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Sammanfattning 
Västlänken i Göteborg är ett tunnelprojekt för järnväg som skall byggas under centrala Göteborg. 
Tunneln byggs genom både berg och lera, projektet kommer att använda sig av ett flertal tekniker 
och konstruktionslösningar. Västlänken är ett av de första stora infrastrukturprojekt i Sverige där 
slitsmurar används som permanenta konstruktioner.  
 
På uppdrag av Trafikverket har två olika typer av stödmurskonstruktioner undersökts med avseende 
på deras klimatpåverkan. Konstruktionslösningarna är en temporär spont med tillhörande tunnelvägg 
och en slitsmur. Slitsmuren används både som en temporär konstruktion under byggskedet och en 
del i den permanenta tunnelväggen.  
 
Slitsmurar har först nyligen blivit godkända att användas som delar av permanenta konstruktioner av 
Trafikverket. Av denna anledning finns det inte mycket information om konstruktionens 
klimatpåverkan.  
 
Syftet med rapporten är att undersöka klimatpåverkan från de två olika konstruktionslösningarna. 
Jämförelsen har gjorts med hjälp av livscykelanalyser för att få den mest övergripande analysen.  
 
En livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att synliggöra en produkts totala miljöpåverkan under dess 
livstid. Detta åstadkoms genom att alla de olika delprocesser som krävs för att skapa produkten 
inventeras och analyseras. 
 
LCA har utförts med datorprogrammet SimaPro och databasen Ecoinvent. I SimaPro har båda 
konstruktionslösningarna modellerats och deras miljöpåverkan sedan beräknats med ReCiPe 2016. 
Indata till LCA har samlats in från ritningar och diskussioner med experter på området.  
 
Resultatet från livscykelanalysen visar att slitsmurarna i detta projekt har större klimatpåverkan än 
konstruktionslösningen med spont och en platsgjuten betongmur. För slitsmuren står armering samt 
betong för den största delen av klimatpåverkan och för sponten är det den stora mängden stål som 
krävs vid de kraftiga dimensionerna. 
 
Då en del av konstruktionerna inom projektet ej var färdigprojekterad när denna rapport författades 
rekommenderas ytterligare studier på ämnet för att validera resultaten 
 
Nyckelord 
Stödmurar, Spont, Slitsmurar, LCA, Livscykelanalys, Klimatpåverkan, SimaPro.  
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Abstract 
The West Link Project is as tunnel project for the railroad that will be constructed below central 
Gothenburg. The project is built through clay and solid rock thus making use of several techniques 
and structural solutions. The West Link Project (Västlänken) is the first major infrastructure project in 
Sweden where diaphragm walls are used as a part of the permanent structure.  
 
Two different structures have been examined on behalf of the Swedish Transport Administration, 
with regards to their climatic impact. The two structures examined are a temporary sheet pile with a 
cast-in-place concrete wall that is used as a part of the tunnel wall, and a diaphragm wall. The 
diaphragm wall is used as an earth retaining wall during the construction stage and as a part of the 
permanent tunnel wall. 
 
Diaphragm walls have just recently been approved as parts of permanent structures by the Swedish 
Transport Administration. Due to this there isn’t a lot of information available on their climatic 
impact.  
 
The purpose of this paper is to examine the climatic impact of these two different structures.  
The comparison has been performed by the use of a lifecycle analysis to get the most comprehensive 
analysis. 
 
A lifecycle analysis (LCA) is a tool that helps to get a perspective on a product’s total environmental 
impact over the course of its lifetime. This is accomplished by doing an inventory of all the different 
processes involved in its production. 
 
For the LCA the computer program SimaPro, and the database Ecoinvent were used. In SimaPro both 
of the structure have been modelled and their environmental impact has been calculated with 
ReCiPe 2016.Input for the LCA have been gathered from drawings and communication with experts. 
 
The result of the LCA shows that in this project the diaphragm walls have a higher climatic impact 
than the sheet pile and concrete wall. With regards to the diaphragm wall the majority of its climatic 
impact is from the large amounts of reinforcement and concrete used. For the sheet pile the steel 
used to manufacture sheets of the dimensions used in the project is the largest contributing factor. 
 
Due to the fact that some of the structures in the project are still being at the design stage at the 
time of writing further studies are recommended to validate the results. 
 
Keywords 
Retaining wall, Sheet pile, Diaphragm wall, Slurry wall, LCA, Climatic impact, SimaPro.  
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Ordlista 

Förkortningar:  
CEM I: Är ren portlandcement 
CEM III: Är en cement som innehåller minst 20 % och som mest 65 % masugnsslagg 
CKD: står för Cement Kiln Dust. 
GWP: står för Global Warming Potential. 
KC: står för kalkcement.  
LCA: står för livscykelanalys. 
LCI: står för livscykelinventering. 
LCIA: står för Life Cycle Impact Assessment och översätts till miljöpåverkansbedömning. 
NREL: står för National Renewable Energy Laboratory vilket är ett amerikanskt institut som bedriver 
forskning om förnybarenergi samt återvinning 
RIVM: står för Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, vilket är Nederländernas nationella 
institut för folkhälsa och miljö. 
SIS: står för Swedish Standars Institute. 
tonkm: står för tonkilometer och är en enhet för beräkning av transporter, vilken mängd som 
transporteras en viss sträcka. 
 

Begreppsförklaring  
Cement Kiln Dust: En biprodukt från cementproduktion som kan användas tillsammans med cement 
istället för kalk i till exempel KC-pelare.  

Cut-and-cover-teknik: När en tunnel byggs genom att göra en schakt och bygga tunneln nere i 
schakten och när taket till tunneln är klar fylla tillbaka runt tunneln.  

Cuttrar: Ett alternativ till skopa för utgrävning inför gjutning av slitsmurar, den klarar grövre och 
fastare jordar än en skopa.  

Elementärflöde: Material eller energi som tillförs eller lämnar det studerade systemet utan att ändras 
genom mänsklig förändring.  

Enhetsprocess: är det minsta element i en livscykelinventering där mängderna av inflöden och 
utflöden anges.  

Fine particulate matter formation: är uppkomst av luftföroreningar där partiklarna har en diameter 
mindre än 2.5 mikrometer. 
Fossil resource scarcity: är begränsningar i tillgängligheten av fossila bränslen för nuvarande och 
kommande generationer. 

Freshwater eutrophication: är ett begrepp som syftar till en överdriven tillväxt av akvatiska växter 
och alger, oftast orsakad av utsläpp av näringsämnen som till exempel fosfor. 

Fristående LCA: är när en produkt undersöks med en LCA för att ta fram dessa miljöeffekter. 

Förankrad konstruktion: Sponten förankras i sidled med stämp eller stag.  

Global uppvärmningspotential: ett mått på hur stor klimatpåverkan en växthusgas har 

Global warming (Freshwater ecosystems), (Human health), (Terrestrial ecosystems): är en faktor för 
den globala uppvärmningen. Termen inom parentes anger påverkan på ett specifikt område. 

Guide wall: är en förkonstruktion som används vid konstruktion av slitsmurar för att stabilisera 
kanterna och guida grävutrustningen rätt.  

Human carcinogenic toxicity: påvisar den potentiella hälsoskadan från utsläpp av cancerframkallande 
kemikalier. 

Human non-carcinogenic toxicity: påvisar den potentiella hälsoskadan från utsläpp av icke-
cancerframkallande kemikalier.  
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Ionizing radiation: är joniserande strålning, dvs. strålning med tillräckligt mycket energi för att under 
interaktionen med en atom bryta lossa elektroner från deras bana och på så sätt ladda den. 

Fristående LCA: är när en produkt undersöks med en LCA för att ta fram dessa miljöeffekter. 

Iterativ: betyder upprepning och i denna rapport menas med detta en process som upprepas för att 
få bättre resultat.  

Jämförande LCA: är när två produkter som uppfyller samma funktion jämförs med avseende på deras 
respektive miljöeffekter.  

Kalcinering: en process för sönderdelning av fasta ämnen genom upphettning till höga temperaturer 

Kalkcement-pelare: är en typ av pelare som används för att förstärka lera eller torv. Schakt borras 
och sedan blandas stabiliseringsmedel mekaniskt in i jorden. 

Koldioxidekvivalent: är en mängd växthusgas omräknat till en mängd koldioxid som ger samma 
inverkan på växthuseffekten.  

Konsolkonstruktion: Sponten är tillräckligt långt nedslagen i marken för att klara av belastningar utan 
att förankring i sidled behövs.  

Krönmeter: är en spont eller stödmurs sträckning i plan. 

Land use: är ett begrepp som innefattar förlusten av arter pga. användning av lokal mark. 

Larvkran: är en mobilkran på larvband som därmed har större möjlighet att röra sig på sämre 
underlag.  

Marine ecotoxicity: potential för att kemiska och biologiska utsläpp skall skada det marina 
ekosystemet. 

Miljöeffekter: enligt definition från Miljöbalken är en miljöeffekt en direkt eller indirekt, tillfällig eller 
bestående positiv eller negativ påverkan på miljön.  

Miljöpåverkanskategorier: Grupperingar av olika ämnen som ger upphov till liknande miljöpåverkan 
exempelvis metan och koldioxid som båda ger upphov till global uppvärmning. 

Mineral resource scarcity: är begränsningar i tillgängligheten av malm och mineraler för nuvarande 
och kommande generationer. 

Ozone formation (Human health), (Terrestrial ecosystems): beskriver uppkomsten av marknära ozon 
och dess skadliga inverkan på mänsklighälsa och ecosystem. Termen inom parates anger påverkan 
för ett specifikt område.  

Produktsystem (inom LCA): är en samling enhetsprocesser med elementärflöden som modellerar en 
produkts livscykel.  

Stratospheric ozone depletion: är utarmningen av ozonlagret I stratosfären. 

Systemgräns: betyder hur avgränsning av studien görs med avseende på geografi, tid och hur långt 
bakåt i kedjorna de olika resursflödena följs.  

Terrestrial acidification: är försurningen av jord och mark. 

Terrestrial ecotoxicity: potential för att kemiska och biologiska utsläpp skall skada de landbaserade 
ekosystemen. 

Vagga till grav: är en studie som tar hänsyn till en produkts hela livslängd från råmaterial till 
omhändertagande av restprodukter.  

Vagga till grind: är en studie som innehåller en produkts processer från råmaterial till färdig produkt.  

Water consumption (Aquatic ecosystem), (Human health), (Terrestrial ecosystem): är användning av 
vatten som förångas, inkorporeras i en produkt, förflyttas till andra vattendrag eller släpps ut i haven. 
Termen inom parates anger påverkan för ett specifikt område. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Allt fler byggnadsprojekt uppförs i redan bebyggda miljöer, detta gäller både bygg- och 
infrastrukturprojekt. I dessa miljöer är avstånd till befintliga byggnadsverk ofta små med ökad risk för 
ras eller påverkan på omgivningen under byggnadsskedet eller under byggnadsverkets användning. 
Därmed är behovet av temporära och permanenta stödmurar desto större. Då behovet av 
stödkonstruktioner tilltar, ökar också miljöpåverkan från dessa. Detta leder till ett ökat behov av 
kunskap om konstruktionens klimatpåverkan.  
 
Slitsmurar är en typ av stödkonstruktion med den stora fördelen att den kan användas både som 
temporär konstruktion under byggfasen och även i det permanenta skedet, det vill säga under 
byggnadsverkets livslängd. Det utökade nyttjandet är möjligt tack vare dess produktionsprocess som 
beskrivs närmare i en rapport (Alén, et al., 2006). 
 
Slitsmurar har använts i ca 50 år i många delar av världen där de även integrerats i den permanenta 
konstruktionen. Fördelarna med slitsmurar är att de är styva och täta konstruktioner med mindre 
omgivningspåverkan som till exempel grundvattensänkning och markdeformationer vid stora 
schaktdjup jämfört med slagen stålspont. Även produktionen med minskat buller och 
trafikstörningar, har mindre påverkan på omgivningen jämfört med slagen spont (Alén, et al., 2006).  
 
I Sverige har metoden inte varit tillåten som permanent konstruktion av dåvarande Vägverket och 
Banverket som numera gått ihop till Trafikverket. Detta på grund av osäkerheten kring den färdiga 
slitsmurens beständighet och kvalité. År 2004 togs beslut att påbörja arbetet med att utvärdera detta 
ställningstagande då metoden är intressant för användning vid djupa schakter med avseende på 
konstruktiva, produktionsmässiga, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Hittills har arbetet varit 
inriktat på att undersöka de konstruktionsmässiga aspekterna av slitsmurar (Alén, et al., 2006). 
 
Det finns i dagsläget inte mycket forskning i Sverige om klimat- eller miljöpåverkan från 
stödmurskonstruktioner, därigenom hjälper den här rapporten till att fylla en del av den akademiska 
kunskapsluckan. Med tanke på slitsmurskonstruktionsens relativt nya inträde på den svenska 
marknaden finns även här ett stort behov av forskning, detta för att få fram underlag för framtida val 
av stödkonstruktioner.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten för Trafikverket att ta fram ett ramverk för val av 
stödmurskonstruktion med avseende på klimatpåverkan. 
 
Frågeställningarna rapporten söker svar på är följande:  
 

 Hur stor klimatpåverkan har en slitsmurskonstruktion som både fungerar som temporär och 
permanent konstruktion?  

 

 Hur stor klimatpåverkan har en stålspontskonstruktion som används under byggskedet 
tillsammans med en permanent betongkonstruktion? 

 

 Vilken av de två konstruktionslösningarna har lägst klimatpåverkan?  
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1.3 Målformulering 
Mål: Skapa ett ramverk för uppskattning av klimatpåverkan (per krönmeter i förhållande till 
konstruktionens storlek) vid utförande av stödmurskonstruktion. Arbetet innefattar två delmål för att 
uppnå det slutgiltiga målet.  
 
Delmål 1: Få fram jämförbara resultat från livscykelanalysen (LCA). 
 
Delmål 2: Rekommendation till Trafikverket om vilken konstruktionslösning som är mest miljövänlig. 
 

1.4 Avgränsningar för rapporten 
Ekonomiska eller konstruktionsmässiga faktorer kommer inte att undersökas i rapporten då detta 
avhandlats i tidigare rapporter.  
 
Avgränsningar för livscykelanalysen kommer att behöva göras men då dessa inte hör till rapportens 
avgränsningar redovisas de i kapitel 5.3. Avgränsningarna för LCA görs med avseende på 
Trafikverkets klimatmål och experters rekommendationer.  
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Facklitteraturen som granskats 
har behandlat LCA. Ett urval av den facklitteratur som granskats är livscykelanalys ringar på vattnet 
av Raul Carlson och Ann-Christine Pålsson, The Hitch Hiker's Guide to LCA av Henrikke Baumann och 
Anne-Marie Tillman och SIS standarder på området. Andra vetenskapliga artiklar inom områdena LCA 
och stödmurskonstruktioner har också studerats men då väldigt lite finns skrivet i dessa om 
klimatpåverkan har störst fokus lagts på tidigare nämnd facklitteratur.  
 
Ritningar för referensobjektet har granskats ingående och använts för att ta fram materialtyper och 
materielmängder till LCA. De ritningar som granskats är en sammanställningsritning med tillhörande 
sektionerna samt plan- och elevationsritningar för att kunna ta fram geometrierna för de olika 
typkonstruktionerna. Att inte fler ritningar granskats beror på att ritningarna för projektet ej är 
färdiga.  
 

2.2 Referensprojekt 

2.2.1 Val av referensprojekt 
Västlänken i Göteborg är ett av de första stora projekt Trafikverket håller i där slitsmurar används 
som en permanent konstruktion. Därför är detta projekt bra att utföra studien på (P.Lindh, personlig 
kommunikation, 12 februari 2019). 
 

2.2.2 Beskrivning av referensprojekt 
Västlänken är en järnvägstunnel under centrala Göteborg för pendel- och regiontåg. Arbetet 
innefattar förutom tågtunneln även tre nya stationer under marken vid centralen, Haga och 
Korsvägen enligt Figur 2.1. Studien är gjord utifrån ritningar från Etapp E02 som är markerad med 
ljusblått i Figur 2.1. Västlänken byggs av flera orsaker men de största orsakerna är att kunna öka 
kapaciteten då dagens järnvägsnät i Göteborg har nått sin kapacitet samt att knyta ihop tågtrafiken 
norr- och söderifrån. Detta för att möjliggöra genomresa istället för att tågen ska behöva vända vid 
Göteborgs central som idag. Stationerna som ligger inne i staden kommer också att minska 
belastningen på Göteborgs lokaltrafik genom att trängseln vid Drottningtorget och Centralstationen 
minskar (Trafikverket, 2017a). 
 

 
Figur 2.1 Karta över Västlänkens sträckning genom Göteborg samt uppdelning i olika entreprenader. 
(Västlänkens entreprenadkarta (Trafikverket 2016)) 
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Etapp E02 med benämning Entreprenad Centralen använder sig av både slitsmurar och en tvådelad 
lösning där stålspont är den temporära konstruktionen och en platsgjuten betongmur utgör den 
permanenta konstruktionen (P.Lindh, personlig kommunikation, 12 februari 2019).  
 
Västlänken byggs under Göteborg vilket försvårar byggandet genom närhet till befintliga byggnader 
och infrastruktur, vilket går att se specifikt i Figur 2.2. Där syns det tydligt att den planerade 
sträckningen korsar både Götaälvbron och den nya Hisingsbron samt lokaltrafiken till och från 
centralstationen. Tunneln dras genom både berg och lera, de delar av projektet som går genom berg 
kommer att sprängas fram. Delarna som går genom lera kommer att använda sig av en cut-and-
cover-teknik (Trafikverket, 2018d). Närhet till befintliga byggnader och infrastruktur gör det lämpligt 
att använda slitsmurar med hänsyn till den minskade omgivningspåverkan som slitsmurar har 
(Trafikverket, 2018b). 
 

 
Figur 2.2 Detaljkarta över centralstationens område i förhållande till dagens bebyggelse Västlänken är 
markerad med gula streck i figuren. De vita sträcken markera sträckningen för den nya Hisingsbron (flygfoto 
centralen (Metro Arkitekter 2017)) 

 

2.3 Livscykelanalys som metod 
Metoden som valts för att ta fram konstruktionstypernas klimatpåverkan är en livscykelanalys (LCA), 
som studerar hela den produktkedja som krävs för framställningen av en produkt. Indata tas från 
hela produktens livslängd och analyseras, från att råmaterialet tas från naturen till kvittblivning av 
avfallet från produkten. Utifrån detta kan en heltäckande bild av produktens miljöeffekter skapas 
(Baumann & Tillman, 2004). 
 
För att en LCA ska ge ett tillförlitligt resultat krävs stora mängder data från många olika 
produktkedjor och från alla produktionssteg, vilket kan ses i Figur 2.3. För till exempel stålspont är 
detta en mycket lång kedja där hänsyn ska tas till allt som händer från det att järnbrytningen sker i en 
gruva, processerna som sker på ett stålverk, formningen av sponten från stål och alla transporter 
som sker mellan de olika processerna. Vidare bör även hänsyn tas till geografiska förutsättningar då 
produktionskedjor och indata för enskilda processer ser olika ut mellan olika länder. Till exempel 
skiljer sig produktionssammansättningen för elkraft till stålproduktionen mellan Sverige och Danmark 
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på grund av olika geografiska förutsättningar, lagstiftning och politiska beslut (Baumann & Tillman, 
2004).  
 

 
Figur 2.3 Generell livscykelmodell som beskriver livscykeln för en produkt över hela dess livslängd från 
anskaffning av råmaterial till omhändertagandet av avfallet efter användandet. 

 

2.4 Användning av LCA-programvara som analysverktyg 
All den information som beskrivs i föregående stycke behövs för varje ingående produkt i 
konstruktionen, detta leder till en mycket stor mängd data att samla in och inventera. Mängden data 
gör manuell hantering av den otymplig och svåröverskådlig. Hjälpmedlet är dedikerade LCA 
programvaror där databaser för grundläggande processer finns insamlade och där processer för att 
skapa de produkter som ska studeras kan sättas upp (Baumann & Tillman, 2004). Det finns ett antal 
sådana databaser som sammanställts och uppdateras kontinuerligt av olika institutioner till exempel, 
U.S. Life Cycle Inventory (LCI) Database skapad av NREL (NREL, u.å.), Ecoinvent skapad av Ecoinvent 
(ecoinvent, u.å. b), eller Byggsektorns miljöberäkningsverktyg skapad av IVL (IVL svenska 
miljöinstitutet, 2019).  
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Trafikverket 
Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. I detta 
uppdrag ingår byggandet och driften av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 2017b). 
Trafikverket köper in tjänster för ca 50 miljarder kronor varje år vilket gör Trafikverket till Sveriges 
största beställare inom anläggningsbranschen (Trafikverket, 2018a).  
 
Västlänken är en nybyggnation av järnvägsspår och stationer under marken i centrala Göteborg med 
målet att öka kapaciteten på Göteborgs centralstation för regionaltåg samt avlasta kollektivtrafiken 
lokalt i Göteborg (Trafikverket, 2018d). 
 
Trafikverkets vision för sin verksamhet är ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” där grönt 
syftar till en minimal påverkan på miljö och klimat (Trafikverket, 2018e). Trafikverket arbetar för att 
skapa infrastruktur som är energieffektiv och ger mindre klimatpåverkan vid byggande, drift och 
underhåll (Trafikverket, 2019). Det finns alltså behov för Trafikverket att skapa sig förståelse för 
konstruktionernas klimatpåverkan (Trafikverket, 2019).  
 

3.2 Tidigare utredningar av slitsmurar 
Vägverket initierade 2004 studier i användandet av slitsmurar som permanenta konstruktioner, detta 
var första steget till att introducera slitsmurar på den svenska marknaden. Detta initiala arbete 
resulterade i rapporten Slitsmurar som permanenta konstruktioner med målet att ta fram 
konstruktionsmässiga förutsättningar för att kunna utnyttja tekniken (Alén, et al., 2006). Efter denna 
initiala rapport har flera studier på området genomförts till exempel Diaphragm walls used as 
permanent structures som specifikt studerade vidhäftning mellan betong och armering (Magnusson 
& Mathern, 2013).   
 
Inför Västlänken-projektet har ett fullskaleförsök genomförts i Trafikverkets regi med målet att pröva 
tekniken i relevanta förhållanden. Resultaten från detta försök har sammanställts i rapporten 
Fullskaleförsök slitsmurar inför västlänken (Trafikverket, 2018b). Ingen av dessa rapporter är 
inriktade på miljö- eller klimatpåverkan.  
 

 3.3 Slitsmurar i Sverige 
Slitsmurar är en relativt ny konstruktionslösning på den svenska marknaden, hittills har Trafikverket 
endast tillåtit användningen av slitsmurar som temporära konstruktioner. Med tanke på slitsmurars 
speciella användningsområden finns möjligheter för konstruktionslösningen att ha minskad 
miljöpåverkan. Det medför en möjlighet för Trafikverket att minska sin klimatpåverkan vilket är ett 
prioriterat område för Trafikverket. Därmed behöver förutom de undersökningar som tidigare utförts 
som fokuserat på konstruktionsmässiga aspekter, även undersökningar kring miljöpåverkan 
genomföras.  
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4 Teoretisk referensram 
Nedan beskrivs de olika konstruktionstyperna som används för att möjliggöra konstruktionen av 
tunneln.  
 

4.1 Beskrivning av slitsmurar 
Det första steget i tillverkningen av en slitsmur är att en så kallad guide wall byggs, i Figur 4.1 visas en 
möjlig konstruktion att använda vid västlänkens slitsmurar. Den konstrueras utefter slitsmurens 
bredd och markens egenskaper. Den har flera syften men de två viktigaste är att stabilisera marken 
runt den framtida utgrävningen och för att guida grävutrustningen rätt när den schaktar ur 
materialet där slitsmuren ska gjutas (KELLER, 2017). 
 

 
Figur 4.1 Skiss på möjligt utförande av guide wall till slitsmurarna i Västlänken projektet. (Guide Wall, typical 
detail for a D-Wall w = 120cm (C. Scholz 2017)). 

 
Stödmuren delas in i sektioner som är ca 3–7 meter långa. Utgrävning sker till en början på varannan 
av sektionerna, dessa kallas primärlameller. Utgrävning av en slits kan ske med hjälp av en larvkran 
som antigen använder en skoptillsats som på Figur 4.3 bild 1 eller med cuttrar vilket är ett 
grävverktyg anpassade för grövre och fastare jordar se Figur 4.2. När utgrävningen sker fylls den med 
en stabiliserande vätska för att hindra slitsen från att rasa samman se Figur 4.3 bild 1. Den 
stabiliserande vätskan kan baseras på olika material beroende på geotekniken på plats till exempel 
bentonit, polymerer och olika typer av lera (Trafikverket, 2018b). 
 

 
Figur 4.2 Cuttrar för utgrävning av slitsmurar i hårdare jordar. (Hydromill trench cutter with two cutter wheels 
at bottom av användare שרשר på Wikimedia commons Enligt (CC BY-SA 4.0)) 
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Härefter sker installation av fogar i ändarna av slitsen för att senare fungera som skarv mellan de 
olika panelerna Figur 4.3 bild 2 (Alén, et al., 2006). En armeringskorg sänks ned i slitsen och en 
kontinuerlig undervattengjutning sker från botten och uppåt, samtidigt som stödvätskan pumpas ut 
för eventuell rengöring och återanvändning se Figur 4.3 bild 3 och 4 (KELLER, 2017). 
 
När stödmurens primärlameller har härdat, grävs de mellanliggande sektionerna ut och gjuts med 
samma teknik. När alla lameller gjutits fräses den översta biten bort och gjuts på nytt då denna kan 
vara kontaminerad av stödvätskan (KELLER, 2017). 
 

 
Figur 4.3 Principskiss för produktion av en slitsmurs sektion. (Slurry wall with grab (LIEBHERR 2019)).  

När sidoslitsmurarna har härdat kommer även tvärgående slitsmurar att gjutas mellan 
sidoslitsmurarna och under den blivande bottenplattan. Detta görs för att stabilisera 
sidoslitsmurarna samt för att förhindra bottenupptryckning och brott i jord. När slitsmurarna är 
färdigbyggda börjar urschaktning av området mellan dessa. Slutligen byggs tunneln där slitsmurarna 
utnyttjas till delar av den permanenta konstruktionen (Trafikverket, 2018b). 
 

4.2 Beskrivning av spont och permanent betongmur 
Stålspont är en av de vanligaste stödkonstruktionerna i Sverige och kan antigen utföras som 
konsolkonstruktion eller en förankrad konstruktion (Dahlin, et al., 2015). Stålspont används som en 
temporär konstruktion för att kunna utföra schakten inför gjutningen av tunneln. Detta innebär att 
sponten måste sättas så långt utanför den tänkta tunnelväggen att den lämnar plats för byggandet av 
formen till gjutningen. Utöver formens utrymmesbehov krävs även utrymme för spontens 
stabilisering exempelvis hammarband och kantbalk vilka kan ses i Figur 4.4. Detta syns på ritning Eo2-
16-390-2400-0_0-2492 vilken ligger i bilaga D.4. 
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Figur 4.4 Spont med tillhörande hammarband, i överkant skymtas ett övre hammarband och i underkant syns 
stag för gjutning av kantbalk.  

Sponten slås eller vibreras på plats i marken, spontplankorna kopplas till varandra med spontlås där 
varje separat planka krokar i nästa och på detta vis skapas en sammanhängande och tät konstruktion. 
Beroende på schaktdjupet och spontens konstruktion krävs förankringar av sponten i form av till 
exempel stämp eller bakåtförankring. Båda typerna används tillsammans med en vågrät stödbalk så 
kallade hammarband. Dessa förankringar installeras på olika djup då schakten tas ut (Dahlin, et al., 
2015). 
 
Då arbetet i Västlänken etapp 2 utförs till stor del i lera, behöver marken i botten av schakten 
förstärkas. Görs inte detta kommer marken inte klara av de belastningar som den kommer utsättas 
för under arbetsgång och i driftskedet (Trafikverket, 2018b). 
 
I detta projekt har kalk- och cementpelare valts som grundförstärkningsmetod. Metoden fungerar 
genom att bindemedel mekaniskt blandas in i jorden med hjälp av hjälp av en bygel- eller pinnborr. 
Borren förs ned till ett djup något under det önskade för pelaren, på väg ner rör den om leran. Sedan 
börjar borrhuvudet rotera åt motsatt håll och förs uppåt i samband med utmatning av bindemedel se 
Figur 4.5 (Haglund & Nilsson, 2001). 
 

 
Figur 4.5 Skiss av hur produktion av KC-pelare genomförs, till vänster ses hur inblandning i jorden går till och till 
höger den färdiga pelaren med överliggande last (Metodblad Jordförstärkningsmetoder 2005 sida 1(3)). 

Betongmuren som ska bli den framtida tunnelväggen byggs innanför sponten genom gjutning ovanpå 
den färdiggjutna bottenplattan. Först byggs formar antigen platsbyggda med plywoodskivor eller av 
prefabricerade moduler som kan återanvändas till efterföljande gjutningar, båda dessa lösningar 
stabiliseras med stag av stål eller trä (GTAB, 2018). Armeringen placeras i formen och fästs så den 
inte flyttar sig när betongen hälls på. När betongen härdat tillräckligt vanligtvis efter några dagar kan 
formen rivas och tunnelväggen är klar.  
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4.3 LCA-metoder 
Nedan beskrivs de två metoder som är möjliga att använda för denna studie.  
 

4.3.1 Bokförings-LCA  
Bokförings LCA ger information om hur påverkan på miljön är idag (Sveriges lantbruksuniversitet, 
2019). Analysen ger jämförbara resultat som visar vilken miljöpåverkan som skapas i dagsläget 
(Baumann & Tillman, 2004). Detta görs med hjälp av medeldata för olika processer eller produkter 
(Sveriges lantbruksuniversitet, 2019). Ett exempel på sådana medeldata kan vara miljöpåverkan från 
1kWh elkraft i Sverige, där miljöpåverkan räknas fram från den sammansättning av 
kraftproducerande verksamheter som Sveriges kraftnät använder sig av och deras i sin tur ingående 
material och processer (Baumann & Tillman, 2004). 
 

4.3.2 Förändrings-LCA 
Förändrings LCA ger svaret på vad miljökonsekvenserna blir av att en förändring sker. Detta kan ske 
på olika sätt till exempel byte av material i en produkt eller byte av en produkt. För att ta fram denna 
skillnad använder sig denna analys av förändringar på marginalen. Om till exempel mer 
jordbruksmark behöver tas i anspråk så kommer denna jordbruksmark vara under genomsnittlig 
kvalité då den bästa jordbruksmarken redan är använd (Sveriges lantbruksuniversitet, 2019). 
 

4.4 LCA-processen 
LCA-processen består av fyra distinkta steg, dessa är definition av mål och omfattning, 
livscykelinventeringsanalys(LCA), miljöpåverkansbedömning(LCI), och livscykeltolkning(LCIA). I Figur 
4.6 visas hur de olika stegen i processen hänger ihop och påverkar varandra. Definition av mål och 
omfattning leder till inventering. Härifrån leder processen vidare till miljöpåverkansbedömning och 
vidare till tolkning av analysen (SIS, 2006).  
 
Utförandet av analysen är iterativt det vill säga den information som tillkommer kan leda till att 
tidigare beslut och antaganden behöver revideras. Denna kontinuerliga tolkning av alla steg som 
utförs är nödvändig för att få fram en bra analys. Ett tillfälle då revidering kan vara nödvändig är efter 
avslutad inventering när det visar sig att systemgränsen som satts i tidigare steg behöver ändras för 
att inte exkludera viktig indata och göra studien osäker (SIS, 2006). 
 

 
Figur 4.6 Flödesschema för en LCA.  
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4.4.1 Definition av mål och omfattning  
Vid definitionen av målen för LCA är det viktigt att ta hänsyn till den avsedda tillämpningen samt 
vilket som är skälet till att den utförs. Även den tilltänkta målgruppen är en viktig faktor att ta hänsyn 
till innan beslutet fattas ska till exempel studien ligga till grund för vidare forskning eller en 
jämförande studie som ska förmedlas till allmänheten (SIS, 2006). 
 
Ett system kan ha flera funktioner därför är det viktigt att definiera vilken funktion det är som 
undersöks i analysen. Detta kallas för funktionell enhet och denna ska vara relaterad till en funktion 
som det studerade objektet uppfyller och inte bara relatera till produktens storlek eller pris. Den 
funktionella enheten används för att få en mängd att relatera in- och utflöden till, alltså vilken åtgång 
på material och energi som finns för den uppfyllda funktionen (SIS, 2006). 
 
Den funktionella enheten är viktigare för jämförande LCA än för en fristående LCA, för att 
jämförelsen ska ge ett resultat som inte är missvisande. Till exempel om parkettgolv och 
heltäckningsmatta ska jämföras kan heltäckningsmattan ha ljuddämpande funktioner som parketten 
inte har. För att kunna jämföra dessa två produkter kan tilläggsprodukter i form av ljuddämpande 
matta under parketten behöva tas med i jämförelsen (Baumann & Tillman, 2004). 
 
Under en LCA bryts den undersökta produkten ned i ingående delar, detta i en trädstruktur som 
kallas för ett produktsystem. I Figur 5.4 ses ett exempel på nedbrytning i produktträd. Detta 
produktsystem består av enhetsprocesser där syftet är att till slut bryta ned allt till enhetsprocesser 
med bara elementärflöden. Vilka enhetsprocesser som ingår i systemet bestäms utifrån 
systemgränserna för studien (SIS, 2006). 
 
Systemgränsen för ett generellt projekt visas i Figur 4.7, systemgränsen definierar hur detaljerad 
studien är genom att sätta gränser för vilka enhetsprocesser som tas med i studien. Optimalt sätts 
denna gräns så att in och utflöden är elementärflöden. Dock behöver inte dessa in- och utflöden 
inkludera flöden som ej påverkar studiens övergripande slutsatser på ett betydande sätt. Det finns 
flera olika sätt att tänka på kring vilka flöden som ska tas med. T.ex kan procent material i en 
studerad produkt användas. Systemgräns kan behöva förändras under studiens gång för att få med 
de faktorer som medför störst påverkan för den studerade produkten (SIS, 2006). 
 

 
Figur 4.7 Generell bild av systemgräns med processer som ingår i studien (Systemmiljö, Svenska Institutet för 
Standarder, 2006, sida 10) 
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4.4.2 Livscykelinventeringsanalys (LCI)  
Under denna process inventeras de olika flöden av energi, råmaterial och tillsatser som går in till 
systemet, samt utsläpp och restprodukter som fås ut. Processen är iterativ då varefter indata samlas 
in och systemet blir tydligare kan nya krav och begränsningar för data identifieras och nödvändiggöra 
en förändring i metod för datainsamling för att uppnå målen (SIS, 2006). 
 
Data för alla enhetsprocesser inom systemgränsen samlas in. Detta kan till exempel vara 
energiflöden, råmaterialinflöden, avfall samt utsläpp till luft och vatten. Beräkningar genomförs för 
att kontrollera giltigheten hos data, relatera data till enhetsprocesser och relatera den till den 
funktionella enhetens referensflöde (SIS, 2006). 
 

4.4.3 Miljöpåverkansbedömning (LCIA)  
Syftet med LCIA är att visa vilken potentiell miljöpåverkan dem produkter som analyseras visar på. 
Detta görs utifrån de resultaten som erhållits ur LCI analysen. Detta görs genom att data från LCI 
steget kopplas till specifika miljöpåverkanskategorier och gör det möjligt att förstå dess påverkan 
(SIS, 2006). 
 
Bedömningen kan göras enligt ett flertal olika metoder, varav en av dessa är ReCiPe. Det är en metod 
utvecklad av RIVM och innehåller 18 påverkanskategorier dessa listas nedan (National institute for 
puplic health and the enviroment, 2016). 
 

1. Global warming potential 
2. Stratospheric ozone depletion potential 
3. Ionizing radiation potential 
4. Particulate matter formation potential 
5. Tropospheric ozone formation potential (human health) 
6. Tropospheric ozone formation potential (terrestrial ecosystems),  
7. Terrestrial acidification potential 
8. Freshwater eutrophication potential  
9. Marine eutrophication potential 
10. Human toxicity potential (cancer) 
11. Human toxicity potential (non-cancer) 
12. Terrestrial ecotoxicity potential 
13. Freshwater ecotoxicity potential 
14. Marine ecotoxicity potential 
15. Land use 
16. Water consumption potential 
17. Mineral resource scarcity 
18. Fossil resource scarcity 

 
Det finns tre olika versioner av ReCiPe; Individualist, Hierarchist och Egalitarian. Individualist gör en 
mer kortsiktig bedömning efter antagandet att utveckling inom teknik kommer kunna lösa framtida 
problem. Egalitarian ger en långsiktig bild baserad på försiktighetsprinciper. Hierarchist är en allmänt 
vedertagen modell som väljer en mellanväg i förhållande till de två andra och är den som oftast 
används i vetenskapliga studier (PRé Sustainability, u.å.). 
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4.4.4 Livscykeltolkning 
I detta steg tas hänsyn till resultaten från inventeringsanalysen, miljöpåverkansbedömningen samt 
analysens mål och omfattning och utifrån dessa skapas en bild av resultatet. Resultatet bör 
kompletteras med en beskrivning av de begränsningar som finns i studien och rekommendationer. 
Tolkningen bör också återge att LCIA-resultatet bygger på en relativ metod och resultatet visar på 
potentiella miljöeffekter (SIS, 2006).  
 
Viktning görs för att kunna slå ihop påverkanskategorier till en eller några få sådana med målet att 
göra resultatet mer lättolkat. Här ges de olika påverkanskategorierna olika vikt jämfört med 
varandra, det vill säga de kategorier som utförarna av analysen anser viktigast får en större vikt inför 
sammanslagningen till en eller färre kategorier. Problemet med viktning är att det blir en analys som 
inte nödvändigtvis är vetenskapligt korrekt, då dessa viktningar delvis baseras på etiska och 
ideologiska grunder.  
 

4.5 Beskrivning av program för genomförande av LCA 
Klimatkalkyl är trafikverkets egna program och är anpassat för att räkna fram hela 
infrastrukturprojektets klimatpåverkan och energianvändning. Programmet används genom att 
mängder hos ingående konstruktioner matas in och utifrån Klimatkalkylens inbyggda data fås 
klimatpåverkan och energianvändning ut (Trafikverket, 2018c). 
 
OPEN LCA är ett ”open source”-program, detta betyder att programmet är gratis att använda och det 
är tillåtet att publicera resultaten (GreenDelta, 2018c). Programmet tillhandahålls och underhålls av 
ett mjukvaru- och konsultbolag inom LCA som heter GreenDelta (GreenDelta, 2018b). Tyvärr är inte 
alla databaser i programmet tillgängliga gratis utan det kan komma att kräva extra betalningar för att 
få tillgång till denna datakälla (GreenDelta, 2018a). 
 
GaBi är en kommersiell programvara som kontinuerligt utvecklas och hålls uppdaterad (Thinkstep, 
u.å. a). GaBi har tillgång till databasen Ecoinvent, vilket är den mest övergripande databasen idag 
med medeldata för olika processer inom Europa. Utöver Ecoinvent finns också GaBis egen databas 
att tillgå (Thinkstep, u.å. b). 
 
SimaPro är även det en kommersiell programvara som kontinuerligt utvecklas och hålls uppdaterad. 
Den är utvecklad av PRé Sustainability. I denna programvara ingår även med Ecoinventdatabasen 
(PRé Sustainability, 2019). Det är även programmet som används inom de kurser om LCA som ges på 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Följaktligen finns det god tillgång till stöd och material kring 
programmets användning på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, 2019). 
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5. Genomförande 

5.1. Val av LCA-metod 
Det har gjorts två bokförings LCA på de två olika konstruktionslösningar för att kunna jämföra dem. 
Därmed erhålls jämförbara data om hur varje konstruktion faktiskt påverkar miljön i dagsläget. Att 
göra en förändrings LCA är mindre intressant då studien ej handlar om att byta ut någon produkt mot 
en annan utan att se vilken som i dagsläget ger störst klimatpåverkan.  
 

5. 2 Val av program för LCA 
Klimatkalkylen från trafikverket valdes bort på grund av att dess utformning lämpar sig sämre till 
denna typ av analys som ska göras i denna rapport. Detta då programmet tagits fram och 
huvudsakligen används för att undersöka påverkan från ett helt projekt.  
 
Gabi och SimaPro har föredragits framför OPEN LCA då deras tillgång till databasen Ecoinvent gör att 
resultatet blir mer tillförlitligt än om databaserna i OPEN LCA hade använts.  
 
Mellan Gabi och SimaPro valdes programvaran SimaPro av tre skäl möjligheten att snabbt komma 
igång, tillgången till programvaran på skolans datorer och möjligheten att få Tutorials och stöd från 
utbildad personal på KTH.  
 

5.3 Avgränsningar för LCA 
Denna rapport har tagit hänsyn till direktpåverkande faktorer, till exempel material, transporter och 
uppförande av konstruktionerna. Denna avgränsning har gjorts av två skäl, osäkerhetsfaktorn och 
den ökade arbetsbelastning som icke direktpåverkande faktorer medfört.  
 
Osäkerhetsfaktorn hade ökat på grund av svårigheten att definiera hur mycket av maskinens 
påverkan som skulle allokerats till detta projekt. Till exempel så togs ej hänsyn till påverkan från 
tillverkningen av maskiner som behövts för produktionen utan bara maskinernas 
energiförbrukning/bränsleförbrukning. Detta val har gjorts då maskinernas tillverkningspåverkan bör 
delas över hela deras livslängd och på alla de projekt de är med och utför.  
 
Förutom den ökade osäkerhetsfaktorn hade även datainsamlingen blivit mycket mer omfattande då 
information om fler tillverkningsprocesser hade behövts hämtas in.  
 
De stämp som använts till sponten har hyrts in och kommer kunna återanvändas i andra projekt. På 
grund av detta samt avsaknad av data kring produktion av dessa har deras inverkan enbart bedömts 
genom transporter.  
 
Då båda konstruktionslösningarna har samma livstid samt att det inte är någon skillnad i driftskedet 
har det att utförts en ”vagga till grinden”- studie (Alén, et al., 2006). Detta har minskat osäkerheten 
då det reducerat antalet processer som analysen behövt ta hänsyn till. Studien förenklades även då 
det var mindre data som behövt samlas in utan att det påverkat resultatet negativt.  
 

5.4 Antaganden för indata till LCA 
Då projekteringen av en del av konstruktionerna ej var färdigställd vid tidpunkten för denna studie 
och det har varit svårt att samla in pålitlig information om en del processer har ett antal antaganden 
behövt göras för att kunna genomföra studien. Dessa antaganden har baserats på olika faktorer men 
generellt har det värsta fallet valts och råd från de experter som finns på området har följts. De 
faktorer som antaganden baserats på beskrivs i respektive stycke nedan.  
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Sponten inom projektet är av så pass kraftiga dimensioner att det är osannolikt att den kommer 
återanvändas inom andra projekt då få projekt inom Sverige har behov av de dimensionerna. De 
stora djupen sponten slås ner till gör det även dyrt att dra upp den för skrotning. På grund av dessa 
faktorer har antagandet gjorts att sponten lämnas kvar i marken och ej återvinns (A.Bergström, 
personlig kommunikation, 24 april 2019). Det recept på stödvätska till slitsmuren som 
rekommenderades enligt fullskaleförsöket innehåller leran Blauton, som produceras i Friedland, 
Tyskland. Antagandet har gjorts att leran kommer transporteras hela vägen från tillverkningen till 
projektet på lastbil, vilket ger en transportsträcka på 1000 km. Detta är en uppskattning av sträckan 
gjord med Google maps. Lastbilen antas kunna lastas med 25 ton enligt maxvikten i Tyskland (DSV, 
2019).  
 
Återanvändandet för stödvätskan har satts till noll, eftersom det under fullskaleförsöket upptäcktes 
att den finkorniga göteborgsleran snabbt blandades ut med stödvätskan. När den väl har blandats är 
det svårt att separera stödvätskan från leran på ett bra sätt. (Trafikverket, 2018b). 
 
Slitsmurens armerings innehåll och kvalitén på betong har antagits, detta i samråd med Christian 
Scholz, professor på Bremens universitet med expertkunskap på området slitsmurar. Armeringen har 
satts till 250 kg/m3 och betongkvalitén till C 40/50 (C.Scholz, personlig kommunikation, 7 maj 2019). 
Antagandet om mängden armering här är en uppskattning som innebär en väldigt stor 
armeringsandel i konstruktionen.  
 
I samråd med projektets akademiska handledare har följande antaganden gjorts för armering samt 
betong till den platsgjutna muren, för armeringen har en armeringskorg med ɸ25 c/c 300, B500B, 
valts och betongkvalitet C25/30 (P.Godonou, personlig kommunikation, 2 maj 2019). Detta är en grov 
uppskattning av armeringsbehov och betong kvalité och kan skilja sig från vad som kommer användas 
i den färdig projekterade konstruktionen.  
 
Metod för gjutning av den platsgjutna muren var ej ännu fastställd och därför har denna rapport inte 
tagit hänsyn till några faktorer som relaterar till själva gjutprocessen. Detta berodde både på 
avsaknaden av utförandebeskrivningar men också den stora osäkerhet som skulle tillförts till 
analysen då antaganden blir väldigt stora. 
 
Byggbranschen står för 40 % av de transporter som utförs årligen på våra vägar och det är en stor del 
av de utsläpp som uppkommer vid ett byggprojekt (Prolog, personlig kommunikation, 12 september 
2017). Alla transporter i projektet har antagits ske på lastbilar utifrån den flexibilitet som 
godstransporter på vägar ger gentemot sjö och järnvägstrafik (Larsson & Andersson, 2014). Detta 
kombinerat med att 40 % av alla godstransporter i Sverige sker inom bygg- och anläggningssektorn 
gör att ett antagande om lastbilstransporter känns väl underbyggt (Prolog, personlig kommunikation, 
12 september 2017). 
 
Data kring transportsträckor har inte samlats in för projektet, materialtransporter har antagits till 100 
km. Detta värde har antagits då Göteborg är Sveriges näst största stad bör produktion av materialen 
som behövs för projektet finnas inom rimligt avstånd. Lastbilstrafiken dominerar godstrafiken på 
kortare avstånd och därför är det heller inte motiverat att anta längre sträckor (Transportföretagen, 
2016).  
 
Bortforsling av schaktmassor har antagits till 50km och motiveras med det ungefärliga avstånd som 
behövs köras för att ta sig ur det tätbebyggda Göteborg för dumpning av överblivna schaktmassor.  
 
Avsaknad av data kring bränsleförbrukning för de maskiner som används under uppförandet av 
konstruktionerna har försvårat datainsamlingen om dessa aspekter. Den enda information som 
hittats är ett examensarbete från Chalmers tekniska högskola, ”Vägen till att bli klimatneutral”, i den 
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har ett antagande för kubik per timme gjorts. Det är att en grävmaskin kan schakta bort 30 m3/h 
(Fransson & Nordgren, 2018). Detta har även antagits för denna rapport då detta antagande baseras 
utifrån intervjuer med entreprenadpersonal i Göteborg vilket torde passa bra även i denna studie. 
Förbrukningen av diesel har också varit svår att hitta data på då tillverkare inte anger 
bränsleförbrukning för sina maskiner. De rapporter som hittats och undersökts har gett ett intervall 
från ca 11 l/h till 25l/h (Fransson & Nordgren, 2018; Lindén, 2008). Antagandet för denna rapport har 
satts utifrån denna information till 20 l/h då ett projekt av denna storlek bör använda maskiner i den 
större ändan av skalan och kraftigare motorer förbrukar mer bränsle.  
 
Då information om bränsleåtgång för spontmaskiner ej hittats att denna och grävningen för 
slitsmuren satts till noll för båda konstruktionslösningarna, annars kan jämförelsen ej ske på samma 
förutsättningar.  
Information om bränsleförbrukning för gjutning har inte hittats, därför sattes den också till noll då 
jämförelsen annars, på samma sätt som i stycket ovan, ej kan ske på samma förutsättningar.  
 
I slutskedet av arbetet med denna rapport framkom ny information kring materialval som påverkar 
resultatet. Denna information blev dock tillgänglig efter LCA utförts, påverkan av denna information 
kommer diskuteras i analysen. 
 
KC-pelarna har i analysen räknats med kalk och cement, under sista delen av projektet framkom 
möjligheten att använda Multicem som är en cement- och CKD-blandning istället för kalk och 
cement. Enligt leverantör har denna typ av produkt en 70 % lägre koldioxidbelastning (Cementa 
Heidelbergcement group, u.å.). 
 
I slutet av projektet framkom möjligheten att slitsmuren pga. andra byggregler kan byggas delvis med 
CEM 3 cement som har en avsevärt mindre mängd CO2 än CEM 1 cement. 
 

5.5. Ingångsdata för LCA 
Utifrån de geometrier som redovisats på de ritningar NCC och Trafikverket har tillhandahållit (se 
Bilaga D), har beräkningar för materielmängder samt tidsåtgång utförts. 
 

5.5.1 Mängdning slitsmur 
Geometrier för konstruktioner har hämtats från sektion B-B på ritning E02-20-582-2500-0_0-0002 
denna återfinns i bilaga D.1. Utifrån dessa geometrier har Christian Scholz konsulterats och 
återkommit med en typkonstruktion som använts för att genomföra analysen. Beräkningar för 
mängder betong, schakt samt stödvätska för slitsmuren redovisas i Tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 Ingående värden för en krönmeter slitsmur och konstruktion av denna 

 

 

Stödvätskan består av en blandning av vatten och leran Blauton. Leran importeras från Friedland i 
Tyskland och behöver transporteras 1000 km. Vatten och lera blandas enligt 950 kg/m3 vatten och 
150 kg/m3 Blauton.  

  

Slitsmur 
slitsmur stödvätska Pågjutning mur schakt 

betong vatten lera betong   

höjd[m] 23,4 23,4 23,4 7,6 23,4 

bredd[m] 1,21 1,21 1,21 0,81 1,21 

tvärsnittsarea[m2] 28,314 28,314 28,314 6,156 28,314 

densitet[kg/m3] 2400 950 150 2400   

volym[m3] 28,314 28,314 28,314 6,156 28,314 

mängd[kg] 67953,6 26898,3 4247,1 14774,4   
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Beräkningar för mängd armering i slitsmurarna visas i Tabell 5.2 
 
Tabell 5.2 Ingångsdata och beräkningar för Slitsmurar 

Armering 
  slitsmur tvärgående 

Armeringsinnehåll[kg/m3] 250 250 

volym [m3] 28,314 6,428571 

Mängd armering [kg] 7 078,5 1607,142 

 
Armeringsinnehåll har antagits till 250 kg/m3 för slitsmuren, B500B kommer användas. För den 
tvärgående slitsmuren har samma indata för betong samt stödvätska använts, beräkningarna 
redovisas i Tabell 5.3. 
 

Tabell 5.3 Ingående data för Guide wall samt den tvärgåendeslitsmuren 

  

Guide wall Tvärgående slitsmur 

 c/c 7m längd 7,5 m 

betong schakt schakt betong 

höjd[m]     6 6 

bredd[m]     1 1 

tvärsnittsarea[m2] 0,535537 4,4434 12,8571429 6,428571 

densitet[kg/m3] 2400     2400 

volym[m3] 0,535537 4,4434 12,8571429 6,428571 

mängd[kg] 1285,29     15428,57 

 
Guide walls för konstruktionen kommer utföras enlig Figur 4.1, där betong c25/30 samt armering 
B500B kommer användas. Beräkningar för betong samt schakt redovisas i Tabell 5.3 
Armering för guide wall har beräknats utifrån Figur 4.1, beräkningarna redovisas i Tabell 5.4. 
Armeringsinnehåll i pågjutningen har beräknats utifrån antagandet om ɸ25 och c/c 300 mm, 
beräkningarna redovisas också i Tabell 5.4.  
 
Tabell 5.4 Mängder för armering i pågjutning och Guide wall 

Mängder för armering 
  Guide wall pågjutning 

ɸ[mm] 25 25 

tvärsnittsarea [mm2] 490,8739 490,8738521 

c/c[mm] 200 300 

antal längsgående järn 7 1 

antal tvärgående järn 5 4,333333333 

volym[m3] 0,003624 0,000490874 

densitet[kg/m3] 7850 7850 

mängd[kg] 28,4455 3,853359739 

 
Tabell 5.5 Ingångsdata för Schakt kring slitsmurslösningen 

Schaktvolym 
djup[m] 9 

bredd[m] 9 

volym[m3] 81 

bränsleåtgång [l] 54 

 
Volymen som sedan behöver schaktas bort innanför slitmurarna blir 81 m3/krönmeter vilket ger en 
bränsleförbrukning på 54 liter diesel se Tabell 5.5. 
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5.5.2 Mängdning spont 
Geometrier för konstruktioner är hämtade från ritning E02-16-390-2400-0_0-2462 som återfinns i 
bilaga D.2.  
Sponten i den studerade sektionen är av profilerna AZ 38-700 och AZ 50-700 med två hammarband i 
form av HEB 500- och HEB 800-balkar. Sponten stabiliseras med rör- och hydrauliska stämp. Stämpen 
sätts med c/c 5,2 m för hydrauliska och c/c 10,4 m för rörstämp. Detta syns tydligt på ritning E02-16-
390-2400-0_0-2492 som återfinns i bilaga D.4. 
 

Tabell 5.6 Ingående värden för spont, hammarband och KC-pelare.  

  

Spont 
spont kalkcementpelare hammarband 

AZ 38-700 AZ 50-700 typ1 typ2a HEB 500 HEB 800 

tvärsnittsarea[cm2/m] 230 303         

tvärsnittsarea[cm2]     3848,451 3848,451 477,2 668,4 

höjd[m] 22 26 9 10     

längd[m] 1 1     1 1 

volym[m3] 0,506 0,7878 3,463606 3,848451 0,04772 0,06684 

densitet[kg/m3] 7850 7850 40 80 7850 7850 

mängd[kg] 3972,1 6184,23 138,5442 307,87608 374,602 524,694 

Totalt[kg]       17142,54   899,296 

 
Grundförstärkning i schakten kommer i konstruktionslösning 2 göras med hjälp av kalkcement-pelare 
(KC-pelare), per krönmeter spont behövs 77 KC-pelare. KC-pelarna består av 50/50-viktprocent kalk 
och cement. Pelartyp 1 har en inblandningsmängd på 40 kg/m3 och typ 2a 80 kg/m3. Pelartyp 1 
används från -1,0m ner till -10,5m och därefter tar typ 2a vid till nivå -21,5m källa ritning E02-16-390-
2400-0_0-2491 vilken återfinns i bilaga D.3.  
 
Utifrån de geometrier och profiler som utläst från ritningarna har beräkningar för volymer och 
mängder utförts, se Tabell 5.6.  
 
Tabell 5.7 Ingående värden för schakt för slitsmurskonstruktion 

Schakt 
djup [m] 10,6 

bredd[m] 13 

volym[m3] 137,8 

bränsleåtgång [l] 91,86667 

 
Volymen som sedan behöver schaktas bort innanför sponten blir 137,8 m3/krönmeter vilket kräver 
91,87 liter diesel Tabell 5.7.  
 

5.5.3 Mängdning betongmur 
Geometrier för konstruktioner är hämtade från sektion A-A i Figur 5.1 fullständig ritning E02-20-582-
2500-0_0-0002 denna återfinns i bilaga D.1.  
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Figur 5.1 Snitt A-A Med framtida tunnel och spont samt platsgjuten betongmur, fullständig ritningen finns i 
bilaga D.1. 

Utifrån dessa geometrier har beräkningar för volym och mängd utförts. Mängd för armering har 
beräknats utifrån c/c 300 mm och ɸ 25 mm. Beräkningarna redovisas i Tabell 5.8. 
 

Tabell 5.8 Ingående värden för platsgjuten Betongmur 

Platsgjuten betongmur 
betong 

  

armering 

ɸ[mm] 25 

klass c25/30 tvärsnittsarea [mm2] 490,8739 

bredd[m] 1 c/c[mm] 300 

höjd[m] 7,6 antal längsgående järn 8 

längd[m] 1 antal tvärgående järn 52 

volym[m3] 7,6 volym[m3] 0,087376 

densitet[kg/m3] 2400 densitet[kg/m3] 7850 

mängd[kg] 18240 mängd[kg] 685,898 

 

5.6. Genomförande av LCA 

5.6.1. Definition av mål och omfattning 
Denna LCA har skapats som ett underlag för att ta reda på vilken av de två konstruktionslösningarna 
som har lägst klimatpåverkan. Hänsyn har tagits till materialåtgång, transporter och 
energiförbrukning, både för konstruktionerna samt produktionen av delkomponenter.  
 
De två jämförda konstruktionslösningarna har båda samma funktion. Deras syfte är att hålla tillbaka 
jord och skapa utrymme för att vidare arbete skall kunna utföras, samt att vara en del i de 
permanent bärande yttermurarna i tunneln.  
 
Det finns flera olika potentiella funktionella enheter som skulle kunna använts för en 
stödmurskonstruktion bland annat m2 stödmur eller krönmeter stödmur. Den första enheten m2 
stödmur har valts bort då denna enhet inte tar hänsyn till schaktens djup eller hur djupt 
konstruktionerna behöver anläggas och på så vis skapas en ojämn jämförelse mellan de olika 
konstruktionslösningarna. Krönmeter stödmur hade kunnat användas som funktionell enhet förutsatt 
att den relateras till utgrävd schaktvolym.  
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De konstruktioner som jämförts i denna rapport har olika schaktdjup och olika bredd, samtidigt som 
de utför samma funktion. Därför användes den funktionella enheten krönmeter stödmur som skapar 
ett tvärsnitt vinkelrätt mot stödmuren med tillräckligt djup och bredd för att kunna bygga den 
framtida tunneln, med fri höjd på 7,6 meter och 13 meter fri bredd på insidan tunnel se Figur 5.2. 
Denna enhet skapar en volym vinkelrätt mot stödmuren som uppfyller funktionen att det kan byggas 
en tunnel inom denna volym. Då schakten har stödmurar på båda sidor delas den fria bredden i två 
delar och på så vis tas den funktionella enheten fram, detta syns i Figur 5.2 som en röd markering.  
 

 
Figur 5.2 Funktionell enhet som baseras på invändiga mått markerat med gröna streck för den framtida 
tunneln. (Ritningar Västlänken (Trafikverket 2019) se Bilaga D.2  

Analysen har genomförts med hjälp av dataprogrammet SimaPro och beräkningar enligt metoden 
ReCiPe 2016 endpoint, Hierarchist version. Ett antal antaganden har behövts för att genomföra 
analysen och de har beskrivits tidigare i kap.5.3. 
 

5.6.2. Inventeringsanalys 
Analysen har baserats på Ecoinvent 3.3 då projektlängden ej medgett möjlighet att samla in 
projektspecifikdata i större utsträckning än de i projektet direkt ingående parametrarna.  
Ecoinvent är en databas baserad på information som tillhandahållits av ett flertal producenter, 
konsulter och branschorganisationer (ecoinvent, u.å. c). Databasen sammanställs och uppdateras av 
den icke vinstdrivande organisationen med samma namn som grundades av ett flertal schweiziska 
institutioner som nu sitter i dess styrelse (ecoinvent, u.å. b). Organisationens mål är att underlätta 
miljöanalyser genom att tillhandahålla högkvalitativ data (ecoinvent, u.å. a). 
 
En modell över livscyklerna för de två jämförda objekten har skapats med hjälp av SimaPro. 
Modellerna har byggts upp med hjälp av olika produktsystem som i sin tur baserats på ett flertal olika 
processer. Indata till dessa processer har hämtats från beräkningarna utförda i kapitel 5.4. 
 

5.6.2.1 LCA-modell för konstruktionslösning 1 (slitsmur) 

Livscykeln för slitsmuren har modellerats i SimaPro. Nedan följer en förklaring av vilka produktsystem 
modellen är uppbyggd av och vilka processer ur Ecoinvent de har byggts upp av. 
 
Livscykeln i SimaPro består av produktsystem, i SimaPro benämnda Assemblies. Assemblies består av 
två kategorier, Assemeblies/Materials och Processes. För materialdata och assemblies gäller att de i 
sin tur är uppbyggda av ett flertal andra assemblies eller proccesser. Processes är de 
enhetsproccesser som modellen kan brytas ner till. Material och processer läggs in med given mängd 
i relevanta enheter och assemblies mängdas med antal produkter av denna som ska beräknas.  
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Nedan följer ett exempel på hur en del av modellen valts att utföras, resterande assemblies återfinns 
i bilaga A. LCA för konstruktionslösning 1 har delats in i tre assemblies; Gjutning av slitsmur, Schakt 
innanför slitsmur samt Tvärgående slitsmur. Gjutning av slitsmur har i sin tur tre assemblies, 
Armering slitsmur, Guide wall och Schakt slitsmursgjuting och ett material, Concrete, 50MPa {GLO} 
Alloc Def, S med en mängd på 28,3 m3. Armering slitsmur representerar armeringsinnehållet, dess 
tillverkning och transporter. Guide wall innefattar armering, betong, uppförande samt transporter. 
Schakt slitsmursgjutning består av utförandet av schakten samt stödvätskan. Concrete, 50MPa {GLO} 
Alloc Def, S med en mängd på 28,3 m3 är den antagna betongkvalitén samt den beräknade mängden 
för gjutning av en krönmeter slitsmur. 
Gjutning av slitsmur innehåller även en process, Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 
{GLO} Alloc Def, S på 6 759,3 tonkm som representerar transporten av betong från fabrik till 
entreprenaden. 
 
Ingående delar i processen Slitsmurar listas nedan.  

Materials/Assemblies: 

 Gjutning av slitsmur: 1 

 Schakt innanför slitsmur: 1 

 Tvärgående slitsmur: 1 

Ingående delar i processen Gjutning av slitsmur listas nedan.  

Materials/Assemblies: 

 Concrete, 50MPa {GLO} Alloc Def, S: 28,3 m3 

 Armering slitsmur: 1 

 Guide wall: 1 

 Schakt slitsmursgjutning: 1 
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Livscykeln, Assemblies och dess innehållande processer bildar tillsammans ett flödesschema som ger 
en bild av hur alla processer bygger upp analysen detta syns i Figur 5.3.  
 

 

Figur 5.3 Förenklad modell av konstruktionslösning 1 fullständig bild finns i bilaga B.1.  

5.6.2.3 LCA-modell för konstruktionslösning 2 (spont och betongmur)  

Livscykeln för sponten och den tillhörande permanenta betongmuren har modellerats i SimaPro. 
Nedan följer en förklaring av vilka delmoment modellen är uppbyggd av och vilka processer ur 
Ecoinvent de har byggts upp av. 
 
Som för konstruktionslösning 1 har LCA för konstruktionslösning 2 modellerats med hjälp av ett antal 
assemblies, en lista över dessa återfinns i bilaga A, I Figur 5.4 visas en bild över nätverket för 
modellen av spont och permanent betongmur.  
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Figur 5.4 Modell för Spont och permanent betongmur, en större bild återfinns i Bilaga B.2 

 

5.6.3. Miljöpåverkansbedömning 
Resultaten från inventeringsanalysen har analyserats utifrån ett flertal miljöpåverkanskategorier, 
som faktor för global uppvärmningspotential, utarmning av ozon i stratosfären, uppkomst av 
marknära ozon, försurning av jordar, ekotoxicitet samt mineralresurs- och fossilresurs-knapphet. 
Beräkningarna har utförts enligt metoden ”ReCiPe 2016 Hierarchist” version då detta är en allmänt 
vedertagen metod för forskningsprojekt som tar hänsyn till ett antal påverkansfaktorer som är 
relevanta för projektet. En viktig aspekt som kan utläsas i detta steg är påverkan från de olika 
produktsystemen, utifrån detta kan olika materials inverkan på analysen utläsas. Detta kan i sin tur 
ligga till grund för vidare analys.  
 
Arbetet med miljöpåverkansbedömning har underlättats genom användandet av programvaran 
SimaPro, då programmet automatiskt kopplat inventeringsdatan till olika påverkanskategorier. 
SimaPro-modellen använder sig av metoden ”ReCiPe 2016 Endpoint Hierarchist” version för 
beräkning av miljöpåverkan.  
 
Resultatet i denna rapport presenteras i 21 olika kategorier där Global warming potential och water 
use har delats upp i tre olika påverkanskategorier vardera för ökad tydlighet. Vidare har analysen 
utförts på en äldre version av SimaPro som ej är uppdaterad med den nyaste versionen av ReCiPe 
och därför finns inte Marine eutrophication med som påverkanskategori (National institute for puplic 
health and the enviroment, 2016).  
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I denna rapport har resultaten ej viktats, dels för att ge en klar bild av de olika påverkansfaktorerna 
men också för att en viktning i analys medför en osäkerhetsfaktor till resultaten. Viktning har ej 
genomförts för att ge möjligheten till läsare att skapa sig en egen bild av resultaten. Resultaten av 
miljöpåverkansbedömningen redovisas under kap.6. 
 

5.6.4. Tolkning 
Resultaten från inventeringsanalysen och miljöpåverkansbedömningen har tolkats utifrån rapportens 
syfte och mål. Målet har varit att genom en analys ta fram en rekommendation kring vilken av de två 
konstruktionslösningarna som är att föredra ur aspekten klimatpåverkan. Vidare har även de 
viktigaste faktorerna identifierats och presenterats för att underlätta skapandet av ett ramverk. 
Resultatet av tolkningen presenteras under kap.7.  
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6. Resultat 
Denna rapport kommer ta störst hänsyn till global uppvärmning men de resterande kategorierna 
redovisas som underlag för vidare analyser. Resultatet för klimatpåverkan är tydlig i denna studie. 
Klimatpåverkan från konstruktionslösning 1 är större än i konstruktionslösning 2 detta ses i Figur 6.1 i 
de tre kolumnerna längst till vänster.  

 
Figur 6.1 Jämförelse mellan de två studerade konstruktionslösningarna där slitsmur innehåller hela analysen 
från Konstruktionslösning 1 och Spont och platsgjuten mur ger resultatet för konstruktionslösning 2. Hela 
diagrammet kan ses i bilaga C.1. 

 

6.1 Konstruktionslösning 1: Slitsmur 
LCA resultatet visar att slitsmurarna är de största bidragande orsakerna i miljöpåverkans kategorier 
för konstruktionslösning 1 se Figur 6.2. Vid första anblick går det direkt att utläsa att de två 
slitsmurarna står för ca 85 % av den globala uppvärmningspotentialen för slitsmurslösningen. Schakt 
innanför slitsmurarna står för 10 % och pågjutningen för de sista 5 %.  
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Figur 6.2 De ingående delar med deras påverkan i olika påverkanskategorier för konstruktionslösning 1, 
diagrammet kan ses i sin helhet i bilaga C.2.  

6.1.1 Påverkan från slitsmur 
För att få en vidare inblick i påverkan från slitsmurarna redovisas resultat från analysen av den 
längsgående slitsmuren i Figur 6.3. Från det diagrammet går det att utläsa att armering står för 58 % 
av den globala uppvärmningspotentialen. 36 % kommer från betongen i kvalitet c45/50. Transport av 
betong till entreprenaden bidrar med 3 % av klimatpåverkan, guide wallen med 2 % och den sista 1 % 
står schaktning och stödvätskan för. 
 

6.1.2 Påverkan från stödvätska  
Majoriteten, 66 %, av stödvätskans klimatpåverkan kommer från transporten av Blauton från 
Friedland. 22 % kommer från utvinningen av leran och de sista 12 % från den stora mängden vatten 
som leran blandas ut med. Resultaten för stödvätskan går att se i bilaga C.6.  
 

6.1.3 Påverkan från guide wall 
I guide wallen står betongen för den största påverkan med 66 %. Produktion och transport av 
armering står för 25 % och resterande 9 % är transport av betongen. Resultaten för guide wallen går 
att se i bilaga C.4.  
 

6.1.4 Påverkan från schakt 
Urschaktning och bortforsling av massorna innanför slitmuren står för 10 % av konstruktionens totala 
globala uppvärmningspotential, se Figur 6.2.  
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6.1.5 Påverkan från pågjutning 
Den sista delen av slitsmurslösningen att ta hänsyn till vid analysen är pågjutning på insidan av 
slitmuren. För pågjutningen står produktionen av betong för ca 65 % av den påverkan, dess transport 
10 % och resterande är armering. Fullständigt resultat för alla påverkanskategorier återfinns i bilaga 
C.5. 

 
Figur 6.3 Slitsmurens ingående processer och deras respektive påverkan på olika kategorier, diagrammet kan 
ses i sin helhet i bilaga C.3.  
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6.2 Konstruktionslösning 2: Spont och tillhörande platsgjuten betongmur 
Produktion, installation och schakt för spont har en över fyra gånger högre påverkan på den globala 
uppvärmningsfaktorn jämfört med KC-pelare och den tillhörande betongmuren tillsammans. Sponten 
står för 82 %, betongmuren 13% medan KC-pelarna enbart bidrar med 5 % detta visas i Figur 6.4.  

 
Figur 6.4 Konstruktionslösning 2s uppdelade påverkan, hela diagrammet kan ses i bilaga C.7. 

6.2.1 Påverkan från spont 
Resultat av LCA för spontkonstruktionen kan ses i Figur 6.5. 66 % av den globala 
uppvärmningspotentialen för sponten kommer från tillverkning och transport av spont. Urschaktning 
och transport av massorna bidrar med 23 % av klimatpåverkan från sponten. De hydrauliska stämpen 
ger en näst intill försumbar påverkan på analysen. De sista 11 % kommer från produktion och 
transport av hammarband. 
 

6.2.2 Påverkan från permanent mur 
Produktion av betong står för den största delen, 57 %, av den permanenta murens påverkan på GWP. 
Transport av betong till arbetsplatsen står för ytterligare 7 %. Resterande 36 % står produktion och 
transport av armering för. Fullständiga resultat för alla påverkans kategorier återfinns i bilaga C.10.  
 

6.2.3 Påverkan från KC-pelare 
Produktionen av cement står för 84 % av klimatpåverkan. 2 % kommer från produktion av kalken och 
resterande 14 % från transporter av både cement och kalk till entreprenaden. Fullständiga resultat 
för alla påverkans kategorier återfinns i bilaga C.9.  
 



33 
 

 
Figur 6.5 Stålspontens ingående processer och deras respektive påverkan på olika kategorier. Observera att 
påverkan från hydrauliska stämp är såpass liten att den ej syns i diagrammet. Hela diagrammet kan ses i bilaga 
C.8.  
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7 Analys  
Då tidigare studier gjorts kring de konstruktionsmässiga samt ekonomiska skillnaderna för de två 
lösningarna har dessa inte hanterats i denna rapport. Slitsmuren har dock ett antal fördelar som gör 
den till ett attraktivt alternativ, så som omgivningspåverkan och den billigare produktionskostnaden. 
 

7.1 Utvärdering av antaganden för LCA 
Då data kring de olika transporterna inom projektet ej varit tillgängligt har antaganden gjorts. 
Antagandena skapar en mycket förenklad bild då de enbart inkluderar transport med en typ av lastbil 
med en utsläppsklass. Ifall dessa antaganden visar sig vara felaktiga kan det innebära stora 
förändringar i resultatet.  
 
En förenkling som gjorts vid skapandet av modellen är att alla transporter har modellerats med 
samma typ av lastbil med utsläppsklass euro 5 då exakta uppgifter varit svåra att få fram. Denna 
förenkling skiljer sig självklart från verkligheten och det är mycket möjligt att andra fordon med 
andra utsläppsklasser kommer användas inom projektet. 
 
Under fullskaleförsöken inför Västlänken prövades ett antal olika recept för stödvätskan men enbart 
recepten med Blauton gav ett önskvärt resultat. Blauton importeras från Friedland i Tyskland vilket 
innebär en lång transportsträcka och Tyskland har andra regler kring lastvikt. Därför kan varje lastbil 
inte transportera lika mycket lera som om transporten skett enbart inom Sverige. Under sista delen 
av projektet framkom även att det fanns en tillverkare av Blauton i Danmark. Detta kan minska 
påverkan från transporterna i studien genom kortare avstånd och andra regler för transporterna.  
 
Ett antagande gjordes även kring återanvändningen av stödvätska då ingen exakt data fanns att tillgå, 
under projektets gång har det framkommit att entreprenören räknar med att återanvända 
stödvätskan tre gånger. Detta minskar mängden Blauton som behöver produceras och transporteras 
och på så vis minskar dess påverkan i analysen.  
 
Då den platsgjutna muren ej var färdigprojekterad när rapporten författades gjordes antaganden 
kring dess armeringsinnehåll samt betongkvalitet. Det är mycket möjligt att dessa antagande är 
underdimensionerade och den färdiga muren kommer ha ett högre armeringsinnehåll eller en annan 
betongkvalitet. Då vi tidigare sett att armering är en av de delar som ha en stor klimatpåverkan kan 
detta göra stor skillnad för resultatet. 
 
Information om vilken typ av form som kommer användas vi gjutning av den permanenta muren har 
ej varit tillgänglig. Av detta skäl har formar inte behandlats i analysen. Införandet av produktion, 
transport och montering av form skulle påverka resultatet och öka klimatpåverkan från den 
platsgjutna muren. 
 
I denna studie antogs det att sponten lämnas kvar i marken efter att projektet slutförts. Detta då 
sponten är specialbeställd och av så stora dimensioner att den troligen ej kommer kunna 
återanvändas inom andra projekt. En möjlighet är att istället för att lämna sponten i marken att dra 
upp den för skrotning och återvinning. I detta scenario behöver energiåtgången för att dra upp 
sponten vägas mot mängden stål som kan återvinnas. Då ingen data för dessa faktorer varit 
tillgänglig kunde ej analys göras av denna möjlighet. Det är mycket möjligt att återvinning av sponten 
skulle minska dess klimatpåverkan.  
 
Produktionen av sponten samt den platsgjutna muren innehåller ett stort antal moment, fler än 
slitsmuren. Då data kring tidsåtgång samt bränsleförbrukning ej varit tillgänglig för dessa moment har 
de uteslutits ur analysen. I analysen har detta antagligen varit till fördel för konstruktionslösning 2.  
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Den enda delen från stämpen som tagits hänsyn till i LCA är transport av dem hydrauliska stämpen. 
Detta på grund av den totala avsaknaden av information om deras användning och tillverkning. 
Antagandet har gjorts att all stämp kommer återanvändas men detta är ett idealt scenario som 
kanske inte kommer inträffa. Data kring detta har ej varit tillgänglig vilket har lett till att den 
potentiella klimatpåverkan från stämpen har frånsetts.  
 
Användningen av CEM 3 istället för CEM1 har ej beaktats i denna analys men skulle påverka det 
totala resultatet med tanke på slitsmurarnas stora påverkan på det totala resultatet.  
Valet av Multicem i KC-pelarna istället för kalk och cement är troligtvis till fördel för 
konstruktionslösning 2.  
 
De antaganden som görs kring schakter både för kubik per timme och bränsleförbrukning per timme 
är båda baserade på ett litet informationsunderlag vilket gör dessa till mer osäkra källor. Detta är 
dock något som inte bör påverka analysen i någon större utsträckning. Detta syns tydligt i Figur 6.2 
respektive Figur 6.5 då påverkan från dessa processer är en relativt liten del av den totala påverkan. 
Värt att notera här är att schakt processerna även inkluderar transporter som inte baseras på samma 
antagande om diselförbrukning.  
 

7.2 LCA-tolkning 
Det finns många olika påverkanskategorier för att jämföra konstruktionslösningarna, global 
uppvärmnings potential, försurning av jord och mark, ekotoxicitet, utarmning av ozonlagret, 
resursutarmning och skadlig inverkan på mänsklig hälsa. Denna rapport har valt att fokusera på 
klimat och mer specifikt den globala uppvärmningspotentialen. I denna kategori är påverkan från 
slitsmurskonstruktionen cirka 15 % högre än sponten och betongmuren. Resultaten från analysen 
varierar mellan de olika påverkanskategorierna, beroende på vilka som prioriteras kan argument 
göras för båda typerna av konstruktionslösningar. 
 

7.2.2 Konstruktionslösning 1 
Något som synts tydligt genom hela resultatet är att det är tre faktorer som har störts påverkan och 
dessa är, betong, stål samt transporter. Det stora djupet som slitsmurarna behöver anläggas till ger 
stora tvärsnittsareor, vilket i sin tur leder till att stora volymer betong och armering används. Detta är 
den största anledningen till slitsmurskonstruktionens stora klimatpåverkan.  
 

7.2.3 Konstruktionslösning 2 
De stora sponterna som används inom projektet är den största bidragande faktorn till denna 
konstruktionslösnings klimatpåverkan. De grova profilerna och stora djupen sponten skall slås ner till 
leder till att stora mängder stål behövs för att producera sponten. Dessa stora sponter kräver även 
motsvarande dimensioner på hammarband vilket i sin tur kräver ännu mer stål. Vid arbete med spont 
behövs även en bredare schakt än vid slitsmuren då den permanenta muren skall anläggas innanför 
sponten. Den stora mängd massor som behöver schaktas och forslas bort är även det en av de stora 
faktorerna vid beräkningen av klimatpåverkan från den studerade spontkonstruktionen.  
 

7.3 Metodval 
Valet gjordes tidigt i arbetet med rapporten att utföra en fullständig LCA istället för en förenklad 
modell genom till exempel beräkningar med emissionsfaktorer. Resultat blev en mer nyanserad 
modell som även ger en inblick kring andra påverkanskategorier utöver klimatpåverkan. 
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8 Slutsatser  
Bedömning av en konstruktions miljöpåverkan är en komplex fråga då det finns många olika faktorer 
för dess påverkan. I denna rapport har vi valt att fokusera på just klimatpåverkan då Trafikverket har 
mål för detta.  
 
Något som också blivit uppenbart är vikten av att analysera konstruktioner ur fler än en 
påverkanskategori då som denna rapport visar att konstruktionslösning 1 med slitsmuren är sämre 
om dess klimatpåverkan studeras. Om däremot andra påverkanskategorier studeras till exempel 
ekotoxicitet, övergödning, utarmning av ozonlagret, uppkomst av finkorniga luftföroreningar och 
utsläpp av kemikalier med en negativ inverkan på mänsklighälsa, är slitsmuren att föredra. Detta 
visar än en gång på det komplexa i en miljöanalys, detta syns tydligt i bilaga C.1.  
 
Resultatet av den livscykelanalys som utförts visar att slitsmurslösningen har ca 15 % större inverkan 
på den globala uppvärmningen.  
 

8.1 Viktiga påverkansfaktorer  
Svårigheten att få ut data och efterföljande tidsbrist har medfört att ett ramverk för 
stödmurskonstruktioner ej kan presenteras. Därför presenteras här de största påverkansfaktorerna. 
För båda konstruktionslösningarna har ståltillverkningen, betongtillverkningen och transporter haft 
den största klimatpåverkan.  
 

8.2 Förslag för fortsatta studier.  
Antagandet har gjorts att driftskedet av dessa två konstruktionstyper ej skiljer sig, detta är något som 
kan behöva undersökas.  
 
Då samtliga konstruktioner ej var färdigprojekterad när denna rapport författades kan det vara av 
värde att göra en ny analys med korrekt data för att testa resultatet.  
 
Vidare kan det vara av värde att samla in projektspecifik data istället för att använda sig av Ecoinvent 
för att få en analys som är bättre anpassad till den svenska marknaden. 
 
Ett förslag på fortsatta studier är att undersöka recept på stödvätska som uppfyller kraven men med 
råmaterial som tas från Sverige.  
 
Ändring av betongrecepten för att med bibehållna konstruktionsmässiga egenskaper få lägre klimat 
och miljöpåverkan till exempel med hjälp av cement, typ CEM III, och kalcinering av lera.  
 
Undersökning av inblandningen av miljömässigt bättre produkter i flera konstruktionsdelar.  
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9 Rekommendationer 
Utifrån resultaten och analysen som görs i tidigare kapitel mellan de två konstruktionslösningarna 
kan inte en slitsmur rekommenderas utifrån aspekten klimatpåverkan.  
 
Då indata till studien varit svåra att få fram har en del antaganden behövts göras för att kunna 
genomföra studien. Dessa antaganden påverkar självklart resultatet och författarna rekommenderar 
ytterligare studier på området för att validera resultaten av rapporten. Dessa vidare studier bör även 
ta hänsyn till de analyser som görs i denna rapport, för att få ett så säkert resultat som möjligt. 
Vidare kan studierna dra nytta av resultatet angående de påverkansfaktorer som gett störst påverkan 
i denna studie och lägga extra fokus på dessa.  
 
De faktorer som denna rapport fått fram som de med störst påverkan är ståltillverkningen, 
betongtillverkningen och transporter.  
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Figurförteckning med källor 
Bild på försättsblad Lindh, P. (2005). Grab-1438 [fotografi].  
 
Figur 2.1 Karta över Västlänkens sträckning genom Göteborg samt uppdelning i olika entreprenader. 
(Västlänkens entreprenadkarta (Trafikverket 2016)) 
Trafikverket. (2018). Västlänkens entreprenadkarta. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-
gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-
Vastlanken/ [2019-05-03].  
 
Figur 2.2 Detaljkarta över centralstationens område i förhållande till dagens bebyggelse Västlänken är 
markerad med gula streck i figuren. De vita sträcken markera sträckningen för den nya Hisingsbron (flygfoto 
centralen (Metro Arkitekter 2017)) 
Metro Arkitekter. (2017). flygfoto centralen. 
https://www.trafikverket.se/contentassets/665e3c69cb2148c89dce598b716ae99b/bildgalleri-
vastlanken/flygfoto_centralen_highres.jpg [2019-05-15]. 
 
Figur 4.1 Skiss på möjligt utförande av guide wall till slitsmurarna i Västlänken projektet. (Guide Wall, 
typical detail for a D-Wall w = 120cm (C. Scholz 2017)) 
Prof. Dr.-Ing. Scholz, C. (2017). Guide Wall, typical detail for a D-Wall w = 120cm. I Trafikverkets, 
Fullskaleförsök slitsmurar inför Västlänken. (2017), s. 12 i bilaga 2)  
 
Figur 4.2 Cuttrar för utgrävning av slitsmurar i hårdare jordar. (Hydromill trench cutter with two 
cutter wheels at bottom av användare שרשר på Wikimedia commons Enligt (CC BY-SA 4.0) 
Användare שרשר på Wikimedia commons. (2016). Hydromill trench cutter with two cutter wheels at 
bottom[Fotografi]. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydromill_trench_cutter#/media/File:Slurry_Wall_Hydromill_In_Tel_A
viv.jpg. [2019-05-15] Från Wikimedia commons enligt (CC BY-SA 4.0) 
 
Figur 4.3 Principskiss för produktion av en slitsmurs sektion. (Slurry wall with grab (LIEBHERR 2019)). 
LIEBHERR. (2018). Slurry wall with grab. https://www.liebherr.com/en/swe/products/construction-
machines/deep-foundation/methods/slurry-wall-production/slurry-wall-grab-
operation.html#lightbox [2019-05-02]  
 
Figur 4.5 Skiss av hur produktion av KC-pelare genomförs, till vänster ses hur inblandning i jorden går till och till 
höger den färdiga pelaren med överliggande last (Metodblad Jordförstärkningsmetoder 2005 sida 1(3)).  
SGF. (2005). -.I SGF, Metodblad jordförstärkningsmetoder. 
 
Figur 4.7 Generell bild av systemgräns med processer som ingår i studien (Systemmiljö, Svenska Institutet för 
Standarder, 2006, sida 10) 
Svenska Institutet för Standarder. (2006). Systemmiljö. I Svenska Institutet för Standarder. 
Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur (ISO 14040:2006). Stockholm. SIS Förlag  
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Bilagor 

Bilaga A materials, Assemblies och processes ur SimaPro.  
Slitsmur: 

Materials/Assemblies: 

 Gjutning av slitsmur: 1 

 Schakt innanför slitsmur: 1 

 Tvärgående slitsmur: 1 

 

Gjutning av slitsmur: 

Materials/Assemblies: 

 Concrete, 50MPa {GLO} Alloc Def, S: 28,3 m3 

 Armering slitsmur: 1 

 Schakt slitsmursgjutning: 1 

Guidewall: 1 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 6759,3 tonkm 

 

Armering slitsmur: 

Materials/Assemblies: 

 Reinforcing steel {GLO} Alloc Def, S: 7078,5 kg 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 707,85 tonkm 

 Hot rolling, steel {GLO} Alloc Def, S : 7078,5 kg 

 

Schakt slitsmursgjutning 

Materials/Assemblies 

 Clay, {CH}, Alloc Def, S: 4247 kg 

 Water, deionized, from tap water, at user {Europe without Switzerland} Alloc Def, S: 26898 

kg 

Processes: 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 849,42 tonkm 

 

 

Guide wall: 

Materials/Assemblies 



II 
 

 Concrete, 35 MPa {GLO}, Alloc Def, S: 0,535 m3 

 Armering guide wall: 1 

Processes: 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S:  tonkm 

 

Armering guide walls: 

Materials/Assemblies: 

 Reinforcing steel {GLO} Alloc Def, S: 28,45 kg 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 2,845 tonkm 

 Hot rolling, steel {GLO} Alloc Def, S : 28,45 kg 

 

Schakt innanför slitsmur: 

Processes: 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 24300 tonkm 

 

Tvärgående slitsmur 

Materials/Assemblies: 

 Concrete, 50 Mpa {GLO} Alloc Def, S: 6,4286 m3 

 Armering tvärgående slitsmur: 1 

 Schakt tvärgående slitsmur: 1 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 1582,46 tonkm 

 

Armering tvärgående slitsmur 

Materials/Assemblies: 

 Reinforcing steel {GLO} Alloc Def, S: 1607,14 kg 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 160,714 tonkm 

 Hot rolling, steel {GLO} Alloc Def, S : 1607,14 kg 

Schakt tvärgående slitsmur: 

Processes: 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 1928,5 tonkm 

Pågjutning 

Materials/Assemblies: 

 Concrete, 25 Mpa {GLO} Alloc Def, S: 6,156 kg  



III 
 

 Armering pågjutning: 1 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 1477,44 tonkm 

 

Armering pågjutning 

Materials/Assemblies: 

 Reinforcing steel {GLO} Alloc Def, S: 228,38 kg 

Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 22,838 tonkm 

 Hot rolling, steel {GLO} Alloc Def, S : 228,38 kg 

 

Spont och platsgjuten mur 

 

Spont och permanent mur: 

Materials/Assemblies: 

 Färdig spont: 1 

 Gjutning av permanent mur: 1 

 Kalkcementpelare: 1 
 

Färdigspont: 

Materials/Assemblies: 

 Hammarband: 1 

 Schakt spont: 1 

 Hydraulisk stämp: 1 

 Spont: 1 
 

Hammarband:  

Materials/Assemblies: 

 steel, low alloyed {GLO} Alloc Def, S: 899,296 kg 
Processes:  

 Metal working, average for steel product manufacturing {GLO} Alloc Def, S: 899,296 kg 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 899,296 tonkm 

 Welding, gas, steel {GLO} Alloc Def, S: 4m 
 

Schakt spont: 

Processer: 
• Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 41340 tonkm 
 

Slagning av spont: 

Materials/Assemblies: 

 Spont: 1 
 



IV 
 

Hydraliskstämp: 

Processer: 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 0,488 tonkm 
 

Spont:  

Materials/Assemblies: 

 Steel, low alloyed {GLO} Alloc Def, S: 6634 kg 
Processes:  

 Impact extrusion of steel, cold, 5 strokes, {GLO} Alloc Def, S: 6634 kg 

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 6634 tonkm 
 

Gjutning av permanent mur: 

Materials/Assemblies: 

 Armering permanent mur: 1 

 Concrete, 35 MPa {GLO} Alloc Def, S: 7,6 m3 
Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 18,24 tonkm 
 

Armering permanent mur: 

Materials/Assemblies: 

 Reinforcing steel {GLO} Alloc Def, S: 662 kg 
Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 33,1 tonkm 

 Hot rolling, steel {GLO} Alloc Def, S: 662 kg 
 

Kalkcementpelare: 

Materials/Assemblies: 

 Limestone, crushed, washed {CH} Alloc Def, S: 8571,27 kg 

 Cement mortar {CH} Alloc Def, S: 8571,27 kg 
Processes:  

 Transport, freight, Lorry, 16-32 metric ton, EURO5 {GLO} Alloc Def, S: 1714,25 tonkm 
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Bilaga B 

Bilaga B.1 Nätverk över Konstruktionslösning 1 

 

 



VI 
 

Bilaga B.2 Nätverk över Konstruktionslösning 2 
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Bilaga C 

Bilaga C.1 Resultatjämförelse mellan de två konstruktionslösningarna  

 
  



VIII 
 

Bilaga C.2 Resultat konstruktionslösning 1 

 
  



IX 
 

Bilaga C.3 Gjutning av slitsmur 
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Bilaga C.4 Guide wall 

 
  



XI 
 

Bilaga C.5 Pågjutning på slitsmur 

 



XII 
 

Bilaga C.6 Schakt slitsmursgjutning 

 



XIII 
 

Bilaga C.7 konstruktionslösning 2 

 



XIV 
 

Bilaga C.8 Färdig spont 

 



XV 
 

Bilaga C.9 KC-pelare 

 



XVI 
 

Bilaga C.10 Gjutning av permanent mur 
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Bilaga D 

Bilaga D.1 Ritning E02-20-582-2500-0_0-0002 

 



XVIII 
 

Bilaga D.2 Ritning E02-16-370-2400-0_0-2462 

 



XIX 
 

Bilaga D.3 Ritning E02-16-390-2400-0_0-2491 

 



XX 
 

Bilaga D.4 Ritning E02-16-390-2400-0_0-2492 
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