valet av metod påverkas? Ja, det tror jag absolut, jag är ändå ganska positiv. 
 
I: Ja det kanske inte är helt så just nu, men du tror att det kommer att ändras i framtiden? 
 
R: Ja vi har ju redan börjat titta på saker och ting just nu hur det är, och vissa saker måste klaras av 
att redovisas till våra beställare, hållbarhetskrav, material osv. Så absolut det tror jag! 
 
I: Okej, vad är det då som krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas vid grundläggning? 
 
R: Först och främst är det kvalitet. Det måste alltså motsvara de kvalitetskraven som man ställer, och 
det gör det ju då via AMA, reglementet vad man kan använda för någonting och då ska det likställas 
med alla andra. Så nummer ett är kvalitet. Man kan ju inte lägga i någonting som är dubbelt så dåligt 
om man säger så, att det ska hålla lika länge. Då måste man ju ställa i kraven att den här håller 
kanske bara i tjugo år, men de andra håller i femtio år. Så då ställer man naturligtvis det emot 
varandra, helt klart. 
 
I: I vilka fall skulle det mest hållbara alternativet väljas framför kostnad tror du? 
 
R: I sådana delar där kvaliteten spelar mindre roll. Om man t.ex. ska göra i ordning områden som 
man inte ska använda till annat än t.ex. grönområden, gator och vägar, där kan man använda ett 
bättre hållbart alternativ om det skulle vara lite sämre kvalitet. 
 
I: Hur arbetar ni rent generellt med miljöfrågor på Sh Bygg? 
 
R: Vi på Sh Bygg vill ju ha det mest hållbara alternativet jämt, men ibland är man styrda av regelverk 
som man måste följa vare sig man vill eller inte. Vissa kan man inte styra alls och andra projekt kan 
man styra helt, det är väldigt olika. Jag kan ju påverka på projektnivå t.ex. att vi ska ta det här 
materialet istället, om det finns två att välja emellan. Men åter igen så går kvaliteten först och sen får 
man göra en bedömning, så det ligger ju i tiden att hela tiden sträva mot det hållbarare alternativet. 
 
I: Så det är inte bara priset som styr utan det är främst kvaliteten? 
 
R: Precis, det är kvaliteten främst som är den viktigaste parametern. Som idag bygger man för att 
något ska hålla i femtio eller hundra år, t.ex. en stomme på ett hus. Då kan man ju inte ta ett material 
som håller för tjugofem år, då har man ju inte gjort någonting hållbart. Även om man har gjort ett 
dåligt materialval från början så blir det i alla fall bättre än att kanske byta två gånger. Det är lite så 
man tänker, så att kvaliteten har en jättestor betydelse. Långsiktighetstänket så att säga. 
 
[---] 
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Bilaga 10-Intervju med entreprenör 2 
 
Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-29 

 Syftet med intervjun är att få kunskap om hur entreprenörer arbetar med miljöfrågor kring 
grundläggning 

 Respondenten arbetar som Projektchef för Peab Anläggning AB  

 Intervjun utfördes på plats och spelades in 

 Intervjun var 41 minuter lång 
 

Frågor 

 Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför? 

 Vad tror du påverkar valet av metod? (bortse från de tekniska förutsättningarna) 

 Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 

 Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 

 Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor? 
 

Övrig information  
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondenten benämns som ”R” och intervjuaren benämns som ”I”. 
 
 
Intervju: 
 
I: Vilka grundläggningsmetoder av de vi nämnde nu används oftast och varför? 
 
R: Det är en svår fråga, för eftersom vi är entreprenörer så får vi inte alltid bestämma metoderna 
själva. I utförandeentreprenader så projekterar beställaren eller byggherren. Ibland bygger vi dock i 
egen regi, alltså Peab bygger själva, äger tomten och sådär och då bestämmer vi ju helt själva, eller 
om det är totalentreprenader, där vi projekterar själva. Om man säger 75 % idag, i alla fall av mina 
byggen är utförandeentreprenader vilket innebär att då, beställaren har redan projat och skickat ut 
ett förfrågningsunderlag. Så att vi har ganska lite påverkan då på vilken, så om de har valt en metod 
som så får vi köra på det. Däremot så brukar vi alltid rådgöra om vi tycker att en metod är dyr eller 
komplicerad att vi kanske kan kolla på en annan metod istället. Vi kan ju oftast sakerna bättre än vad 
beställaren kan i de fallen. Men ofta har det varit en projektör inkopplad och de kan ju sakerna lika 
bra men det är väldigt ofta som jag brukar tycka att det här var komplicerat och dyrt och det går att 
göra lättare, men allt har att göra med sättningskraven också. Vad får, man kan ju i tidigt stadium 
säga att det här området får sätta sig ett visst antal centimeter, alltså marken, och har de ganska låga 
krav på sättningstoleranserna, att marken får sätta sig, då kan man ju projektera för en billigare 
metod och veta då att om 10 år då kanske det har satt sig 10 centimeter, och om man vet det från 
början så kan man ju ta hänsyn till det i projekteringen. Men vissa har ju, till exempel på järnväg, det 
vill man ju inte att det sätter sig 1 millimeter kanske, även om det får göra det. Då kanske man tar 
pålplattor, där man kör helt fribärande järnvägar och sådant istället då, men allt är ju lite beroende 
på de geotekniska förutsättningarna, och det är det som är lite skumt med anläggning att det finns ju 
sällan ett svar, utan man måste titta på de geotekniska förutsättningarna i området, i början för att 
göra en bedömning var. Sedan förhoppningsvis vill man ju att en konsult som även som ni tänker på 
den ekonomiska aspekten, som en av de styrande parametrarna.  
 
Så att där kanske vi kan komma in och speciellt i totalentreprenader, för då vill vi ju bygga billigt 
såklart, så att då försöker vi föreslå det billigaste alternativet att det behöver inte alltid vara att KC är 
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billigare än lättfyllnad eller något sådant här utan det är beroende på var, rent geografiskt, du jobbar 
någonstans och på kraven som ställs. Sedan måste man alltid i utförandeentreprenader utgå ifrån 
vad har våra beställare projekterat eller vad finns det för produkter. Vad är det för krav, så att det är 
jättesvårt att ge ett generellt svar på valet av markförstärkningsmetod. Men det börjar ju komma lite 
med mode och det lär ju finnas en liten sådan aspekt i det också med mode, med Hasopor har ju 
kommit senaste åren. Det har ju funnits jättelänge i 10-15 år minst, eller det kan ni ju fråga Hasopor 
då, men det har ju funnits länge vad jag vet, men det används mer och mer frekvent nu i olika typer 
av entreprenader, järnvägsentreprenader och här på Campus använder vi det för motfyllning mot en 
tunnel till exempel, och det är samma där, då kommer det en restriktion: Trafikverket vill bara ha ett 
visst tryck mot sin tunnel, de vill inte ha mer. Och då kommer ju det kravet, annars hade vi ju fyllt 
med tunga massor, för det är klart det billigaste men nu tvingas vi ju använda lättare massor för det 
och det har inte med sättningen att göra utan bara med mottrycket mot tunneln, vilket jag kan tycka 
är lite konstigt då man kan fråga sig om Trafikverket har underdimensionerat tunneln. 
 
[---] 
 
Men med Hasopor tycker jag att det är en jäkligt bra produkt faktiskt, det är det. Om jag jämför då 
med konkurrenten lättklinker då, Leca eller vad man ska säga, eller Saint-Gobain, men den tror jag 
med tiden inte är lika hållbar som det här, för Hasopor är ju som skummat glas, det är ju egentligen 
en restprodukt som bildas så den suger ju inte åt sig något vatten, och det gör ju lättklinkern med 
tiden. Även om den ska vara bränd. Ja, prova att gräva ner en bränd lera, den kommer ju med tiden 
ändå att suga vatten.  För vi har ju schaktat upp på ställen där det har varit gammal lättfyllnad och 
den har ju klart ändrat densitet så den är ju inte helt torr som den är när den kommer på säck. Det är 
den inte. Men Hasopor den tror jag inte förändras, för det är ju glas och glas suger ju inte vatten. Så 
att jag tror ju på produkten, att Hasopor är bättre. Nu kommer säkert Leca att säga annat om ni 
frågar dem. 
 
I: Men just i en lerjord, vad brukar ni använda då, är det helt beroende på beställarens krav eller? 
 
R: Ja, men det händer ju till exempel, Mälarbanan, ett stort bygge, då vart vi tvingade, jag vet inte 
varför, men jag tyckte att det var jätteonödigt att då skulle vi fylla med cellplast istället som 
lättfyllnad. Och det blir ju dyrare, så lite som att kasta pengar i sjön. Och där kunde vi ju till och med 
räkna hem så att vi försökte byta. Det vart så på ett ställe sen vart vi tvingade att använda cellplast på 
ett annat ställe. Så på ett ställe fick vi köra KC-stabilisering istället för det var i det fallet en billigare 
metod. Det som kan vara problemet med KC det är ju att, jämfört med lättfyllning är ju att KC 
pelarna, det kräver ju mycket mer maskiner och tillgänglighet. För att kunna… ja har ni sett en KC-
entreprenad? De har bulkbilar, de har stora kranar, master osv och sådant ska ju få plats, och i det 
här fallet med järnvägen...ja vid själva byggandet är det ju en större maskin än att bära lite 
cellplastblock som du kastar ut liksom…det är ju bra mycket lättare, men det blir ofta dyrare, för 
materialkostnaderna var dyrare i det här fallet. men det är ju samma med KC-pelare, hur tätt sitter 
KC:n, så allt kräver ju en kalkyl bakom för att göra en bedömning i det ekonomiska. Och allt är ju efter 
grundkraven, vad är grundkraven?… det får sätta sig såhär mycket, för får det sätta sig någonting då 
kan man ju liksom göra den beräkningen vilken metod ska vi använda, ja men då måste vi ju veta 
grundkraven. Till exempel bygger du en motorväg ute, tvärs över en åker... så gör det väl inget, det 
kan ju sätta sig en meter. För förhoppningsvis om du har samma geotekniska förutsättningar så 
sätter den sig jämnt och du kommer aldrig att märka det ändå. 
 
[---] 
 
I: Men om man bortser från de tekniska förutsättningarna, vad tror du påverkar valet av metod 
där? 
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R: Alltid ekonomi. Miljö kan jag säga tyvärr, men det börjar ju bli en förändring även hos oss 
entreprenörer att det måste komma styrning från beställaren. Framför allt kanske från regeringen, 
det måste ju komma styrande krav, för att alla som har någon form av affärsverksamhet kommer 
alltid välja det billigare alternativet framför miljö. För det går ju till så att för en offentlig beställare, 
t.ex. Trafikverket. De skickar ut en förfrågan, eller ja, man får hämta hem idag från en databas, och 
sedan tävlar man om jobbet mot andra entreprenörer och vi kommer ju aldrig… även om vi vet att vi 
har två metoder och den ena är bättre hållbar för framtiden än den andra, men kunden har inte styrt 
oss till vilken vi ska välja, då kommer vi ju alltid att använda den billiga för vi vill ju vinna jobbet i 
anbudsstadie. Egentligen så är det bästa ju att beställarna själva får krav på sig att det ska byggas på 
detta sätt. För det är klart det viktigaste. För får de det kravet då kommer det ju att spridas ned i 
kedjan hela vägen och då är vi ju tvingade att utföra på ett visst sätt. 
 
I: Och det är det som saknas idag då? Krav ovanifrån? 
 
R: Ja, och att man faktiskt börjar tänka på ett hållbart sätt, för man gör ju det i mångt och mycket. 
Men generellt så borde man ju komma med en styrning, att de här metoderna, om det finns en 
alternativ metod med mindre utsläpp på koldioxidutsläpp och ja… mindre miljöpåverkan så ska det 
väljas. Men den styrningen kommer ju sällan i kioskvältande form från beställaren, för de har ju inte 
det kravet på sig i sin tur så det måste ju komma från politikernivå. Så att det lagstiftas om det, ja, jag 
tror tyvärr att sanningen är så att jag som projektchef, även om jag värnar om miljön, så kan inte jag 
bestämma särskilt mycket. Däremot kan jag ju bestämma om jag vet att ibland finns det en win-win, 
att det miljövänligaste alternativet är det bästa alternativet rent kostnadsmässigt också, så är det ju 
självklart.  
 
[---] 
 
I: Brukar det ställas några miljökrav från beställaren i anläggningsprojekt? 
R: Ja, det är väldigt höga miljökrav. Det blir mer och mer på mode, och det är bra att det kommer. 
Men det ska ju komma redan i tidigt skede när vi räknar på jobbet, för då har vi ju chans att prissätta 
det så. För entreprenörerna, de har ju inget självändamål att inte göra rätt, utan vi vill ju göra rätt, 
men då vill vi ju liksom tävla på lika villkor med andra aktörer. Så säger man att här ska det byggas 
miljömässigt på det här sättet, då gör vi ju det såklart, men inte att man kommer med det efteråt, för 
då har ju vi redan lämnat ett pris först på något annat, och då säger de ”nej ni måste göra på det här 
sättet”. Ja, men då vill vi ju ha extra betalt, och så länge vi får det så gör vi ju det. För det är samma 
med Peab, vi jobbar ju jättemycket med hållbarhet, framför allt i våra egna projekt, där vi har chans 
att bestämma själva. 
 
I: Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 
 
R: Ja, om det är det som inte bara presenteras, utan det som föreskrivs. För om de säger att du får 
göra den, den, eller den… ja, då kommer vi ju alltid att välja det billigaste alternativet, för vi tävlar om 
jobbet i ett anbudsstadie med en extern beställare. Men kommer det vara så att du ska göra på det 
här sättet, ja då självklart gör vi det. ”Dum gör som dum säger”. Nej jag skojade, men om någon säger 
åt oss att göra på det icke-hållbara sättet, då kommer vi ju tyvärr att göra så, det är det som står. 
Men om det däremot står att vi får välja fritt och att vi ibland, beställaren kan vara lite smart också 
när det kanske inte finns styrning ovanifrån, att de kan ge oss vissa morötter i kontraktet att om vi 
håller nere koldioxidutsläppen så får vi en viss bonus och sådant. Sådant kan man ju stimulera så att 
man kan spekulera redan i ett anbudsskede att man bygger på ett hållbart sätt, att man planerar så.  
 
I: Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? Är det krav uppifrån då? 
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R: Ja, det tror jag, att det kommer lagstiftning som säger att… eller framför allt, inte bara lagstiftning 
utan att direktiv kommer, att när till exempel Stockholms Stad bygger i innerstan då ska ni bygga på 
det här sättet. Kommer det direktiv ovanifrån till Stockholms Stad att ni ska bygga såhär oavsett 
kostnad, det är så ni ska gå ut och fråga på det, då kommer ju alla vara tvingade att prissätta det så. 
Men det är ju inte alltid, jag kan ju säga att långsiktigt, det är ju det man måste se. Långsiktigt är ju 
kanske det hållbara alternativet för stat och kommun kanske det mest ekonomiska ändå. Men det är 
ju ingen som sysslar med ekonomi som ser en tidshorisont på kanske 20 år utan de tittar ju ganska 
kort framåt. Vad syns i plånboken idag liksom, hur mycket resurser, vad har vi för pengar som vi har 
fått till det här projektet till exempel. Och då har ju de en budget som de ska klara, och för det är ju 
inte alltid att det miljömässiga alternativet blir billigare, men många gånger är det ju säkert så om 
man tänker långsiktigt och samhällsekonomiskt.  
 
[---] 
 
R: Man måste titta, precis som ni gör på hela processen, hur går den till. Processen är ju så att 
kommuner inför ett projekt har gjort en budget på ganska, liksom vaga underlag från början och 
sedan ligger den ganska fast i budgeten. Och då visar det sig sedan att när vi kommer med våra pris 
sedan... när vi har prissatt den här entreprenaden att det överstiger deras tro om vad det här skulle 
kosta väldigt mycket. Och då försöker ju kommunen för att få igång projektet, spara in på allting och 
då kan jag ju tänka mig att dyra metoder då, det är väl det första man tar bort tyvärr. Men i mångt 
och mycket så är det kanske de hållbara alternativet som blir billigare i längden sedan! 
 
I: Ja, okej så det är mer kortsiktigt tänkande? 
 
R: Ja det kan jag i alla fall säga. Ja eller för kort… i deras värld kanske de tycker att de tänker 
långsiktigt, men det gör de inte bevisligen. Det är väl det Greta säger… 
 
I: Hur arbetar ni med miljöfrågor kring anläggning? 
 
R: Ja, ganska liknande ändå. Vi försöker hela tiden, Peab hänger ju på samhället i stort och prioriterar 
frågorna. På senaste 5-6 åren så tycker jag att vi inte pratar om annat än miljö och kvalitet på våra 
möten. Men problemet vi har, är precis som jag nämnde, är den här styrningen. Vi ställer ju inte alltid 
kraven själva och då för att få ett jobb, så kan ju inte vi bara vara moraliserande och säga att vi räknar 
inte på ett jobb som inte bygger på hållbart  sätt, då får vi inget jobb, då har vi ingen affär sedan. Så 
då överlever vi ju inte som företag på det sättet. Fast vissa har ju lyckats i andra branscher att slå ner 
foten. Så vi kan ju hjälpa till och våra höga chefer sitter ju ofta med kommuner eller andra offentliga 
organ som myndigheter och diskuterar de här frågorna och faktiskt kommer med våra aspekter. Och 
jag tror att mångt och mycket att det är ganska lätt för mig som entreprenör att sitta och säga att 
självklart vill jag bygga rätt och hållbart och det vill nog varenda person som du frågar, vill nog det 
innerst inne, men sedan när det kommer till kritan och du ska få ett jobb så kan du nog pruta bort det 
där också i sådant fall om det hållbara alternativet är mer kostsamt. Alltså att, ja då kanske man 
rådgör, men det har jag inte gjort, att man rådgör att de ska ta bort någon hållbar lösning, till någon 
annan lösning. Men det kan ju bli så om man vet att man sparar mycket pengar. Och det kan ju vara 
en grej så att projektet kommer igång, att om vi inte kommer ner till den här siffran så blir det inget 
projekt. Ja och då försöker man hitta alla halmstrån liksom, vad kan vi göra här för att det ska bli 
billigare. Så det är ju det som är synd med dagens system. 
 
[---] 
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Bilaga 11-Intervju med projektör 
 
Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-11 

 Syftet med intervjun är att få kunskap om hur projektörer arbetar med miljöfrågor kring 
grundläggningsmetoder 

 Respondenten arbetar som enhetschef för geoteknik & berg på Bjerking AB 

 Intervjun utfördes på plats och spelades in 

 intervjun var 35 minuter lång 
 
Frågor: 

 Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför?  

 Vad påverkar valet av metod? (bortse från de tekniska förutsättningarna) 

 Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 

 Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 

 Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor?  
 
Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondenten benämns som ”R” och intervjuaren benämns som ”I”.  
 
 
Intervju: 
 
I: Vilka metoder använder ni oftast vid grundläggning och varför?  
 
R: Det är lite olika faktiskt. Den metod som vi kanske förordar mest om man har tid är 
kalkcementpelare, men är det lite uppfyllnad så är det inte den metoden som är mest lönsam även 
om den ofta är den billigaste metoden. Man kan säga att jag själv har kommit fram till att om man 
ska fylla upp mer än ½-1 m så blir KC-pelare det billigaste alternativet. Har man tillexempel skumglas 
eller Leca som är över 1 m så är KC-pelare ett billigt alternativ. Det finns däremot många fördelar 
med Leca och skumglas och det är att det är en snabbare metod. Det är egentligen bara att köpa och 
lägga ut om man förenklar det, medan KC-pelare ofta är en egen entreprenad som ska göras 6 
månader till 1 år innan övriga saker kommer igång, så det är väldigt mycket förberedande arbete.  
 
I: Cellplast då, är det vanligt? 
 
R: Cellplast är också vanligt. Valet beror lite på vilka problem man står inför. Det beror även på vad 
man har plats för.  
 
[---] 
 
R: Varje projekt är unikt även om man kan återanvända vissa metoder och idéer. Traditionellt sett så 
har vi tittat på tre-fyra olika alternativ och ser vad som går att använda just här och så väljer man det 
billigaste. Det är ändå ingen som ser under marken vad vi lägger dit. Men sen finns det andra 
aspekter såsom vad som är snabbast eller vad som passa bäst för just detta projekt, är det tex 
lämpligt att använda KC-pelare mitt inne i en villabebyggelse. Är det lämpligt att det dammar kalk 
där. Eller så är det ledningar i luften. Det är oftast det billigaste alternativet som man väljer men nu 
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finns det ju en ny parameter som vi borde ta hänsyn till och det är ju hållbarheten.   
 
I: Ja det är väl lite som vår nästa fråga. Vad påverkar valet av metod om man bortser från de 
tekniska förutsättningarna?  
 
R: Det kan vara tillgänglighet, kostnader eller vad som passar på just den specifika platsen. Det finns 
även speciella tekniska krav. Stockholm vatten tillåter tex inte Leca om det skulle bli en läcka för då 
kommer Lecan bara att flyta runt. De kan heller inte ha ett lager av ex Leca eller skumglas om de 
behöver laga en läcka utan vill bara kunna fylla igen med med enklast möjliga massor. Så det finns en 
del andra saker som styr.  
 
I: Kvalité och det också då? Är det något som ni tänker på eller är det mest entreprenörerna?  
 
R: Jag vet inte om vi tittar så mycket på det egentligen. Dom är ju typgodkända och dom har ju en 
massa kvalitétsdokument och sånt där för att visa att materialen är okej. Sen har de ju ofta talat om 
hur man ska göra med materialet. Sen finns det ju i Sverige något som heter AMA. Där finns det ju 
koder för alla typer av markförstärkningar och det ska man ju följa.  
 
[---] 
 
I: Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 
 
R: Vi har ganska sällan tänkt på det måste jag ändå säga. Eller vi tänker på det men har sällan gjort 
något för att åtgärdat det. Det är väl mest det här med krossmaterial. Det är ofta det man kommer 
på när folk frågar och det va ju rätt länge sedan man började prata om det.  
 
I: Så det är inte så att beställaren skriver en egen rubrik om hållbarhet, eller det är inget som ni har 
tänkt på hittills?  
 
R: Inte vad jag har tänkt på att de har några krav på det. Det är möjligt att det står, men folk inte 
uppmärksammar det. För det står säkert någonting både i vårt och deras, att vi ska verka för ett 
hållbart samhälle. Men det är ingen tyngd i det eller att det inte är någon som tar det på allvar. Det är 
alltid svårt att ta till sig något nytt. Man jobbar på som man alltid har gjort. Det kanske tar en 
generation eller nåt. Man ska nog inte förvänta sig att det går jättesnabbt.  
 
I: Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 
 
R: Ja det tror jag. När vi beskriver en åtgärd eller rekommenderar en åtgärd kanske vi även ska 
föreslå en åtgärd som kanske är dyrare men som vi tycker är mer hållbar, alternativt ska vi tänka att 
vi alltid föreslår det mest hållbara alternativet. Frågan är väl hur vi ska göra där. Ska vi lämna över 
beslutet till beställaren eller hur ska vi göra?  
 
[---] 
 
R: Det är oftast prat om vad som är billigast. Det är många husbyggare som har många olika 
miljöcertifieringar där de redan har tänkt på vilka material som stoppas in men vid markförstärkning 
finns inte detta.  
 
[---] 
 
I: Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas vid grundläggning? 
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R: Jag vet inte. Det är väl att man bortser från ekonomin och alla tar sitt ansvar. Krav från beställaren 
skulle göra att man tvingades till det. Men eftersom hållbarheten är så pass viktig borde även vi 
konsulter och andra gå i bräschen för detta.    
 
I: Det här kanske är lite samma fråga, men i vilka fall skulle det mest hållbara alternativet väljas 
framför kostnad? 
 
[---] 
 
R: Krav från beställaren att man ska uppfylla ett visst hållbarhetslöfte. Miljöcertifiering förekommer 
mest för hus och finns inte för ledningar och mark. Man måste även förklara för beställaren hur 
viktigt det är. Vid vissa tillfällen har jag frågat varför konsulterna har valt en viss metod. 
Förvånansvärt ofta har de inte något svar på detta, inte ens ekonomiskt.  
 
[---] 
 
R: Som argument har jag aldrig hört att en metod har valts på grund av att den har mindre 
miljöpåverkan. Jag tror att det krävs ett annat tänk från början. 
 
I: Hur arbetar ni med miljöfrågor på Bjerking? 
 
R: Vi har ett verksamhetssystem och skapar rutiner om hur vi ska agera. Vi har börjat tänka på det 
med ganska uppenbara saker, exempelvis vår fältutrustning. Vi har bestämt att vi ska bli ett fossilfritt 
företag om några år. Då måste vi förstås jobba enligt det.  
 
I: Jag tror att det var allt. Tack! 
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Bilaga 12-Intervju med beställare 
 
Information om intervjun 

 Intervjun ägde rum 2019-04-11 

 Syftet med intervjun är att få kunskap om hur beställare arbetar med miljöfrågor kring 
grundläggningsmetoder 

 Respondent 1 arbetar som teknisk specialist geoteknik 

 Respondent 2 arbetar som miljöspecialist 

 Intervjun utfördes på plats och spelades in 

 Innan intervjun gavs en kort beskrivning om studien samt dess syftet 

 Frågorna skickades till respondenterna innan intervjun ägde rum 

 Intervjun var 32 minuter lång 
 
Frågor: 

 Vilka metoder används oftast vid grundläggning och varför?  

 Vad påverkar valet av metod? (bortse från de tekniska förutsättningarna) 

 Ställs det några krav på grundläggning med hänsyn till miljön? 

 Skulle valet påverkas om det mest hållbara alternativet presenterades? 

 Vad krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor?  
 
Övrig information: 
Information som inte anses vara relevant för denna studie har inte transkriberats och markeras [---]. 
Respondent 1 benämns som ”R1”, respondent 2 som ”R2” och intervjuaren benämns som ”I”.  
 
 
I: Vilka metoder använder ni oftast vid grundläggning och varför? 
 
R1: Ni hade ju i mailet skrivit de här fyra metoderna som ni tittar på och det finns ju fler.  
 
I: Ja det får du ju såklart också nämna om det är något annat som ni använder 
 
R1: Ja tillexempel bankpålning är ju något som man ofta gör för vägar, tex när det är lite högre 
bankar. Det är ofta lite dyrare än KC-pelare, men det kan finnas lägen då man väljer det ändå. Men 
KC är ju egentligen den vanligaste metoden när man förstärker järnvägar och vägar och det är ju 
framförallt det den metoden används till. Och sen de här lättfyllningsmetoderna, det går ju framför 
allt att använda om det är lite mindre belastning, alltså lägre bankar. Då kan ju ett alternativ vara att 
gräva bort lite av den befintliga jorden och ersätta med lättfyllning så man sen kan fylla på och göra 
en lägre bank utan att man egentligen då tillför mer last på undergrunden, så kallad 
kompensationsgrundläggning. Jag skulle säga att val av metod främst beror på kostnader, i alla fall 
fram tills nu så har man egentligen bara kostnaderna styrt, förutsatt att man uppfyller våra krav på 
exempelvis sättningar och stabilitet. Så länge man uppfyller kraven så är det den billigaste metoden 
som man försöker föreslå eller välja. Beträffande KC-pelare, det står ju för kalk och cement, och det 
har ju främst varit kalk och cement som man har blandat i, men nu på senare år har man diskuterat 
användning av olika slaggprodukter. Alltså restprodukter och om man kan använda dom istället och 
därmed reducera mängden CO2-utsläpp.  
 
I: Ja precis, vi kollar ju lite på Multicem. 
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R1: Ok, man brukar generellt säga inblandningspelare men i de allra flesta fallen är det kalk och 
cement, men mer och mer går man mot att hitta alternativa bindemedel där Multicem är ett 
alternativ.  
 
R2: Flygaska är ett annat alternativ som man kan blanda med cement. 
 
R1: Där kan man väl säga att man har miljöaspekten. Om man väl har bestämt sig att man ska 
förstärka med kalkcementpelare eller inblandningspelare, då pågår det ju mer och mer diskussioner 
vilken typ av bindemedel man ska använda. Men jag har egentligen aldrig varit med om en diskussion 
att man står och väljer mellan lättfyllning kontra kalkcementpelare ur ett miljöperspektiv. Utan då är 
det alltid kostnaden som styr så länge alla krav uppfylls. 
 
R2: Menar du att lättfyllnad skulle kunna användas istället för KC.  
 
R1: Ja i vissa fall som sagt, om det är lägre bankar och så.  
 
R2: Men det är väl oftast också billigare?  
 
R1: Det beror på från fall till fall., Om det exempelvis handlar om att man behöver lägga ut en eller 
två meter lättfyllning, då kan det löna sig istället för att göra pelare. Men blir det mer än så att du ska 
bygga upp en så pass hög bank så att du behöver ha flera meter lättfyllning då blir det ofta dyrare.  
 
[---] 
 
I: Sen undrar vi också vad det är som påverkar valet av grundläggningsmetod om man bortser från 
det tekniska? Är det kostnad, hållbarhet, erfarenhet, tid eller vad brukar ni gå på? 
 
R1: Jag skulle vilja säga att det nästan alltid är kostnad. 
 
[---] 
 
R1: Vi har ju jämfört mycket olika inblandningsmedel framförallt cement kontra Multicem kontra 
Tremix och så vidare. 
 
 
R1: Jag har aldrig sett någon kalkyl på hur står sig KC mot tillexempel bankpålar. Alltså lite glesare 
med betongpålar och sen bygga banken på det. Det kanske är mer miljövänligt så att man borde 
använda det? 
 
[---] 
 
R1: Vi försöker att hitta alternativa tekniska lösningar och sen i efterhand så ska vi försöka sätta en 
CO2 besparing för att visa hur mycket vi sparad, men det var ju egentligen själva 
kostnadsbesparingen som var det styrande. Vi har inte riktigt kommit till det där än. Får de här 
miljöbesparingarna vara dyrare? Är det så viktigt att det får bli dyrare? Det ställs ju på sin spets.  
 
R2: Ja snart kommer det krävas mer omfattande åtgärder om vi ska uppnå klimatmålen.  
 
I: Så det är mest kostnad än så länge men det börjar gå mot miljö? 
 
R2: Ja precis. 
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R1: Och att man har blivit mer medveten om det här. Första steget är väl att helt enkelt i efterhand 
räkna och jämföra så att man kan lära sig mer om vilka metoder är gynnsamma ur ett 
miljöperspektiv. Men det har inte riktigt börjat styra än. Om man ska välja lättfyllningsmetod, de är ju 
olika lätta att jobba med. Olika entreprenörer har olika erfarenheter av olika metoder och kanske 
exempelvis hellre vill jobba med skumglas än Leca lättklinker. Så det kan ju vara sådana grejer som 
styr vad man väljer. Jag skulle säga att det som blir billigast i slutänden är det man väljer.  
 
[---] 
 
I: Vilka krav brukar ställas? Antingen om det är från er eller om det är några krav från politiker eller 
så? 
 
R2: På markförstärkning eller? 
 
R1: Miljömässigt då alltså? 
 
I: Ja precis.  
 
R2: Vi ställer krav när vi upphandlar våra projektörer och entreprenörer, men när det gäller miljö så 
är det inte specifika krav på markförstärkning, utan det är mer generella miljökrav kopplat till 
klimatbesparingar. Då brukar vi ställa krav på att det ska tas fram en klimatkalkyl och utifrån det 
utgångsläget brukar vi ställa ett procentuellt krav på hur mycket CO2 man ska spara. Hur stor 
procentsats som det ställs krav på är helt beroende på vilka arbeten som ska utföras och vad det 
finns för möjlighet att spara CO2.  
 
R1: Vad är kravet uppifrån då? Alltså Trafikverket har ju krav på sig från politikerna… 
 
R2: Ja det har vi ju. Det finns ju klimatmål, som anger hur mycket vi ska spara till och med olika årtal. 
Att vi ska vara fossilfria till ett visst år och så vidare. Så det styr ju oss.  
 
R1: Just det, det får ju de här projekten på sig då att visa egentligen.  
 
R2: För stora projekt, över 50 miljoner, så ställs det krav på att man ska uppnå en viss besparing som 
motsvarar en procentsats. För mindre projekt, mindre än 50 miljoner, så talar man istället om vilka 
åtgärder som ska genomföras.  
 
I: Är det lagen om offentlig upphandling? Eller nej det är kanske inte det som det går under.  
 
R2: Ja alltså hela upphandlingen går under det, men just vilka klimatkrav vi ställer styrs av 
Trafikverkets kravdokument som styr hur vi ska formulera våra krav.  
 
[---] 
 
I: Skulle valet av grundläggningsmetod påverkas, om det mest hållbara alternativet presenterades? 
 
[---] 
 
R1: Ja det skulle det förmodligen göra skulle jag säga.  
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R1: Som det här med bankpålning tillexempel. Vi vet ju inte hur CO2 mässigt det konkurrerar. Det tar 
vi ju aldrig om vi vet att vi kan göra det billigare med KC-pelare. Skulle bara CO2 utsläppen styra så 
skulle det kunna innebära att man valde annan metod.  
 
R2: men sen tänker jag också på det här med utförandentreprenad och totalentreprenad, kan vi 
ställa sådana krav vid totalentreprenad? 
 
R1: Nej det är ju en annan fråga. Det beror på hur man handlar upp det också.  
 
[---] 
 
I: Är det olika för utförandeentreprenad och totalentreprenad annars? 
 
R2: Ja för totalentreprenaden så ska vi som beställare bara ange funktionskrav egentligen och så får 
entreprenören hitta en lösning för att uppfylla funktionen.  
 
R1: Ja precis och anbudslämnarna ska lämna ett så lågt pris som möjligt som uppfyller de här kraven, 
men vi skulle ju i och för sig kunna säga ett vi vill ha den mest gynnsamma ur klimatsynpunkt.  
R2: Samtidigt tänker jag att det här klimatkravet som vi ändå har i förfrågningsunderlaget, då ställer 
vi ju krav på en viss besparing som de ska uppnå så de måste ändå jobba med frågan iallafall.  
 
[---] 
 
R2: Egentligen så arbetar vi ju med klimat redan tidigare, alltså redan vid projekteringen. Vi ställer 
krav på projektören att de ska hitta besparingar redan när de projekterar och sen vidare på 
entreprenören.  
 
[---] 
 
I: Vad är det som krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas? 
 
R2: Dels så tänker jag att kravet måste ställas i så tidigt skede som möjligt så att det inte blir för sent 
för att hitta det mest hållbara alternativet.  
 
R1: Men idag, vad är det som krävs för att det mest hållbara alternativet ska väljas idag? Är det inte 
ändå att det ska var likvärdigt rent tekniskt. Vi tullar ju inte på kvalitén för att spara CO2. Och 
fortfarande är det väl så att kostnaden styr, jag vet i alla fall få tillfällen där vi har valt något för att 
spara CO2 som blir dyrare i dagsläget. På den här frågan idag så skulle jag nog svara att det måste var 
jämförbart rent tekniskt och det måste vara lite billigare eller liknande pris. Då väljer vi det 
klimatsmarta.  
 
[---] 
 
R1: Det är ju fortfarande så att det är pengarna som styr, sen med tiden så blir det kanske så att man 
värderar den här CO2 besparingen så att det får kosta mer.  
 
 
[---] 
 
I: I vilka fall skulle de mest hållbara alternativen väljas framför kostnad? Det kanske du var inne lite 
på.  
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R2: Ja det är ju om man kan få andra mervärden genom att göra klimatsmarta val och man kan 
marknadsföra det.  
 
R1: Sen det här med entreprenadform, vi har ju de senaste åren pratat väldigt mycket om att lämna 
över mer ansvar till leverantörerna alltså handla upp mer på totalentreprenad och låta dem 
bestämma och projektera, medan tidigare var det större andel där vi hade konsulter hos oss som 
gjorde handlingarna och så bad vi entreprenaderna sätta pris på det. Det kan ju vara så att vi måste 
gå tillbaka till en utförandeentreprenad och bestämma att här projekterar vi en dyrare lösning, men 
vi sparar CO2 på det. Det är ju svårt att handla upp på totalentreprenad för entreprenörerna försöker 
minimera kostnaderna. 
  
[---] 
 
I: Ja och till sist så undrar vi väl lite hur ni arbetar med miljöfrågor? I anläggningsprojekt ska 
tilläggas. 
 
R2: Ja hela projektet arbetar ju egentligen med miljöfrågor på ett eller annat sätt. Men jag tänker hur 
vi miljöspecialister jobbar så gör vi det i väldigt nära samarbete med våra tillsynsmyndigheter och då 
har vi ju framförallt de kommunala miljöförvaltningarna och länsstyrelsen som är våra 
tillsynsmyndigheter. Innan vi börjar bygga så utarbetar vi kontrollprogram som gäller under 
byggskedet och talar om vad vi ska förhålla oss till, vilka krav. Men då är det mycket kopplat till 
miljöfrågor som buller, föroreningshalter i vattnet och så vidare som ju inte direkt är kopplat till 
markförstärkning. Det är ju miljökrav som gäller för alla byggarbeten. Sen söker vi olika miljötillstånd. 
Mycket av det som vi gör behöver ju någon form av tillstånd eller beslut som anger försiktighetsmått 
och villkor som också styr oss. När vi har alla krav och villkor så ser vi till att de inarbetas i 
förfrågningsunderlaget när vi ska upphandla. Sedan följer vi upp kraven när vi har möten med 
entreprenörerna och på miljöronder. Vi måste också avrapportera hur kraven uppfylls till 
tillsynsmyndigheterna så att de ser att vi gör som vi har sagt.  
[---] 
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Bilaga 13-Utvärdering av CRS försök 
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Bilaga 14-Dimensionering av skumglas 
 

Den dimensionerande tungheten för skumglas är 3,5 kN/m3. 

Beräkning av last för vägbank [Qvb]:  
𝑄𝑣𝑏 = 𝑄ö + 𝑄𝑢 = 563,6 𝑘𝑁  
Där   𝑢 = 𝐴𝑢 ∗ 1𝑚 ∗ 

𝑢
= 49,2 ∗ 1 ∗ 3,5 = 172,2 𝑘𝑁/𝑚 − 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑚𝑙𝑎 

Total last:  
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑣𝑏 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 = 856,1 𝑘𝑁 

 
Sättningsberäkning: 
Tabell 14.1 visar beräkningen av effektivspänningen [σ'1] i varje jordlager där effektivspänningen i 
varje lager innan påförd last [σ'0] är given från CRS försöken, se bilaga 13. 
 
Tabell 14.1: Beräkning av effektivspänning [σ'1]. 

Skikt Skikttjocklek [m] z [m] σ'0 [kPa] Δσ' = Q/(b+z) [kPa] σ'1= σ'0+Δσ' [kPa] 

1 2 3 64,5 18,61491629 83,11491629 

2 2 5 54,5 17,83913315 72,33913315 

3 2 7 69,1 17,12542509 86,22542509 

4 3 10 91 16,15587847 107,1558785 

 
Baserat på kompressionsmodulen M (CRS försök) gäller följande formler för beräkning av sättningen i 
varje skikt där σ'c och σ'L är givna från CRS försöken, se bilaga 13.  
 

Ekvation I σ'1≤ σ'c δz = Σh ∗
σ′

1 − σ′
𝑜

𝑀0
 

Ekvation II 
σ'c < σ'1  ≤ 

σ'L 
δz = Σh ∗

σ′
𝑐 − σ′

𝑜

𝑀0
+

σ′
1 − σ′

𝑐

𝑀𝐿
 

Ekvation 
III 

σ'L ≤ σ'1 δz = Σh ∗
σ′

𝑐 − σ′
𝑜

𝑀0
+

σ′
𝐿 − σ′

𝑐

𝑀𝐿
+

1

𝑀′
∗ ln(1 + (σ′

1 − σ′
𝐿)) ∗

𝑀′

𝑀𝐿
 

 

 
 
I Tabell 14.2 beräknas sättningen [δz] i varje skikt innan lastkompensation.  
Tabell 14.2: Beräkning av total sättning.    

Skikt Gällande ekvation  δz [m] 

1 - - Ekvation III 0,174043944 

2 - Ekvation II - 0,113345155 

3 - Ekvation II - 0,106143541 

4 - Ekvation II - 0,149653715 

      Σ 0,543186356 
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Sättning efter 40år:    

 

Figur 14.1: Sättningars tidsförlopp, utdrag ur kursmaterial (Holmgren, 2013). 

 
Tabell 14.3 visar sättningen efter 40 år där Cv är given från CRS försöken, se bilaga 13. 
Tabell 14.3: Beräkning av total sättning efter 40 år. 

Skikt h [m] Cv [m2/s] Tv Ū Beräkning av Ū δz [m] δt=Ū∙δz [m] 

1 2 1,00E-08 3,1536 Ū1 gäller - 0,999653579 0,174043944 0,173983652 

2 2 2,00E-08 6,3072 Ū1 gäller - 0,999999852 0,113345155 0,113345138 

3 2 1,50E-08 4,7304 Ū1 gäller - 0,999992838 0,106143541 0,10614278 

4 3 1,50E-08 2,1024 Ū1 gäller - 0,995400943 0,149653715 0,148965449 

            Total sättning efter 40 år [m] 0,54243702 

 

Maximal tillåten sättning är 0,3 m för väg med hastighet 110 km/h enligt TK Geo 13. Därför måste 
vägbanken lastkompenseras genom att schaktas ur och fyllas med lättfyllnad. För att beräkna 
schaktvolymen när sättningen är maximalt 0,3meter, upprättades ett Exceldokument där 
schaktdjupet beräknades genom målsökfunktionen vilket gav ett schaktdjup på 0,8163 m. Detta ger 
en reducerad last enligt följande beräkningar.  
 

Beräkning av reducerad last:  

𝑄𝑛𝑒𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑞𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑎 + 𝑞𝑙ä𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 354,812 𝑘𝑁  

 

𝑞𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑎 = 𝐴𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝛾𝑡 ∗ 1𝑚 = 622,288 𝑘𝑁 
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𝑞𝑙ä𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 𝐴𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝛾𝑠 ∗ 1𝑚 = 121,001 𝑘𝑁 

 

Sättningsberäkning med ny last: 

Samma sättningsberäkningar, med samma villkor användes för att beräkna den nya sättningen enligt 
följande tabeller:  
 
Tabell 14.4: Beräkning av effektivspänning [σ'1]. 
 

Skikt Skikttjocklek [m] z [m] σ'0 [kPa] Δσ' = Q/(b+z) [kPa] σ'1= σ'0+Δσ' [kPa] 

1 2 3 49,8 7,737624536 57,6 

2 2 5 54,5 7,415156332 61,9 

3 2 7 69,1 7,118490746 76,2 

4 3 10 91 6,715481268 97,7 

 
Tabell 14.5: Beräkning av total sättning. 

Skikt Gällande ekvation  δz [m] 

1 - Ekvation II - 0,068253168 

2 - Ekvation II - 0,064861542 

3 - Ekvation II - 0,060657475 

4 - Ekvation II - 0,106742819 

      Σ 0,300515005 

 

Tabell 14.6: Beräkning av total sättning efter 40 år. 

Skikt h [m] Cv [m2/s] Tv Ū Beräkning av Ū δz [m] δt=Ū∙δz [m] 

1 2 1,00E-08 3,1536 Ū1 gäller - 0,999653579 0,068253168 0,068229524 

2 2 2,00E-08 6,3072 Ū1 gäller - 0,999999852 0,064861542 0,064861532 

3 2 1,50E-08 4,7304 Ū1 gäller - 0,999992838 0,060657475 0,060657041 

4 3 1,50E-08 2,1024 Ū1 gäller - 0,995400943 0,106742819 0,106251903 

            Total sättning efter 40 år [m] 0,3 

 

Detta ger en sättning på 0,3 m vilket är det maximala tillåtna totala sättningen.  

Tabell 14.7: Volymer samt schaktdjup för skumglas. 

Urschaktningsdjup [m] 0,81456943 

Schaktvolym per 100m väg [m3] 3450 

Total lättfyllnadsvolym inkl. vägbank [m3] 8370 
 



 

62 
 

  



 

63 
 

Bilaga 15-Dimensionering av cellplast 
Den dimensionerande tungheten för cellplast är 0,31 kN/m3. 

Beräkning av last för vägbank [Qvb]:  
 
𝑄𝑣𝑏 = 𝑄ö + 𝑄𝑢 = 406,652 𝑘𝑁  
Där   𝑢 = 𝐴𝑢 ∗ 1𝑚 ∗ 

𝑢
= 49,2 ∗ 1 ∗ 0,31 = 15,252 𝑘𝑁/𝑚 − 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑚𝑙𝑎 

 
Total last:  
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑣𝑏 + 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘 = 699,152 𝑘𝑁 

 
Sättningsberäkning: 
Tabell 15.1 visar beräkningen av effektivspänningen [σ'1] i varje jordlager där effektivspänningen i 
varje lager innan påförd last [σ'0] är given från CRS försöken, se bilaga 13. 
 
Tabell 15.1: Beräkning av effektivspänning [σ'1]. 
 

Skikt Skikttjocklek [m] z [m] σ'0 [kPa] Δσ' = Q/(b+z) [kPa] σ'1= σ'0+Δσ' [kPa] 

1 2 3 64,5 15,13807349 79,63807349 

2 2 5 54,5 14,507189 69,007189 

3 2 7 69,1 13,92678536 83,02678536 

4 3 10 91 13,13832799 104,138328 

 
Baserat på kompressionsmodulen M (CRS försök) gäller följande formler för beräkning av sättningen i 
varje skikt där σ'c och σ'L är givna från CRS försöken, se bilaga 13.  
 

Ekvation I σ'1≤ σ'c δz = Σh ∗
σ′

1 − σ′
𝑜

𝑀0
 

Ekvation II 
σ'c < σ'1  ≤ 

σ'L 
δz = Σh ∗

σ′
𝑐 − σ′

𝑜

𝑀0
+

σ′
1 − σ′

𝑐

𝑀𝐿
 

Ekvation 
III 

σ'L ≤ σ'1 δz = Σh ∗
σ′

𝑐 − σ′
𝑜

𝑀0
+

σ′
𝐿 − σ′

𝑐

𝑀𝐿
+

1

𝑀′
∗ ln(1 + (σ′

1 − σ′
𝐿)) ∗

𝑀′

𝑀𝐿
 

 

 
I Tabell 15.2 beräknas sättningen [δz] i varje skikt innan lastkompensation.  
 
Tabell 15.2: Beräkning av total sättning. 
 

Skikt Gällande ekvation  δz [m] 

1 - - Ekvation III 0,160322252 

2 - Ekvation II - 0,09784774 

3 - Ekvation II - 0,091604269 

4 - Ekvation II - 0,135937577 

      Σ 0,485711838 
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Sättning efter 40år:  

 

Figur 15.1: Sättningars tidsförlopp, utdrag ur kursmaterial (Holmgren, 2013). 

 
Tabell 15.3 visar sättningen efter 40 år där Cv är given från CRS försöken, se bilaga 13. 
 
Tabell 15.3: Beräkning av total sättning efter 40 år. 

Skikt h [m] Cv [m2/s] Tv Ū Beräkning av Ū δz [m] δt=Ū∙δz [m] 

1 2 1,00E-08 3,1536 Ū1 gäller - 0,999653579 0,160322252 0,160266713 

2 2 2,00E-08 6,3072 Ū1 gäller - 0,999999852 0,09784774 0,097847726 

3 2 1,50E-08 4,7304 Ū1 gäller - 0,999992838 0,091604269 0,091603613 

4 3 1,50E-08 2,1024 Ū1 gäller - 0,995400943 0,135937577 0,135312392 

            Total sättning efter 40 år [m] 0,485030444 

 

Maximal tillåten sättning är 0,3 meter för väg med hastighet 110 km/h enligt TK Geo 13. Därför 
måste vägbanken lastkompenseras genom att schaktas ur och fyllas med lättfyllnad. För att beräkna 
schaktvolymen när sättningen är maximalt 0,3 meter, upprättades ett Exceldokument där 
schaktdjupet beräknades genom målsökfunktionen vilket gav ett schaktdjup på 0,5328 meter. Detta 
ger en reducerad last enligt följande beräkningar.  
 

Beräkning av reducerad last:  

𝑄𝑛𝑒𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑞𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑎 + 𝑞𝑙ä𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 299,939 𝑘𝑁  

 

𝑞𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑎 = 𝐴𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝛾𝑡 ∗ 1𝑚 = 406,208 𝑘𝑁 

𝑞𝑙ä𝑡𝑡𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 𝐴𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 ∗ 𝛾𝑠 ∗ 1𝑚 = 6,996 𝑘𝑁 

 

 



 

65 
 

Sättningsberäkning med ny last: 

Samma sättningsberäkningar, med samma villkor användes för att beräkna den nya sättningen enligt 
följande tabeller:  
 
Tabell 15.4: Beräkning av effektivspänning [σ'1]. 

Skikt Skikttjocklek [m] z [m] σ'0 [kPa] Δσ' = Q/(b+z) [kPa] σ'1= σ'0+Δσ' [kPa] 

1 2 3 55,0 6,537351646 61,6 

2 2 5 54,5 6,264905234 60,8 

3 2 7 69,1 6,014258896 75,1 

4 3 10 91 5,673764903 96,7 

 
Tabell 15.5: Beräkning av total sättning. 

Skikt Gällande ekvation  δz [m] 

1 - Ekvation II - 0,0833 

2 - Ekvation II - 0,0595 

3 - Ekvation II - 0,0556 

4 - Ekvation II - 0,1020 

      Σ 0,3005 

 

Tabell 15.6: Beräkning av total sättning efter 40 år. 

Skikt h [m] Cv [m2/s] Tv Ū Beräkning av Ū δz [m] δt=Ū∙δz [m] 

1 2 1,00E-08 3,1536 Ū1 gäller - 0,999653579 0,083340896 0,083312025 

2 2 2,00E-08 6,3072 Ū1 gäller - 0,999999852 0,059511537 0,059511528 

3 2 1,50E-08 4,7304 Ū1 gäller - 0,999992838 0,05563824 0,055637841 

4 3 1,50E-08 2,1024 Ū1 gäller - 0,995400943 0,102007745 0,101538605 

            Total sättning efter 40 år [m] 0,3 

Detta ger en sättning på 0,3 m vilket är det maximala tillåtna totala sättningen.  

Tabell 15.7: Volymer samt schaktdjup för cellplast. 

Urschaktningsdjup [m] 0.52615279 

Schaktvolym per 100m väg [m3] 2228 

Total lättfyllnadsvolym inkl. vägbank [m3] 7148 
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Bilaga 16-Dimensionering av inblandningspelare med Multicem. 
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Bilaga 17-Bedömning i BASTA  
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Bilaga 18-Bedömningskriterier SundaHus 
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Bilaga 19-Bedömning av lättklinker i SundaHus 
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Bilaga 20- Bedömning av skumglas i SundaHus 
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Bilaga 21- Bedömning av cellplast i SundaHus 

 
 
 
 



 

80 
 



 

81 
 

  



 

82 
 

  



 

83 
 

Bilaga 22-Underlag för jämförelse av miljöpåverkan 
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Bilaga 23- Miljövarudeklaration (EPD), Cementa Multicem  

 



2 Environmental Product Declaration Cementa AB, HeidelbergCement Group – Multicem

General Information

Cementa AB, HeidelbergCement Group Multicem
Programme holder
IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Germany

Owner of the Declaration
Cementa AB
Årstaängsvägen 25, Box 47210 
SE-100 74 Stockholm 

Declaration number
EPD-HCG-20160236-CAD1-EN

Declared product / Declared unit
1 metric t of Multicem

This Declaration is based on the Product 
Category Rules:
Cement, 07.2014 
(PCR tested and approved by the SVR)

Issue date
2016-12-16

Valid to
2021-12-15

Scope:
This Environmental Product Declaration (EPD) covers 
the product life cycle stages A1-A3. It is valid for 
Multicem, manufactured by Cementa AB at the 
plant Slite, Sweden, in 2015. This analysis relies on 
transparent, plausible and documented basis data. All 
the model assumptions, which influence the results, 
are declared. The life cycle assessment is 
representative for the products introduced in the 
declaration for the given system boundaries.
The owner of the declaration shall be liable for the 
underlying information and evidence; the IBU shall not 
be liable with respect to manufacturer information, life 
cycle assessment data and evidences.
Verification

The CEN Norm /EN 15804/ serves as the core PCR
Independent verification of the declaration

according to /ISO 14025/
Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(President of Institut Bauen und Umwelt e.V.)           internally              x      externally

Dr. Burkhart Lehmann
(Managing Director IBU)

Dr. Eva Schmincke
(Independent verifier appointed by SVR)

Product

Product description / Product definition
Cement is a hydraulic binder. It consists of finely-
ground, non-metallic inorganic compounds. Cement is 
produced by grinding cement clinker and other main or 
minor constituents. When water is added to cement, a 
cement paste is formed, which sets and hardens by 
means of hydration reactions. After hardening, it 
retains its strength and stability even under water.

The declared product Multicem is a blend of cement 
CEM I in accordance with /EN 197-1/ and cement kiln 
dust, manufactured by Cementa at the plant Slite. It 
does not comply with /EN 197-1/. The calculation is 
based on plant-specific data of 2015. 

Multicem was designed within the scope of the 
continued product development towards better 
products with higher environmental profile, based on 
Cementa’s zero vision for carbon emissions.

For the use and application of the product the 
respective national provisions at the place of use 
apply.

Application
In general, the application of cement has a large 
variety. Multicem is a special product, which is used for 
soil stabilization and solidification. 

Technical Data
Multicem has, in comparison with products such as 
Cementa's Kalkcement (a lime-cement product), better 
stabilization properties. 

Multicem is delivered in bulk from the cement plant and 
comes ready to use. The characteristics of the product 
are similar as those of lime-cement stabilization 
products (e.g. Cementa's Kalkcement). 

When producing Multicem, the use of raw material 
such as limestone is replaced with cement kiln dust 
which also adds to the environmental profile of the 
product.     

Performance data of the product with respect to its 
characteristics in accordance with the relevant 
technical provision ((No CE-marking)).
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Base materials / Ancillary materials
 Clinker: 47.5 - 50 %
Cement clinker is made of a raw material mixture that 
is added to the cement kiln and sintered at a 
temperature of 1400 °C. The basic materials for the 
production of cement clinker consist of calcium oxide 
(CaO), silicon dioxide (SiO2) and small amounts of 
aluminum oxide (Al2O3) and iron oxide (Fe2O3). Raw 
materials that provide these constituents are 
limestone, chalk and clay or limestone marl as its 
natural occurring mixture.

Gypsum/Anhydrite/Residual gypsum: 0 - 2.5 %
Gypsum and anhydrite are added as setting regulators 
to cement. Many cement plants use residual gypsum 
from flue gas desulfurization as well.

Cement kiln dust: 50 %
Cement kiln dust (CKD) is a fine, powdery material, 
portions of which contain unreacted raw feed, clinker 
dust, and fuel ash.

No substances according to the /Candidate List of 
Substances of Very High Concern for Authorisation/ 
are used in cement. 

Reference service life
This study covers the production stage information 
(from A1 to A3) of the product. As no use stage is 
declared, the reference service life for cement is 
irrelevant.

LCA: Calculation rules

Declared Unit
The declared unit is 1 metric t of Multicem.

Declared unit
Name Value Unit
Declared unit 1 t
Conversion factor to 1 kg 0.001 -

System boundary
Type of EPD: cradle-to-gate 

For the modeling of cement both specific production 
data from HeidelbergCement and background data 
(especially for upstream processes) have been used. 
For life cycle modeling of the considered product, the 
verified /WBCSD-CSI/ online tool for EPDs of concrete 
and cement is used. The tool was developed by 
Quantis and is owned by the Cement Sustainability 
Initiative (CSI) of the World Business Council for 
Sustainable Development. The life cycle assessment 
in the tool has been implemented in compliance with 
/EN 15804/, the General Programme Instructions (GPI 
2.5) for the International EPD® System, the product 
category rules /UN CPC 375 Concrete/ and /UN CPC 
3744 Cement/.

A significant factor regarding primary data collection is 
the emission measurement directly at plant. In line with 
the official regulations, regular data collections are 

established at HeidelbergCement group. The emission 
data of the clinker burning process are included in this 
LCA study. Preferably directly measured kiln emission 
values in the specific plant are considered. Noise, 
landscape impact, vibration etc. are not within the 
scope of this study. In case that specific kiln emission 
data are not available, default values are automatically 
used by the /WBCSD-CSI/ tool.

The selected system boundaries comprise the 
production of cement including raw material extraction 
up to the finished product at the factory gate.

The product stage contains:
Module A1: Extraction and processing of raw 
materials.
Module A2: Transport of raw materials to the factory 
gate and internal transport.
Module A3: Cement production.
The construction stage, the use stage and the disposal 
stage are not included in the life cycle assessment of 
cement.

Comparability
Basically, a comparison or an evaluation of EPD data 
is only possible if all the data sets to be compared 
were created according to /EN 15804/ and the building 
context, respectively the product-specific 
characteristics of performance, are taken into account. 
The used background database has to be mentioned.  

LCA: Scenarios and additional technical information

The development of scenarios has to be made on the 
finished product (e.g. concrete) and not on the 
upstream product cement.
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LCA: Results

DESCRIPTION OF THE SYSTEM BOUNDARY (X = INCLUDED IN LCA; MND = MODULE NOT DECLARED)

PRODUCT STAGE
CONSTRUCTI
ON PROCESS 

STAGE
USE STAGE END OF LIFE STAGE

BENEFITS AND 
LOADS 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND

RESULTS OF THE LCA - ENVIRONMENTAL IMPACT: 1 metric t Multicem
Parameter Unit A1-A3

Global warming potential [kg CO2-Eq.] 3.96E+2
Depletion potential of the stratospheric ozone layer [kg CFC11-Eq.] 3.28E-6

Acidification potential of land and water [kg SO2-Eq.] 3.84E-1
Eutrophication potential [kg (PO4)3--Eq.] 1.63E-1

Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants [kg ethene-Eq.] 6.12E-2
Abiotic depletion potential for non-fossil resources [kg Sb-Eq.] 2.07E-5

Abiotic depletion potential for fossil resources [MJ] 1.47E+3
RESULTS OF THE LCA - RESOURCE USE: 1 metric t Multicem

Parameter Unit A1-A3

Renewable primary energy as energy carrier [MJ] 1.39E+2
Renewable primary energy resources as material utilization [MJ] 0.00E+0

Total use of renewable primary energy resources [MJ] 1.39E+2
Non-renewable primary energy as energy carrier [MJ] 1.43E+3

Non-renewable primary energy as material utilization [MJ] 0.00E+0
Total use of non-renewable primary energy resources [MJ] 1.43E+3

Use of secondary material [kg] 5.19E+2
Use of renewable secondary fuels [MJ] 3.46E+2

Use of non-renewable secondary fuels [MJ] 4.98E+2
Use of net fresh water [m³] 5.09E-1

RESULTS OF THE LCA – OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES: 
1 metric t Multicem

Parameter Unit A1-A3

Hazardous waste disposed [kg] 0.00E+0
Non-hazardous waste disposed [kg] 0.00E+0

Radioactive waste disposed [kg] 0.00E+0
Components for re-use [kg] 0.00E+0
Materials for recycling [kg] 0.00E+0

Materials for energy recovery [kg] 0.00E+0
Exported electrical energy [MJ] 0.00E+0
Exported thermal energy [MJ] 0.00E+0

Remark to Global warming potential:
This includes 61.1 kg CO2-eq. from the incineration of wastes in clinker production. According to the polluter-pays-
principle /EN 15804/ that would be assigned to the production system, which has caused the waste. In this EPD 
the CO2 contribution is not subtracted. This is to ensure comparability across countries of calculated global 
warming potentials for cements even if the used secondary fuels in other countries do not have waste status.

Remark to Waste categories:
The waste indicators account for wastes from clinker and cement manufacturing only. 

88



5 Environmental Product Declaration Cementa AB, HeidelbergCement Group – Multicem

References

Institut Bauen und Umwelt
Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin(pub.):
Generation of Environmental Product Declarations 
(EPDs);
www.ibu-epd.de

ISO 14025
DIN EN ISO 14025:2011-10: Environmental labels and 
declarations — Type III environmental declarations — 
Principles and procedures

EN 15804
EN 15804:2012-04+A1 2013: Sustainability of 
construction works — Environmental Product 
Declarations — Core rules for the product category of 
construction products

EN 197-1:2011  
Cement - part 1: Composition specification and 
conformity criteria for common cements

EN 206:2013
Concrete: Specification, performance, production and 
conformity

General principles
for the EPD range of Institut Bauen und Umwelt e.V. 
(IBU), 2013-04 

www.ibu-epd.com

WBCSD-CSI 
Cement Sustainability Initiative (CSI) of World 
Business Council for Sustainable Development
http://www.wbcsdcement.org/

PCR 2012:01
Product Category Rules according to ISO 14025: 
Construction products and construction services, 
version 2.01, 2012:01
http://environdec.com/en/PCR/Detail/?Pcr=8098

UN CPC 3744 Cement
Product Category Rules for Cement, 2010,
http://environdec.com/en/PCR/Detail/pcr2010-09

UN CPC 375 Concrete
Product Category Rules for Unreinforced Concrete, 
WBCSD Cement Sustainability Initiative, 2013
http://environdec.com/en/PCR/Detail/pcr2013-02

Candidate List of Substances of Very High 
Concern for Authorisation 
European Chemical Agency, 2014
www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

89

http://www.bau-umwelt.de


Publisher
Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Germany

Tel +49 (0)30 3087748- 0
Fax +49 (0)30 3087748- 29
Mail info@ibu-epd.com
Web www.ibu-epd.com

Programme holder
Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr 1
10178 Berlin
Germany

Tel +49 (0)30 - 3087748- 0
Fax +49 (0)30 – 3087748 - 29
Mail info@ibu-epd.com
Web www.ibu-epd.com

Author of the Life Cycle 
Assessment
HeidelbergCement Technology 
Center
Oberklamweg  6
69181 Leimen
Germany

Tel +49 6221 481 13719
Fax +49 6221 481 13757
Mail martina.dietermann@htc-
gmbh.com
Web www.heidelbergcement.com

Owner of the Declaration
Cementa AB, HeidelbergCement 
Group
Årstaängsvägen  25
11743 Stockholm
Sweden

Tel +46 8 625 68 00
Fax +46 8 753 36 20
Mail bodil.hokfors@cementa.se
Web www.cementa.se

90

mailto:info@bau-umwelt.com
mailto:info@bau-umwelt.com


91 

Bilaga 24- Miljövarudeklaration (EPD), Leca lättklinker 



PRODUCT OWNER OF THE DECLARATION 
Leca® Letklinker  Saint-Gobain Danmark A/S 

DECLARATION TYPE MANUFACTURER 
The intended use of the EPD is to communicate 
scientifically based information about the potential 
environmental impacts of Leca® Letklinker to 
professionnal stakeholders (business to business). 

Leca A/S 
Randersvej 75 
Hinge 
8940 Randers 

PLACE OF USAGE 
Europe 

PROGRAM OPERATOR 
The EPD is not declared according to a program 
operator. 

THIS DECLARATION IS BASED  
ON PRODUCT CATEGORY RULES: ORG. NUMBER 
EN 15804 has been applied as core PCR. 59983016 

ISSUE DATE 
24.6.2016 

DECLARED UNIT VALID TO 
1 m³ of lightweight expanded clay aggregate in bulk 24.6.2021 

COMPARABILITY 
EPD of construction products may not be 
comparable if they do not comply with EN 15804 

THE ENVIRONMENTAL PRODUCT  
DECLARATION IS PERFORMED BY: YEAR OF STUDY 
Linda Høibye, COWI A/S 2015 

EXTERNAL VERIFICATION 

EPD TYPE 

Independent verification of the EPD has been 
performed by Susanne Vedel Jørgensen and 
Ninkie Bendtsen from ALECTIA according to the 
requirements in ISO 14025:2010 and EN 
15804:2013. 

This EPD includes all phases from cradle to gate. 

KEY ENVIRONMENTAL INDICATORS1 
CRADLE TO GATE 

A1-A3 
Global warming kg CO₂-eq. 119 
Energy use MJ 968 
Dangerous substances - - 

1
 The results are presented for Leca® Letklinker in grading 10-20 mm. Conversions into other gradings can be 

performed by using the ratios presented at page 11 of this EPD. 

GENERAL INFORMATION 
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PRODUCT SPECIFICATION AND USAGE 

The EPD describes results for production of lightweight expanded clay aggregate, labelled Leca® letklinker, 
from the factory in Hinge, Denmark.  

Lightweight expanded clay aggregate is a granular ceramic material made from natural clay (see process 
description below). The main characteristic of expanded clay is low density combined with high strength.  

Leca® letklinker is used in lightweight blocks and slabs, insulation fill, water treatment, lightweight fillings 
and geotechnical fills for thermal and sound insulation purposes. Thus Leca® letklinker is typically hidden in 
buildings or cast into concrete. 

The density of Leca® letklinker is 0.24 tonnes per m³. The thermal conductivity is 0.095 W/mK. 

Further information or explanatory material may be obtained by contacting Leca A/S. 

PRODUCT DECLARATION 

MAIN MATERIALS % 

Clay 89.2 

Waste products 3.4 

Waste fuels 7.2 

Lime 0.2 

The water content of the Leca® letklinker is 0% when the Leca® letklinker is produced at Leca A/S in Hinge. 
The storage conditions can change the water content of the Leca® letklinker up to 25%. 

Waste products used in the production are sludge from various production sites and wastewater treatment 
plants. 

Wastewater sludge and ethanol waste are used in the production as fuels. 

Leca® letklinker is produced by using nearby clay and transported by using a conveyer belt to the factory. 

Negligible amounts of packaging material is used for  raw materials and auxiliaries received at Leca A/S so 
the potential environmental impacts from packaging is not included. Furthermore the final product Leca® 
letklinker is sold in bulk, so no packaging is used.  

TECHNICAL DATA 

The calculations for the results in this EPD have been based on production data from 2014. The background 
data derives from the LCA databases GaBi Professional and Ecoinvent v3.1. 

TECHNICAL PROPERTY TEST METHOD VALUE UNIT GRADING2 

Loose bulk density EN 1097-3 

0.67 
0.28 
0.29 
0.24 

ton/m³ 

0-2
2-4
4-10
10-20

Particle density EN 1097-6 
Annex C & E 

1,210 
500 
560 

kg/m³ 
0-2
2-4
4-10

2
 The grading is tested according to EN 933-1 

PRODUCT 
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440 10-20

Compressibility and confined 
compressive strength EN 13055-1 Annex A 

N/A3 
N/A3

1.06 
0.75 

MPa 

0-2
2-4
4-10
10-20

Thermal conductivity EN 12667 

N/A4 
0.095 
0.095 
0.095 

W/mK 

0-2
2-4
4-10
10-20

Reaction to fire - A1 - All gradings

The life time of Leca® letklinker is not important to this EPD as the EPD is restricted to the phases A1-A35. 
Thus, the Reference Service Life (RSL) is not declared.  

PROCESS DESCRIPTION 

Clay is excavated and transported through a stone separator from the clay pit to the clay storage. In the pre-
treatment plant the clay and additives are mixed and transported to the kiln. The clay mix is dried in the first 
part of the kiln. 

To promote circular economy, Leca A/S uses various resources as additives. Additives are typically waste 
fractions  for example various sludge’s substituting heavy fuel oil.  

In the second part of the kiln the clay mix is expanded and burned at 1,150 °C. The expanded clay is cooled 
and stored until it is crushed and sorted into saleable fractions.  

Expanded clay is delivered in bulk. 

Leca A/S uses various resources as fuels. Fuel is waste solvents from medical industry, waste coal from 
aluminium industry, and other waste biofuels substituting fossil fuels. Besides these waste types, coal and 
natural gas is also needed as fuel. 

3
 Compressibility and confined compressive strength are not determined for gradings 0-2 and 2-4. 

4
 Thermal conductivity are not determined for grading 0-2. 

5
 See system boundary in section"LCA results". A1 includes raw materials, A2 transport from raw materials extraction 

to production site (at Leca A/S in Hinge, Denmark) and A3: production of Leca® Letklinker at Leca A/S in Hinge, 
Denmark. 

CLAY 

CLAY PIT 

STONESEPERATOR CLAY STORAGE PRE-TREATMENT 
KILN 

CLINKER STORAGE 

FINISHED 
PRODUCT 
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The EPD is prepared according to the specification in EN15804 from 2013: Sustainability of construction 
works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products. 

DECLARED UNIT 

1 m³ of lightweight expanded clay aggregate: 

The results are presented for Leca® Letklinker in grading 10-20 mm (loose bulk). Conversions into other 
gradings can be performed by using the ratios presented at page 11 of this EPD. 

SYSTEM BOUNDARY 

The system boundary of the EPD follows the modular structure in line with EN 15804. This section describes 
the modules, which are contained within the scope of this study. As the scope of the assessment is limited 
to cradle to gate of the manufacturing process, only modules A1-A3 have been considered in this LCA.  

REFERENCE SERVICE SYSTEM (RSL) 

The life time of Leca® letklinker is not important to this EPD as the EPD is restricted to the phases A1-A3. 
Thus, the Reference Service Life (RSL) is not declared. 

CUT-OFF 

All significant inputs and outputs to a (unit) process are included in the calculation. 

All inputs, processes and activities within the product system boundaries defined in section “System 
Boundary” and any input of material greater than 1% of product inputs by mass for a unit process are taken 
into account., Only negligible amounts of packaging material is used for raw materials and auxiliaries 
received at Leca A/S. The potential environmental impacts from packaging is not included (less than 7 g per 
m³ Leca® letklinker). 

The internally recycled transmission oil are not included in the calculations as it is recycled and thus not 
consumed. 

Furthermore, the transport of waste materials from the production of Leca® letklinker is not included as 
calculations show that even large distances of waste transportation is insignificant. 

All energy input more than 1% of primary energy consumption contribution for a unit process are  taken into 
account. The total omissions from a product stage (A1-A3) are assessed to be no more than 5% of product 
inputs by mass or 5% of primary energy contribution according to requirements in EN 15804. 

LCA: CALCULATION INFORMATION 
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For those waste fractions which are reused, only the processes for reuse are included. The transport is 
estimated to be of minor importance and thus not included.  

All emissions and their environmental impact contributing greater than 1% to the total are recorded 
according to EN 15804. 

Particular care have been taken to include material and energy flows known to have the potential to cause 
significant emissions into air related to the environmental indicators of this EPD. Conservative assumptions 
in combination with plausibility considerations have been applied to comply with these criteria. 

Production of capital equipment and machinery and infrastructure are not included in the assessment as 
they do not exceed the cut-off criteria set above. 

The loss from the production of Leca® letklinker is recycled into the production, sold as a second grade 
material or is used during the final treatment of the clay pit. The environmental impacts between the first 
and second grade products are allocated equal by mass. 

The water content of the Leca® letklinker is 0% when they are produced at Leca A/S in Hinge. The storage 
conditions can change the water content of the Leca® letklinker up to 25%. The volume of the Leca® 
letklinker does not change. As the declared unit is 1 m³ Leca® letklinker the results in this EPD does not 
change significantly due to unchanged energy and resource consumption during phase A1 and A3. As the 
transport cause less than 0.1% of the total potential environmental impacts, the change in water content of 
the Leca® letklinker are not included in this EPD. 

ALLOCATIONS 

According to EN15804, section 6.4.3.2 allocation is avoided by distributing the total input and output from 
the production in 2014 to the total weight of produced Leca® letklinker. This concerns electricity and fuel 
consumption as well as waste from the production. 

The process of producing Leca® letklinker is relatively simple as it produces only two product: one 1. 
grade product and a 2. grade product.  

Regarding the use of waste material as input for the production, allocation are based on economic values. 
This means that the transport of secondary materials are included. The waste fractions has low economic 
value and are thus not included in the calculations. Furthermore, the outputs (air emissions etc.) from using 
these different types of secondary materials are also included in the EPD for Leca® letklinker. 

The remaining waste fractions which are sold as 2. grade products account for 0-6% and must be allocated 
according to EN15804 section 6.4.3.2 allocation rules. The difference in revenue for the 1. and 2. grade 
products are more than 25% the allocation must be based on economic values. As the share of 1. grade 
products are between 0 and 6% of the production volume, the 1. grade product must account for 97.8% of 
the potential environmental impacts (based on the most conservative assumptions regarding the share of 
produced 2. grade products).  

As this EPD only includes the phases A1-A3, the pre-consumer scenarios are not included in this EPD. 

GEOGRAPHICAL COVERAGE AND TIME PERIOD 

The Leca® letklinker is produced in Hinge, Denmark. 

The input data related to the production site in Hinge, Denmark, is from 2014. 

The EPD is valid from 24.06.2016 to 24.06.2021. 
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The production phase (A1-A3) include all materials, production of energy etc. including transport and 
treatment of secondary and waste materials. The LCA results have been provided in aggregated form for 
the production phase which means that the results from the phases A1-A3 are aggregated and can be 
considered a single module. 

A1 – RAW MATERIAL SUPPLY 

This module takes into account the extraction and processing of all raw materials and energy, which occur 
upstream to the studied manufacturing process.  

The main input is clay which is dug up close to the Leca A/S production facilities. The clay is transported by 
conveyor belt from the pit to the factory. 

The other main raw materials are natural gas, coal and other fuels for the energy production for Leca® 
letklinker. 

Several types of waste materials are used as raw materials for the production of Leca® letklinker. Examples 
are several types of sludge, ashes etc. 

Specific waste materials are also used for the energy production at Leca A/S. Examples are granulate made 
of sludge etc. 

A2 – TRANSPORT TO MANUFACTURER 

The raw materials are transported to the manufacturing site. In this case, the modeling include: 

x Transportation of clay by the use of a conveyor belt 
x Road transportation by truck of all other raw material including secondary materials primarily 

used as fuel in the main process. 

A3 – MANUFACTURING 

This module includes manufacturing of Leca® letklinker. 

There are no losses from the production of Leca® letklinker as finished products outside the regular 
specifications can be incorporated into products with reduced quality demands. 

LCA: A1-A3 the product stage information module 
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SYSTEM BOUNDARIES 

(X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant) 

PRODUCT 
STAGE 

CONSTRUCTION 
INSTALLATION 

STAGE USE STAGE END OF LIFE STAGE 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 
X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND 

The results are presented for Leca® letklinker in grading 10-20 mm (loose bulk). The results are 
scaleable by mass so the results can be converted into Leca® letklinker for other gradings by using the 
ratios presented at page 11 in this EPD. 

The water content of the Leca® letklinker is 0% at the time of production. 

The background data for the raw materials extraction etc. derives from the LCA database GaBi Professional. 
The data concerning the consumption, processes etc. for producing Leca® letklinker has been delivered by 
Leca A/S for 2014. The data quality is assessed to be acceptable. 

ENVIRONMENTAL IMPACT 

PARAMETER A1-A3 

GWP 119 

ODP 3.1E-11 

POCP 0.08 

AP 1.61 

EP 0.05 

ADPM 3.7E-7 

ADPE 968 

GWP Global warming potential (kg CO₂-eqv.); ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer (kg 
CFC 11-eqv.); POCP Photochemical ozone creation potential (kg C2H4-eqv.); AP Acidification potential for 
soil and water (kg SO₂-eqv.); EP Eutrophication potential (kg (PO4)3--eqv.); ADPM Abiotic depletion 
potential for non-fossil resources (kg Sb-eqv.); ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources (MJ, 
(lower) calorific value) 

LCA: RESULTS 
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RESOURCE USE 

PARAMETER A1-A3 

RPEE 0.22 

RPEM - 

TPE 0.22 

NRPE 77.5 

NRPM - 

TRPE 77.5 

SM 18.0 

RSF 0.23 

NRSF 0.22 

W 0.002 

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier6 (MJ); RPEM Renewable primary 
energy resources used as raw materials (MJ); TPE Total use of renewable primary energy resources (MJ); 
NRPE Non-renewable primary energy resources used as energy carrier (MJ); NRPM Non-renewable 
primary energy resources used as materials (MJ); TRPE Total use of non-renewable primary energy 
resources (MJ); SM Use of secondary materials (kg); RSF Use of renewable secondary fuels (MJ); NRSF 
Use of non-renewable secondary fuels (MJ); W Use of net fresh water (m³) 

END OF LIFE - WASTE 

PARAMETER A1-A3 

HW 2.9E-5 

NHW 0.017 

RW 0.00055 

HW Hazardous waste disposed (kg); NHW Non-hazardous waste disposed (kg), RW Radioactive waste 
disposed (kg) 

6
 According to ISO13600 an energy carrier is either a substance or a phenomenon that can be used to produce 

mechanical work or heat or to operate chemical or physical processes. It is any system or substance that contains 
energy for conversion as usable energy later or somewhere else. This could be converted for use in, for example, an 
appliance or vehicle. Such carriers include petroleum, coal, wood, and natural gas etc. 
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ELECTRICITY 

Danish electricity is used in the production of the expanded clay 

Greenhouse gas emissions  0.292 kg CO₂ eqv./kWh 

The data derives from energinet.dk (2014-data). 

DANGEROUS SUBSTANCES 

None of the following substances are in the product: 

- Substances on the REACH Candidate list of substances of very high concern (of 25.10.2013)

The chemical content of the product also complies with regulatory levels as given in the Norwegian Product 
Regulations. 

Leaching tests documents that no hazardous substances over the detection limit is released to soil. The 
data is confidential. 

No information regarding the release of dangerous substances to indoor air and water are available for the 
product. There are no tests available referred to by the European Technical Committee TC 351. Leca® 
letklinker are not exposed at the regular use of Leca® letklinker. At this use the Leca® letklinker are hidden 
in the building or cast into the concrete. 

TRANSPORT 

Transport to production site is individual for each raw or energy material and has been included in the 
calculations. 

The transport of Leca® letklinker from the production site in Randers, Denmark, to storages and stores at 
various locations in Denmark, has not been included. 

INDOOR ENVIRONMENT 

No tests has been made to document Leca® letklinker's impact in the inddor climate as Leca® letklinker is 
not exposed during use. This lack of information is recoqnised according to EN15804 note 7.4.1. as no 
referral to such standards are included yet. 

CARBON FOOTPRINT 

The carbon footprint of Leca® letklinker is a part of the total result – and can thus be found in the section 
"LCA Results"7. 

RATIO TO OTHER GRADINGS 

7
 Only for Leca® letklinker from cradle to gate 

SPECIFIC NATIONAL REQUIREMENTS 
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The results in this EPD are presented for Leca® Letklinker in grading 10-20 mm (loose bulk). Conversions 
into other gradings (densities) can be performed by using the ratios below. 

GRADING (mm) RATIOS DENSITY (TON/M³)8 

0-2 2.79 0.67 

2-4 1.17 0.28 

4-10 1.21 0.29 

10-20 1 0.24 

The potential environmental impacts are directly proportional to the density of the Leca® letklinker as the 
gradings are made by the use of the same materials, amount of energy etc. 

The impacts from transport are insignificant in the total result (less than 0.1%). Thus, the potential 
environmental impacts from varying densities has negligible effect on the total result. 

8
 Loose bulk 
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Bilaga 25-Miljövarudeklaration (EPD), Hasopor skumglas 



Company 
Hasopor AB  

Strandvägen 2 SE-69674 HAMMAR, 

www.hasopor.se 

stefan.nordahl@hasopor.se 

+46583770011

This EPD is a cradle-to-gate analysis, covering stages A1, A2 and A3 according to the EN15804 

standard. 

Product and Production description 
Hasopor foam glass is a lightweight cellular glass aggregate, 10-60 mm, mainly made from recycled 
glass containers, collected from households in Sweden. After going through the nearby glass sorting 
facility, the glass is dried and milled to a very fine glass powder. The powder is mixed with an activator 
and the powder is heated in a kiln at approximately 1000 degrees Celcius and expands 4-5 times. The 
output from the kiln sets and breaks by cooling, into a granular material of 10-60 mm with a dry bulk 
density of approximately 180 kg/m3. 

Application: 
Hasopor foam glass is mainly used as a lightweight filling material, by customers who wish to get 
environmental and sustainable benefits. The most common use cases are groundwork for road, house 
and geotechnical construction areas. 

Service life: 
Limited by the service life of the construction, where the product is used. Product does not degrade 
over time. It is possible to extract the product after construction service life time and reuse it in another 
construction, similar to stone aggregate, which would extend the life time even further. 

Content declaration: 
Materials Share of product, 

[%] 
Amount, recycled 
material [%] 

Additional 
information 

Glass, waste 
fraction from 
recycling 

> 97 % 100 % Non hazardous 

Silicon carbide, 
secondary flow 
from Silicon 
industry 

< 3 % - Non hazardous 

Materials on the “Candidate List of substances of very high concern for Authorisation”: None 

All recycled material is collected post-consumer. 
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LCA model  

General info: 

DECLARED UNIT 
1m3 of Hasopor cellular glass aggregate ready for bulk 
transport to customer  

SYSTEM BOUNDARIES Cradle to gate: Mandatory stages A1 – A3 

REFERENCE SERVICE LIFE (RSL) N/A 

CUT-OFF RULES 

Life Cycle Inventory data for a minimum of 99% of total 
inflows to the upstream and core module has been included. 
Processes that don’t lead to a measurable physical or energy 
in- or outflow, such as company travel or services supplied 
by external partners, have not been included. 

ALLOCATIONS 

Economic allocation has been used in calculation of impact 
from silicon carbide production, due to use of low value, 
secondary production/waste flow (powder form).  
Effects of primary production of recycled materials, including 
waste handling, allocated to the main product in which the 
material was used, in accordance with EN 15804. The 
recycling process and transportation of the material is 
allocated to this analysis. 

GEOGRAPHICAL COVERAGE 
AND TIME PERIOD  

Sweden, primary data from 2016 

According to EN 15804, EPD’s of construction products may not be comparable if they do not comply with this standard.  
According to ISO 21930, EPD’s might not be comparable if they are from different programmes.  
The scenarios included are currently in use and are representative for one of the most likely scenario alternatives  
All primary product data was provided by Hasopor AB. All secondary data was retrieved using the GaBi ts software, version 7.3, with 

Ecoinvent 3.2 (2017) and GaBi Professional (2017) databases. 

Data quality: 
Raw material Data quality Data Source and description Age of data

Glass 

- Waste fraction from glass 
recycling. Impacts from glass 
collection and sorting are 
allocated to production of the 
original glass product. 

- 

Silicon carbide 

Data base EcoInvent 3.3. Altered for 
Norwegian production 
conditions 

2015 

Energy in HASOPOR production 

Use Specific HASOPOR 2016 

Extraction and distribution, 
electricity 

Generic data GaBi Professional 2017. 
Electricity 100% hydro power 

2013 

Extraction and distribution, 
fossil fuels 

Generic data GaBi Professional 2017. 2013 

Transport 

Distances Specific HASOPOR 2016 

Extraction, infrastructure and 
combustion 

Generic data GaBi Professional 2017 2013 - 2016 

The electricity used in the production is supplied by Mälarenergi and is 100% hydro power. 

No specific assumptions have been made. 
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Flow diagram: 

EN15804 break-down of life-cycle stages 
Product stage Construction 

process 
stage 

Use stage End of life stage Resource 
recovery 
stage 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND 

X = Included, MND = Module Not Declared. 

Description of the stages: A1-A3 
A1, raw material extraction and processing, processing of secondary material input (e.g. recycling 
processes). This includes the extraction and processing of all raw materials and energy which occur 
upstream from the manufacturing process.  

There are two basic raw materials: recycled bottle glass and fine grain silicon carbide. The glass 
originates mainly from a glass recycling site co-located with the Hasopor production, at Hammar 
Sweden. A smaller part of the glass raw material originates from glass recycling sites in England and 
Poland. The silicon carbide originates from a producer of high quality silicon carbide in Norway, and 
the fine grain quality that is used for Hasopor is a bi-product of their silicon carbide production process. 

A2, transport to the manufacturer. The raw materials are transported to the manufacturing site. The 
modelling includes road, boat and/or train transportations of each raw material. However most comes 
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via conveyors or wheel loaders very close to the production and therefore their impact are included in 
A3. 

The glass raw material from the co-located recycling plant in Hammar is transported using Hasopors 
own wheel loaders, and conveyor belts. The glass raw material from England and Poland is 
transported using trucks, and ferries. The silicon carbide raw material is transported using trucks. All 
truck and ferry transports are made in bulk. 

A3, manufacturing, including provision of all materials, products and energy, as well as waste 
processing up to the end-of waste state or disposal of final residues during the product stage. This 
module includes the manufacture of products and the manufacture of packaging. The production of 
packaging material is taken into account at this stage. The processing of any waste arising from this 
stage is also included. 

See the flow diagram for a detailed description of the production process. 

Environmental performance 
Results per declared unit (1 m3 of HASOPOR cellular glass aggregate at factory gate, ready for bulk 

transport to customer).  

Use of resources 
UNIT A1 A2 A3 A1+A2+A3 

Use of renewable primary energy excluding 
renewable primary energy resources used as raw 
materials  

MJ, net 
calorific value 

22,8 0,444 518 541 

Use of renewable primary energy resources used as 
raw materials  

MJ, net 
calorific value 

- - - - 

Total use of renewable primary energy resources 
(primary energy and primary energy resources used 
as raw materials)  

MJ, net 
calorific value 

22,8 0,444 518 541 

Use of non- renewable primary energy excluding 
non- renewable primary energy resources used as 
raw materials  

MJ, net 
calorific value 

8,44 11,3 61,6 81,3 

Use of non- renewable primary energy resources 
used as raw materials  

MJ, net 
calorific value 

- - - - 

Total use of non- renewable primary energy 
resources (primary energy and primary energy 
resources used as raw materials)  

MJ, net 
calorific value 

8,44 11,3 61,6 81,3 

Use of secondary material kg 0 0 153 153 

Use of renewable secondary fuels 
MJ, net 

calorific value 
- - - - 

Use of non-renewable secondary fuels 
MJ, net 

calorific value 
- - - - 

Use of net fresh water m3 0,0383 0,00994 1,35* 1,4 

* >95% of water use is from evaporation at hydropower plant where the electricity is generated.

Potential environmental impact 

UNIT A1 A2 A3 A1+A2+A3 

Global warming 
potential (GWP100) 

kg CO2-eq 1,46 0,844 5,47 7,77 

Ozone depletion 
potential 

kg CFC11-eq 7,23E-08 2,67E-13 1,58E-12 7,23E-08 

Acidification 
potential 

kg SO2-eq 0,00700 0,00775 0,00576 0,0205 

Eutrophication 
potential 

kg PO4
3--eq 0,000462 0,000988 0,00121 0,00266 
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Photochemical 
oxidant creation 
potential 

kg C2H4-eq 0,000477 -0,000108 0,000464 0,000833 

Depletion of abiotic 
resources 
(elements) 

kg Sb-eq 1,44E-06 5,68E-08 0,0000155 0,0000170 

Depletion of abiotic 
resources (fossil) 

MJ net calorific 
value 

7,28 11,3 61,3 79,9 

Impact methods used: CML 2001 – Jan. 2016. 

Waste production 

UNIT A1 A2 A3 A1+A2+A3 

Non-hazardous waste kg 0,00975 0,000680 0,948 0,958 

Hazardous waste kg 9,47E-09 4,57E-07 5,58E-07* 1,02E-06 

Radioactive waste kg 0,000456 0,0000151 0,000120* 0,000591 

* 100% of Hazardous and Radioactive waste originates from production of energy and fuels used.

Other environmental information 
- Product does not degrade with time. It is possible to extract the product after construction

service life time and reuse it directly in another construction. Depending on the demands of

the second construction there might be need to wash the product before reuse, similar to

stone aggregate.

- For further information about certificates and product features see our website

www.hasopor.se
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Programme-related information and verification 

Programme: 

The International EPD® System 

EPD International AB 
Box 210 60  
SE-100 31 Stockholm 
Sweden 

www.environdec.com 

Product Category Rules: 
PCR 2012:01 Construction Products and Construction 
Services. Version 2.2 

Product group classification: UN CPC 371 

Reference year for data: 2016 

Geographical scope: Sweden 

Product category rules (PCR): 

CONSTRUCTION PRODUCTS AND CONSTRUCTION SERVICES, 2012:01, version 2.2 

PCR review was conducted by: 

The Technical Committee of the International EPD® System. Chair: Massimo 

Marino. Contact via info@environdec.com 

Independent verification of the declaration and data, according to ISO 14025:2006: 

 EPD Process Certification (internal) [x] EPD Verification (external)

Third party verifier:’ 

Carl-Otto Nevén 

Accredited by: 

Approved by the International EPD System 

Mandatory statements 
• This is a cradle-to-gate (A1-A3) EPD according to the EN 15804 PCR,

• EPD of construction products may not be comparable if they do not comply with EN 15804.

 “EPDs within the same product category but from different programmes may not be comparable” 
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Contact information: 

EPD owner: 
Hasopor AB 
Strandvägen 2, SE-69674 HAMMAR, 
www.hasopor.se 
stefan.nordahl@hasopor.se 
+46583770011

LCA author: 
IVL Swedish Environmental Research Institute,  
Box 210 60, 
SE-100 31 Stockholm, Sweden.  
Web: www.ivl.se.  
Contact person: Karin Sanne (karin.sanne@ivl.se) 
+46-10-7886500

Programme operator: 
EPD International AB  
Box 210 60, SE-100 31 Stockholm 
www.environdec.com  
info@environdec.com 

References 
General Programme Instructions of the International EPD® System. Version 2.01. 

PCR 2012:0. CONSTRUCTION PRODUCTS AND CONSTRUCTION SERVICES. Version 2.2 

LCA-report Hasopor foam glass 10-60 mm (Cellular glass aggregate). Jonatan Wranne, IVL Swedish 

Environmental Research Institute 

Certificate hydro power. Mälarenergi, provided by Axel Ekström, Miljöbyrån, on assignment by 

Hasopor AB 

Information about value and production of small grain silicon carbide Personal communication, silicon 

carbide producer, Norway, through Axel Ekström, Miljöbyrån, on assignment by Hasopor AB 

Information about inputs and outputs of Hasopor AB. Personal communication. Axel Ekström, 

Miljöbyrån, on assignment by Hasopor AB, and Roger Borén, Hasopor AB 

Modelling software: GaBi ts, version 7.3 

Databases: EcoInvent 3.3 and GaBi Professional 2017 
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2 Environmental Product Declaration EUMEPS (Skandinavien) – EPS 

General Information 

EUMEPS EPS 

Programme holder 

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

Rheinufer 108 

D-53639 Königswinter

Owner of the Declaration 

EUMEPS – European Association of EPS 

Weertersteenweg 158 

B-3680 Maaseik (Belgium)

Declaration number Declared product / Declared unit 

Expanded Polystyrene (EPS) without flame retardant, 
with average density of 25 kg/m³ / 1 m³ and 1 m² with 
R-value 1

This Declaration is based on the Product 
Category Rules: 

Insulating materials made of foam plastics, 10-2012 

(PCR tested and approved by the independent expert 
committee) 

Issue date 

Valid to 

Scope: 

The applicability of the document is restricted to EPS 
boards produced by manufacturing plants of EPS 
converters who are members of their national EPS 
association, which themselves are members of 
EUMEPS. The data have been provided by a 
representative mix of 4 converters from amongst the 
EUMEPS membership from Scandinavia, based upon 
production during 2011. 

Verification 

The CEN Norm EN 15804 serves as the core PCR 

Independent verification of the declaration and data 
according to ISO 14025 

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer 
(President of Institut Bauen und Umwelt e.V.) 

          internally  x  externally 

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt 
(Chairman of SVA)

Olivier Muller 

(Independent tester appointed by SVA) 

Product 

Product description 

This EPD describes Expanded Polystyrene foam 
(EPS). The closed cell structure is filled with air (98% 
air; only 2% polystyrene) and results in a light weight, 
tough, strong and rigid thermoplastic insulation foam. 
The products are mainly used for thermal and 
acoustical insulation of buildings. The foam is available 
in various dimensions and shapes. Boards can be 
supplied with different edge treatments such as butt 
edge, ship lap, tongue and groove. Density range is 
from about 23 to 27 kg/m³ corresponding to a 
compressive strength value of about 150 kPa. 
This EPD is applicable to homogeneous EPS products 
without material combinations or facings. Most 
important properties are the thermal conductivity and 
compressive strength. 
The declared products are manufactured without use 
of flame retardant.  

Application 

The performance properties of EPS thermal insulation 
foams make them suitable for use in many 
applications. The range of products described in this 
document is used in applications such as wall 
insulation, pitched roof insulation, ETICS, cavity wall 
insulation, ceiling insulation, insulation for building 
equipment and industrial installations. 

Technical Data 

Constructional data 
Name Value Unit 

Gross density 23-27 kg/m
3

Thermal conductivity acc. to EN 12667 0.034 W/(mK) 

Compressive strength acc. to EN 826 150 kPa 

Bending strength acc. to EN 12089 200 kPa 

Water vapour diffusion resistance 
factor acc. to EN 12086 

30-70 - 

Base materials / Ancillary materials 

EPS foams are made of polystyrene (95 % by weight), 
blown with pentane up to 6 % by weight, which is 
released partly during or shortly after production. 
This EPD refers to products, which are produced 
without the addition of a flame retardant. 
Typically no other additives are used. Polystyrene and 
pentane are produced from oil and gas therefore linked 
to the availability of these raw materials. 
The product dimensions can vary depending on, for 
example, the product, the manufacturer, the 
application and the applicable quality label. 

Reference service life 

Properly installed EPS boards (see: Installation) are 
durable with respect to their insulation, structural and 
dimensional properties. They are water resistant, 
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resistant against micro-organisms and against most 
chemical substances. EPS, however, should not be 
brought into contact with organic solvents. 
If applied correctly the lifetime of EPS insulation is 
equal to the building life time, usually without requiring 
any maintenance. Durability studies on applied EPS 
show no loss of technical properties after 35 years. 
Additional tests with products under artificial aging 
show that “no deficiencies are to be expected from 
EPS fills placed in the ground over a normal life cycle 
of 100 years.”/Langzeitverhalten 2004/, /Long-term 
performance 2001/. 

The application of insulation material has a positive 
impact on energy efficiency of buildings. Quantification 
is only possible in context with the construction system 
of the building. 

Dependent on the specific material and the frame 
conditions of installation, residual pentane may diffuse. 
Quantified measurements and release profiles cannot 
be declared. 

LCA: Calculation rules 

Declared Unit 

Reference value is 1 m³ of expanded polystyrene rigid 
foam. In addition, the results for the functional unit of a 
volume per square metre that leads to an R-value of 1 
are considered. 

Declared unit 
Name Value Unit 

Declared unit 1 m
3

Gross density 25 kg/m
3

Conversion factor to 1 kg 1/25 - 

Declared unit 1 m
2

R-value 1 - 

Thickness 3.4 cm 

Volume per m² 0.034 m³ 

Conversion factor to 1 kg 1/0.85 - 

System boundary 

The analysis of the product life cycle includes 
production of the basic materials, transport of the basic 
materials, manufacture of the product and the 
packaging materials and is declared in module A1-A3. 
Transport of the product is declared in module A4, and 
disposal of the packaging materials in module A5. 

Gained energy from packaging incineration is declared 
in module D. 
The use stage is not taken into account in the LCA 
calculations. The positive impact on environment due 
to energy saving depends on the application system in 
the building. This needs to be considered on next level 
by the evaluation of buildings. 
The end-of-life scenarios include the transport to end-
of-life stage (C2) 

EoL-scenario “Incineration”: 100% incineration: The 
effort and emissions of an incineration process is 
declared in module C3. Resulting energy is declared in 
module D. 
EoL-scenario “Landfilling”: 100% landfilling: The effort 
and emissions of the landfilling is declared in module 
C4. 

Comparability 

Basically, a comparison or an evaluation of EPD data 
is only possible if all the data sets to be compared 
were created according to EN 15804 and the building 
context, respectively the product-specific 
characteristics of performance, are taken into account. 

LCA: Scenarios and additional technical information 

Transport to the building site (A4) 
Name Value Unit 

Litres of fuel (truck, per 1m³) 0,15 l/100km 

Transport distance 200 km 

Capacity utilisation (including empty 
runs) 

60 % 

Gross density of products transported 25 kg/m
3

Installation into the building (A5) 

Product specific handling recommendations can be 
found in product and application literature, brochures 
and data sheets provided by the suppliers. 

End of life (C1-C4) 

The considered amount of product for the End-of-Life 
scenario “Incineration” and “Landfilling” refers to the 
respective declared unit. 
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LCA: Results 

All impact categories, with the exception of POCP, are dominated by the influence of the basic material 
(polystyrene granules mix) production. The polystyrene deployed in the production process already contains a 
large part of the environmental burdens. The foaming process for the declared product polystyrene rigid foam also 
contributes significantly to the environmental impacts. The emission of pentane during that process makes a 
contribution to the Photochemical Ozone Creation Potential (POCP). 
Transportation has a low influence on all impact categories compared to the contributions from other areas. 
The primary energy demand is basically determined by the requirements for the basic material production 
(polystyrene granules with pentane). 
Due to the high calorific value of the product, incineration during the end-of-life stage in scenario “Incineration” 
results in an energy gain. 
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X 

RESULTS OF THE LCA - ENVIRONMENTAL IMPACT: density 25 kg/m³ (range: 23-27 kg/m³) 

Results per declared unit of 1 m³ 

Para-
meter 

Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3/I
1
 C3/L

2
 C4/I C4/L D/I D/L 

GWP [kg CO2-Eq.] 5,9E+01 8,0E-01 1,4E+00 1,2E-01 8,6E+01 0 0 1,7E+00 -4,8E+01 -7,4E-01

ODP [kg CFC11-Eq.] 1,3E-06 1,4E-09 2,3E-10 2,2E-10 9,0E-09 0 0 7,4E-08 -2,7E-06 -4,0E-08

AP  [kg SO2-Eq.] 1,4E-01 3,6E-03 1,5E-04 5,4E-04 5,4E-03 0 0 5,9E-03 -1,1E-01 -1,6E-03

EP [kg (PO4)
3-
- Eq.] 1,6E-02 8,1E-04 4,7E-05 1,2E-04 2,0E-03 0 0 6,6E-03 -8,5E-03 -1,3E-04

POCP [kg Ethen Eq.] 2,9E-01 3,8E-04 2,5E-05 5,3E-05 8,2E-04 0 0 7,4E-04 -7,9E-03 -1,2E-04

ADPE [kg Sb Eq.] 9,0E-06 2,7E-08 9,1E-09 4,1E-09 4,0E-07 0 0 2,6E-07 -2,9E-06 -4,5E-08

ADPF [MJ] 1,9E+03 1,1E+01 4,9E-01 1,7E+00 2,5E+01 0 0 2,5E+01 -7,3E+02 -1,1E+01

Results per declared unit of 1 m² with R-value 1 (λ = 0.034 W/mK, thickness 3.4 cm) 

Para-
meter 

Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3/I C3/L C4/I C4/L D/I D/L 

GWP [kg CO2-Eq.] 2,0E+00 2,7E-02 4,8E-02 4,2E-03 2,9E+00 0 0 5,8E-02 -1,6E+00 -2,5E-02

ODP [kg CFC11-Eq.] 4,3E-08 4,8E-11 7,7E-12 7,4E-12 3,1E-10 0 0 2,5E-09 -9,2E-08 -1,4E-09

AP  [kg SO2-Eq.] 4,8E-03 1,2E-04 5,2E-06 1,8E-05 1,9E-04 0 0 2,0E-04 -3,7E-03 -5,6E-05

EP [kg (PO4)
3-
- Eq.] 5,3E-04 2,8E-05 1,6E-06 4,2E-06 6,8E-05 0 0 2,2E-04 -2,9E-04 -4,5E-06

POCP [kg Ethen Eq.] 9,8E-03 1,3E-05 8,4E-07 1,8E-06 2,8E-05 0 0 2,5E-05 -2,7E-04 -4,1E-06

ADPE [kg Sb Eq.] 3,0E-07 9,1E-10 3,1E-10 1,4E-10 1,4E-08 0 0 8,9E-09 -1,0E-07 -1,5E-09

ADPF [MJ] 6,5E+01 3,8E-01 1,7E-02 5,8E-02 8,6E-01 0 0 8,6E-01 -2,5E+01 -3,8E-01

Caption 
GWP = Global warming potential; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential of land and water; EP = 
Eutrophication potential; POCP = Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants; ADPE = Abiotic depletion potential for non 

fossil resources; ADPF = Abiotic depletion potential for fossil resources 

RESULTS OF THE LCA - RESOURCE USE: density 25 kg/m³ (range: 23-27 kg/m³) 

Results per declared unit of 1 m³ 

Para-
meter 

Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3/I C3/L C4/I C4/L D/I D/L 

PERE [MJ] 1,5E+01 1,2E-02 1,5E-03 1,9E-03 5,3E-02 0 0 7,9E-01 -1,6E+01 -2,4E-01

PERM [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT [MJ] 1,5E+01 1,2E-02 1,5E-03 1,9E-03 5,3E-02 0 0 7,9E-01 -1,6E+01 -2,4E-01

PENRE [MJ] 9,7E+02 1,1E+01 5,0E-01 1,7E+00 2,6E+01 0 0 2,8E+01 -8,2E+02 -1,3E+01

PENRM [MJ] 9,9E+02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT [MJ] 2,0E+03 1,1E+01 5,0E-01 1,7E+00 2,6E+01 0 0 2,8E+01 -8,2E+02 -1,3E+01

SM [kg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW [kg] 2,1E+02 2,0E-01 1,7E+00 3,1E-02 9,2E+01 0 0 2,5E+00 -9,9E+01 -1,5E+00

1
 Scenario ”I“ = 100% Incineration 

2
 Scenario “L“ = 100% Landfilling 
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Results per declared unit of 1 m² with R-value 1 (λ = 0.034 W/mK, thickness 3.4 cm) 

Para-
meter 

Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3/I C3/L C4/I C4/L D/I D/L 

PERE [MJ] 5,2E-01 4,1E-04 5,1E-05 6,4E-05 1,8E-03 0 0 2,7E-02 -5,4E-01 -8,1E-03

PERM [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERT [MJ] 5,2E-01 4,1E-04 5,1E-05 6,4E-05 1,8E-03 0 0 2,7E-02 -5,4E-01 -8,1E-03

PENRE [MJ] 3,3E+01 3,8E-01 1,7E-02 5,8E-02 8,7E-01 0 0 9,4E-01 -2,8E+01 -4,3E-01

PENRM [MJ] 3,4E+01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PENRT [MJ] 6,7E+01 3,8E-01 1,7E-02 5,8E-02 8,7E-01 0 0 9,4E-01 -2,8E+01 -4,3E-01

SM [kg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSF [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NRSF [MJ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FW [kg] 7,0E+00 7,0E-03 5,8E-02 1,1E-03 3,1E+00 0 0 8,6E-02 -3,4E+00 -5,1E-02

Caption 

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of 
renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of 

non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non 
renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non renewable primary energy resources; SM = Use 
of secondary material; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non renewable secondary fuels; FW = Use of net fresh 

water 

RESULTS OF THE LCA – OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES: 
density 25 kg/m³ (range: 23-27 kg/m³) 

Results per declared unit of 1 m³ 

Para-
meter 

Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3/I C3/L C4/I C4/L D/I D/L 

HWD [kg] 1,4E-01 0 2,3E-03 0 0 0 0 0 0 0 

NHWD [kg] 3,4E+01 5,5E-02 7,3E-03 8,5E-03 3,2E-01 0 0 2,8E+01 -4,0E+01 -5,9E-01

RWD [kg] 1,6E-02 1,8E-05 2,8E-06 2,7E-06 1,1E-04 0 0 9,2E-04 -3,4E-02 -5,1E-04

CRU [kg] - - - - - - - - 0 0 

MFR [kg] - - - - - - - - 0 0 

MER [kg] - - - - - - - - 0 0 

EEE [MJ] - - - - - - - - -6,6E+01 -9,9E-01

EET [MJ] - - - - - - - - -5,9E+02 -9,2E+00

Results per declared unit of 1 m² with R-value 1 (λ = 0.034 W/mK, thickness 3.4 cm) 

Para-
meter 

Unit A1-A3 A4 A5 C2 C3/I C3/L C4/I C4/L D/I D/L 

HWD [kg] 4,7E-03 0 8,0E-05 0 0 0 0 0 0 0 

NHWD [kg] 1,2E+00 1,9E-03 2,5E-04 2,9E-04 1,1E-02 0 0 9,4E-01 -1,4E+00 -2,0E-02

RWD [kg] 5,3E-04 6,0E-07 9,5E-08 9,2E-08 3,8E-06 0 0 3,1E-05 -1,2E-03 -1,7E-05

CRU [kg] - - - - - - - - 0 0 

MFR [kg] - - - - - - - - 0 0 

MER [kg] - - - - - - - - 0 0 

EEE [MJ] - - - - - - - - -2,3E+00 -3,4E-02

EET [MJ] - - - - - - - - -2,0E+01 -3,1E-01

Caption 
HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed; CRU = Components 

for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported electrical energy; EEE = Exported 
thermal energy 
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