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Sammanfattning 

Bygg- och anläggningssektorn är ansvarig för en betydande del av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp och står inför stora utmaningar när den nu skall försöka minska dess 

klimatpåverkan. Bygg- och anläggningssektorn behöver under det kommande decenniet hitta 

lösningar och arbetssätt som halverar sektorns totala koldioxidutsläpp. Entreprenörer kommer 

att behöva hitta sätt att effektivt genomföra både befintliga lösningar och sådana som inte ännu 

inte finns tillgängliga. Det här examensarbetet har undersökt vilka nyckelfaktorer som finns för 

ett lyckat genomförande av nya lösningar med låg klimatpåverkan vid väg- och 

anläggningsprojekt. Som en fallstudie undersöktes implementeringen av Multicem vid två av 

Skanskas projekt. Multicem är ett klimatmässigt fördelaktigt alternativ till produkten 

kalkcement och används vid genomförande av inblandningspelare i jordförstärkningssyfte. 

Fallstudien tillsammans med litteratur och intervjuer bidrog till slutsatser om vad som måste 

till för att projekt skall kunna genomföra klimateffektiviseringsåtgärder.  

 

Det som har observerats är att projekts möjlighet att klimateffektivisera beror på projekt-, 

organisations- och sektorspecifika faktorer och tydligt försvåras av bygg- och 

anläggningssektorns projektstruktur. Studien visar att nyckelfaktorer på projektnivå är att 

lösningar introduceras tidigt, är ekonomiskt fördelaktiga och kan implementeras enkelt med 

hjälp av standardiserade arbetssätt. Dessutom måste tidigare erfarenheter spridas effektivt inom 

organisationen, så att erfarenheter från projekt blir tillgängliga för nya projekt. Organisatoriska 

nyckelfaktorer för lyckad klimateffektivisering är engagerad ledning på alla nivåer och 

samverkan mellan olika aktörer och olika projekt. 

 

Examensarbetet visar även att bygg- och anläggningssektorn är beroende av att ett övergripande 

arbete för klimateffektivisering sker inom sektorn. Entreprenörer är beroende av att grönt 

innovationsarbete pågår i hela leverantörskedjan för att möjliggöra nya fördelaktiga arbetssätt. 

Dessutom är Trafikverkets roll vid upphandlingsskeden och kravställning ytterst viktig 

eftersom myndigheten styr arbetet som entreprenörer och andra aktörer kan utföra.  

 

Nyckelord: Multicem, jordförstärkning, klimateffektivisering, grön innovation, hållbarhet, 

bygg- och anläggningssektorn  
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Abstract 

The construction industry accounts for a major part of Sweden’s overall carbon dioxide 

emissions, and is because of that, today facing significant challenges in its aim to mitigate the 

industry’s total climate impact. During the coming decade, the Swedish infrastructure 

construction industry must find solutions that can mitigate its carbon dioxide emissions by 50 

per cent. This means that contractors will have to find ways to efficiently implement both 

existing and innovative solutions. This master’s thesis has researched which key factors apply 

for successful implementation of green solutions at infrastructure development. As a case study, 

the implementation of the product Multicem at two of Skanska’s developments was researched. 

Multicem is a product that can be used in dry deep mixing in order to limit carbon emissions. 

The case study, together with literature and interviews, provided conclusions on which factors 

are relevant for successful implementation of solutions that result in less carbon dioxide 

emissions.  

 

The research shows that a project’s capacity to mitigate its emissions is decided by project-

specific, organisational and sectorial factors, and is limited by the construction industry’s 

project-based characteristics. The study shows that key aspects on a project-level are that the 

solutions ought to be introduced during an early phase, be economically beneficial and also be 

implemented easily through standardised working routines. Additionally, earlier experiences 

must be spread efficiently within the organization so that internal knowledge can be accessible 

for new developments. Organisational key factors for successful green innovation are: engaged 

managerial personnel and cooperation between different companies and developments.  

 

The results from this master’s thesis show that the construction industry is dependent on that 

climate change mitigation efforts are taken within the whole industry. In order to develop 

beneficial solutions and methods, contractors are reliant on that the entire supply chain work 

towards green innovation. Additionally, the Swedish Transport Administration’s role when 

designing contracts and legislation is of the outmost importance, since it as an authority 

regulates the work contractors and consultants perform.   

 

Key words: Multicem, dry deep mixing, climate change mitigation, green innovation, 

sustainability, construction 
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Förord 

 

Det här examensarbetet är det avslutande momentet på masterprogrammet Environmental 

Engineering and Sustainable Infrastructure på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 

Stockholm, Sverige. Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och avslutar fem års 

heltidsstudier på Civilingenjörsprogrammet med inriktningen Samhällsbyggnad.  

 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med KTH och Skanska och jag skulle därför vilja 

rikta ett särskilt tack till mina handledare, Nicolas Francart på KTH och Nicklas Magnusson på 

Skanska, för deras värdefulla stöd som jag fått under arbetets gång. Jag vill även rikta ett stort 

tack till de 5 intervjudeltagare som bidrog med sin tid och viktiga kunskaper. Utan er, så hade 

det inte varit möjligt att genomföra det här examensarbetet. 

 

Slutligen, vill jag tacka min familj och mina vänner som gjort det möjligt för mig att kombinera 

heltidsstudier med en elitidrottskarriär. Ni är bäst.  

 

 
Bogdan Kourinnoi 

 

Stockholm, 2020  
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Ordlista och förkortningar 

Nedan finns kortfattade förklaringar av förkortningar och termer som återkommer i 

examensarbetet 

  

CCS 

 

Carbon Capture and Storage 

CKD 

 

Cement Kiln Dust/cementugnsaska. 

Grön innovation 

 

Implementering av nya eller märkbart 

förbättrade åtgärder som sparar 

naturresurser, energi, motverkar 

föroreningar eller möjliggör 

avfallsåtervinning. 

 

Inblandningspelare 

 

Pelare utgörandes av bindemedel som 

fördelats ut i jordmassor i 

jordförstärkningssyfte. 

 

Jordförstärkning 

 

Åtgärder för att bättra på jordens kvaliteter 

och öka lastbärande kapacitet. 

 

KC 

 

Kalkcement. Bindemedel utgörandes av 50 

% cement och 50 % bränd kalk. 

 

Klimatkalkyl Verktyg för att beräkna koldioxidutsläpp vid 

bygg- och anläggningsprojekt. 

 

Multicem 

 

Bindemedel utgörandes av 50 % cement och 

50 % cementugnsaska. 
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1 Inledning 

Mot slutet av år 2019 konstaterade Metereologiska världsorganisationen, WMO (2019), att 10-

talet varit det varmaste årtiondet i modern tid och att koncentrationen växthusgaser i atmosfären 

uppmätts till nya rekordnivåer. Några indikationer på klimatförändringarna är att havsnivån 

stiger och att haven blir varmare och försuras. Andra konsekvenser är ökad frekvens och 

intensitet av översvämningar, torka, värmeböljor, bränder och kraftiga stormar (WMO, 2019). 

På Förenta Nationernas klimatkonferens 2015 i Paris, beslutade medlemsnationerna i 

klimatkonventionen att intensifiera aktioner och investeringar för att bekämpa de rådande 

klimatförändringarna och ett avtal fastställdes i hopp om att nationerna gemensamt skulle arbeta 

för att undvika stora och irreversibla klimatförändringar som i framtiden kan komma att 

drastiskt förändra Jordens fysiska, kemiska och biologiska system (WMO, 2019). Man satte ett 

mål om att den globala medeltemperaturen maximalt skulle få höjas med 2 grader Celsius till 

år 2100, och ambitioner formulerades om att temperaturökningen skulle begränsas till 1,5 

grader (UNFCCC, 2019).  

 

I ljuset av Parisavtalet och det rådande klimathotet beslutade Sveriges riksdag under 2017 att 

det år 2045 inte skall vara något nettoutsläpp av växthusgaser i landet (Fossilfritt Sverige, 

2018). Det kräver enligt Naturvårdsverket (2018), att klimatutsläppen minskar med cirka 5 till 

8 procent årligen. Sveriges målsättning att vara ett föregångsland i klimatomställningen, 

innebär att många sektorer nu ställs inför stora utmaningar genom krav på kraftiga förändringar 

i sina sätt att arbeta (Fossilfritt Sverige, 2018). För att klimatomställningen skall kunna 

genomföras, måste samtliga delar av samhället engageras. Industri- och transportsektorn 

ansvarar för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp och det ställer stora krav på ökad 

cirkularitet och fossilfria arbetssätt (Naturvårdsverket, 2019b). 

 

Som en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, har stora delar av bygg- och 

anläggningssektorn beslutat att man aktivt och gemensamt ska arbeta för en klimatomställning. 

Till grund för arbetet, finns en gemensam färdplan för hur en omställning inom sektorn skall 

gå till (Fossilfritt Sverige, 2018). Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av 

Sveriges totala växthusgasutsläpp och spelar på så vis en betydande roll i Sveriges omställning 

till klimatneutralitet (Liljenström m.fl., 2015).  

1.1 Lösningar med låg klimatpåverkan 

För att bygg- och anläggningssektorn skall kunna ställa om, krävs innovation. Innovation 

innebär förändring i rutiner och sker när organisationer genomför nya eller befintliga arbeten 

på ett nytt sätt (Bygballe and Ingemansson, 2014). För att nå målet om nettonollutsläpp år 2045 

krävs att innovativa arbetssätt med både befintliga och nya material och metoder utvecklas och 

implementeras (Fossilfritt Sverige, 2018).  

 

Lösningar med låg klimatpåverkan är lösningar och åtgärder som innebär mindre utsläpp av 

växthusgaser än konventionella metoder. Lösningarna kan skilja sig mot konventionella 

alternativ genom att de kräver mindre mängder material, att de genomförs med alternativa 

material eller att de utförs på ett annorlunda sätt. Minskade materialmängder innebär vidare 

ofta reducerat antal transporter, vilket leder till ytterligare minskade klimatutsläpp 

(Naturvårdsverket, 2019a). En lösning med låg klimatpåverkan, som används för 

inblandningspelare i jordförstärkningssyfte, är Multicem. Multicem är ett klimatmässigt 

fördelaktigt alternativ till kalkcement (Cementa AB, 2019b).  
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Lösningar med låg klimatpåverkan innebär nya arbetssätt och utmaningar. Inom ett företag som 

Skanska, som är ett av världens största byggföretag, berörs ett stort antal medarbetare av olika 

aktiviteter som genomförs inom företagets projekt (Skanska, 2019c). Det innebär att när nya 

innovationer föreslås, måste rätt information om både lösningarna och de berörda aktörernas 

arbetsuppgifter, finnas tillgänglig. Kunskapsuppbyggnad kring klimatvänliga lösningar och nya 

arbetssätt är avgörande för att driva fram omställningen och samtidigt möjliggöra en 

konkurrenskraftig verksamhet (Fossilfritt Sverige, 2018). En organisation som Skanska är 

samtidigt väldigt beroende av andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn eftersom 

sektorspecifika förutsättningar styr hur enskilda aktörer kan agera. En sådan aktör är 

Trafikverket, som är den enskilt största beställaren inom väg- och anläggningssektorn och 

därmed påverkar innovationsgraden i projekt och inom sektorn (Trafikverket, 2019d).  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka och bedöma hur en organisation inom bygg- och 

anläggningssektorn kan genomdriva lösningar med låg klimatpåverkan i projektsammanhang. 

Studien skall även belysa och bedöma entreprenörers och beställares syn på de drivkrafter, 

möjligheter och begränsningar som finns för fortsatt klimateffektivisering inom bygg- och 

anläggningssektorn. Studien utgår från en fallstudie från hur den alternativa produkten 

Multicem implementerades vid två av Skanskas projekt utförda åt Trafikverket. Följaktligen 

skall studien bidra med rekommendationer för entreprenörer och beställare om hur de kan 

möjliggöra grön innovation inom bygg- och anläggningssektorn.  

 

För att nå målen, skall projektet besvara ett antal forskningsfrågor (F): 

 

F1 – Vad innebar det ur ekonomiska, tekniska, organisatoriska och klimatmässiga perspektiv 

att Multicem användes vid Trafikplats Vega och Trafikplats Vinsta? 

 

F2 – Vilka nyckelfaktorer, möjligheter och begränsningar finns för genomförandet av lösningar 

med låg klimatpåverkan i projekt? 

 

F3 – Vilka drivkrafter och begränsningar finns det för klimateffektivisering inom bygg- och 

anläggningssektorn? 

1.3 Disposition 

Efter introduktionskapitlet följer kapitel 2 som presenterar en bakgrund till arbetet. I kapitel 2 

ingår teori om innovation i företag och grön innovation, en introduktion till Skanskas och 

Trafikverkets verksamhet, samt Multicem och lösningar med låg klimatpåverkan. I kapitel 3 

beskrivs metoden och hur det här examensarbetet har genomförts. I kapitel 4 beskrivs de två 

projekten som ingår i fallstudien. I kapitel 5 presenteras beräkningarna från fallstudien och 

resultaten från intervjuerna. I kapitel 6 analyseras de olika resultaten utifrån den studerade 

litteraturen och forskningsfrågorna. I kapitel 7 diskuteras begränsningar, rekommendationer 

och övriga resultat från examensarbetet. I kapitel 8 presenteras arbetets slutsatser.  
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet presenterar en bakgrund till de bakomliggande förutsättningarna som 

påverkar möjligheten för entreprenörer att klimateffektivisera byggprojekt. Utöver det 

presenteras information om cement och Multicem-pelare som lösning. 

2.1 Innovation och företags innovationsförmåga 

Innovation kan definieras som ”implementering av en ny eller märkbart förbättrad produkt, 

metod, process eller organisatoriskt arbetssätt” (Ozorhon & Oral, 2017, s. 1). 

Innovationsprocessen kan beskrivas som den process i ett nätverk där interaktioner mellan olika 

deltagare skapar ny kunskap och ny teknologi, för att förbättra det slutliga resultatet (Serpell 

and Alvarez, 2014). Lewrick et al. (2012) menar att innovation är avgörande för företags 

överlevnad och tillväxt och beskriver att bakomliggande drivkrafter till innovation inom 

organisationer kan vara både interna och externa faktorer såsom marknadens tillstånd, 

konkurrens, organisationers interna karaktärsdrag och organisationens möjlighet att vara 

innovativ.  

 

En organisations innovationsförmåga begränsas delvis av kompetensnivån i organisationen, så 

för att nya metoder skall kunna genomföras, måste expertis, specifik kompetens och 

information finnas tillgänglig för ledningen i ett projekt (Szczepańska-Woszczyna and Dacko-

Pikiewicz, 2014). För att en organisation ska kunna behålla och utveckla sin innovativa 

förmåga, krävs det att knowledge management-kapaciteten är på en tillräckligt utvecklad nivå. 

Med knowledge management menas en organisations förmåga att hantera och sprida intern 

kunskap och information (Lewrick, Raeside and Omar, 2012). För att kunskapen inom 

organisationen skall utvidgas, krävs det att intern erfarenhet från tidigare projekt återförs och 

sparas av organisationen. Spridning av kunskap inom företaget är inte bara fördelaktigt för att 

ta tillvara på viktiga erfarenheter om nya arbetssätt, men även för att ge organisationen en 

konkurrensfördel på marknaden (Ben Arfi et al., 2018). Andra egenskaper som påverkar en 

organisations förmåga att vara innovativ, är anpassningsbarhet inför förändring, sociala nätverk 

inom organisationen, samt kundorientering (Serpell and Alvarez, 2014).  

2.2 Innovation i bygg- och anläggningssektorn 

Bygg- och anläggningssektorn är förknippad med låg grad av innovation och en begränsad vilja 

till förändring. Dessutom skiljer sig innovation inom bygg- och anläggningssektorn från 

innovation inom andra sektorer på grund av att sektorn starkt karaktäriseras av en 

projektstruktur. Innovationer sker därför främst på projektnivå och kan vara strikt anpassade 

till unika förutsättningar som råder vid de projekt där de genomförs (Bygballe and 

Ingemansson, 2014). Projektstrukturen komplicerar aspekter som erfarenhetsåterföring och 

långsiktiga perspektiv, vilken i sin tur leder till att det tar längre tid att etablera och sprida 

innovationer. När nya produkter eller arbetssätt tillkommer vid projekt, påverkas flertalet 

områden inom en verksamhet, vilket ytterligare försvårar innovationsprocessen (Bygballe & 

Ingemansson, 2014; Fossilfritt Sverige, 2018; Noktehdan et al., 2019). I bygg- och 

anläggningssektorn, är ofta flertalet parter inblandade vilket medför att innovation drivs av flera 

aktörer gemensamt på projektnivå. Aktörerna är starkt beroende av leverantörer, beställare och 

regelverk, som resulterar i att det blir en interaktiv process mellan organisationen och dess 

omgivning (Ozorhon and Oral, 2017). En viktig faktor för lyckad implementering av nya 

arbetssätt i bygg- och anläggningssektorn, är att lösningarna integreras i ett tidigt skede. Det 

beror på att det vid ett tidigt skede är mer kostnadseffektivt att genomföra ändringar samt att 

intressenternas möjlighet att göra ändringar då är som högts (Qi et al., 2010).  
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Innovation kan drivas av projekt-, organisation- eller sektorrelaterade faktorer. 

Projektrelaterade faktorer kan vara: kundkrav, optimeringsambitioner, inställningar hos 

projektinblandade samt projektspecifika förutsättningar. Organisationsrelaterade faktorer kan 

vara konkurrens, ledarskap och interna policys. Det är av stor betydelse att den högsta ledningen 

inom en organisation är positiv för nya arbetssätt. Organisationer som har ett tydligt 

engagemang inifrån den högsta ledningen, genomför oftare innovativa åtgärder (Qi et al., 

2010). Däremot är inte engagemang från uteslutande den högsta ledningen tillräckligt, eftersom 

de fysiska åtgärderna genomförs på projektnivå (Kuratko et al., 2014). Personer i 

beslutsfattningspositioner på mellannivå och lägre nivå, har även de ett starkt inflytande och 

utan engagemang från alla nivåer inom en organisation och de medverkande intressenterna, kan 

en organisation inte arbeta framgångsrikt med innovation. Sektorrelaterade drivkrafter för 

innovation, kan vara tillgång till ny teknik, regelverk, miljöaspekter och belöningssystem. (Qi 

et al., 2010).  

 

 Grön innovation 

Grön innovation utgörs av exempelvis gröna produkter eller grön företagsledning och syftar till 

att implementering av åtgärder som sparar energi, motverkar föroreningar eller möjliggör 

avfallsåtervinning. Grön innovation har möjlighet att bidra till hållbara affärer eftersom det på 

ett positivt sätt kan påverka en organisations finansiella, sociala och miljömässiga resultat (Ben 

Arfi, Hikkerova and Sahut, 2018). Två sätt som en organisation kan gynnas ekonomiskt av grön 

innovation på, är enligt Aguilera-Caracuel m. fl. (2013), att en organisations rykte och 

legitimitet gynnas och på så vis bidrar till ökade intäkter. Det andra är att organisationen, med 

de nya hållbara arbetssätten, kan förbättra sin miljöprestanda och därmed också sänka sina 

driftkostnader. Grön innovation behöver däremot inte alltid innebära högre finansiella resultat, 

eftersom de nya alternativa arbetssätten kan vara dyrare än konventionella. Ökade kostnader 

kan vidare leda till en mindre kostnadsoptimerad verksamhet samt missade affärstillfällen vid 

situationer där priset styr kundens beslutsfattande (Aguilera-Caracuel and Ortiz-de-Mandojana, 

2013).  

 

Vid utveckling av gröna alternativ, samarbetar organisationer generellt till högre grad med 

aktörer såsom underleverantörer, kunder och externa experter (Ben Arfi, Hikkerova and Sahut, 

2018). Nya lösningarna kräver ofta förändringar i flera delar av leverantörskedjan och därför är 

ofta interna förändringar inte tillräckliga för att integrera innovationer. Likt andra 

organisatoriska innovationer, så är metoder för kunskapsdelning viktiga för att nyttja fördelen 

av tidigare erfarenheter, lösa problem, utveckla nya kärnkunskaper och möjliggöra nya 

arbetssätt. För att uppmuntra att denna kunskap sprids inom en organisation är verktyg som 

ledningssystem, mallar, handböcker och IT-system effektiva verktyg (Ben Arfi, Hikkerova and 

Sahut, 2018). Som vid andra organisatoriska innovationer är även kundens krav, lagstiftning 

och regelverk viktiga drivkrafter för grön innovation. Lagstiftning kring klimatpåverkan och 

miljöfarliga aktiviteter ställer ett ökat ansvar på aktörer inom bygg- och anläggningssektorn 

som leder till att organisationer blir tvungna att använda och utveckla metoder som respekterar 

dessa krav (Fergusson and Langford, 2006) 

 

 Samverkan för innovation inom bygg- och anläggningssektorn 

Samverkan mellan olika aktörer inom byggprojekt har uppmärksammats vara en 

framgångsfaktor för innovation vid komplexa förutsättningar. Komplexa projekt, som kan 

innebära många olika riskassocierade, tidsmässiga och miljörelaterade utmaningar för 
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entreprenören och beställaren, gynnas generellt av mycket samarbete (Konkurrensverket, 

2014). Med samverkan, strävar involverade aktörer mot att tillgodose gemensamma intressen 

istället för att fokusera på mer kortsiktiga egenintressen. Samverkan inom bygg- och 

anläggningssektorn har visat sig leda till mer stabilitet i projekt, samt reducerade kostnader och 

risker för de involverade aktörerna på grund av att de utmaningar som uppkommer hanteras 

gemensamt. Med samverkan kan kompetens och erfarenhet som en enskild organisation saknar, 

kompletteras av en samverkande organisation, vilket kan innebära ett mer effektivt 

kompetensutnyttjande (Osipova, 2008; Smith and Thomasson, 2015). Ett fungerande samarbete 

med öppen kommunikation bidrar även till att nya arbetssätt enklare kan implementeras 

(Ozorhon and Oral, 2017).   

 

 Lösningar med låg klimatpåverkan 

Lösningar med låg klimatpåverkan är åtgärder som leder till mindre koldioxidutsläpp än vad 

som uppkommer vid konventionella utföranden. Inom bygg- och anläggningssektorn är 

lösningar inom materialproduktion synnerligen viktiga för en omfattande klimateffektivisering. 

Enligt Naturvårdsverket (2019a), är möjliga lösningar för att minska byggandets 

klimatpåverkan kopplade till minskad mängd använt material, mer effektiv produktion av 

material, alternativa material, minskade transporter, alternativa drivmedel, ökad 

materialåtervinning, energieffektivisering och slutligen det absolut mest klimateffektiva, ingen 

produktion alls.  

2.3 Skanskas arbete för grönt byggande 

Som ett av Sveriges största byggbolag, är Skanskas arbete för hållbart byggande relevant för 

hela sektorns klimatomställningsarbete (Byggindustrin, 2018). Skanska har som ambition att 

vara ledande inom grönt byggande, det vill säga byggande som i hög grad tar miljöaspekter i 

beaktning. Under 2.3.1 presenteras ett antal verktyg och initiativ som Skanska tillämpar för att 

organisera och kommunicera sitt arbete med grönt byggande. Skanska menar att dessa initiativ 

är viktiga för att engagera hela organisationen samt för att påverka beställares intresse för att 

bygga grönt. Organisationen menar också att dessa initiativ har varit effektiva för att accelerera 

utvecklingen mot att bygga med nära noll miljöpåverkan (Skanska, 2019e).  

 

Skanskas interna ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”, som förkortas Vsaa, är framtaget för 

att bistå organisationens projekt med aktuell information och lämplig vägledning. Det här 

examensarbetet undersöker främst klimateffektivisering vid väg- och anläggningsprojekt och 

under 2.3.2 sammanställs information från Vsaa om hur Skanska skall arbeta för att genomföra 

väg- och anläggningsprojekt som är lönsamma, uppnår önskad kvalitet och är i linje med 

organisationens ambitioner om grönt byggande (Skanska, 2019g). 

 

 Verktyg och initiativ för grönt byggande 

Gröna kartan 

Som ett av Skanskas verktyg för att definiera vad grönt byggande innebär, har organisationen 

tagit fram den så kallade gröna kartan (se Figur 1). Den gröna kartan syftar till att bedöma 

projekts miljöprestanda utifrån de övergripande aspekterna energi, klimat, material och vatten. 

Varje aspekt betygsätts med färgerna beige, grönt och mörkgrönt, där beige innebär att lagar 

och normer följs, grönt att högre miljöprestanda uppfylls och mörkgrönt att det är nära noll 

miljöpåverkan. Ett projekts sammanvägda klassning enligt den gröna kartan bestäms utifrån 

hur många av de fyra miljöaspekterna som uppnår ett antal mätbara kriterier och utifrån det ges 
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även ett övergripande betyg. Gröna kartan är fastslagen av Skanskas högsta ledning och 

används i hela Skanskas koncern och på alla Skanskas projekt med omsättning högre än 10 

miljoner med syftet att (Skanska, 2019e): 

 

- Strategisk planering och tydlig målsättning i affärsplaner för hur stor andel av verksamheten 

skall vara grön 

- Uppföljning av hur stor andel av organisationens verksamhet som uppnår de givna 

miljökriterier 

- Kommunicera hur och på vilket sätt organisationens byggprojekt är gröna 

 

 
Figur 1. Skanskas gröna karta med kriterier och miljöaspekter (Skanska, 2019e). 

Gröna referensprojekt 

Skanska sammanställer löpande information om avslutade projekt som på grund av att de ligger 

i framkant inom hållbarhetsområdet, kan användas i referenssyfte. Information om varje projekt 

sammanställs i ett dokument och används internt, vid kundmöten och anbud för att 

kommunicera vilka hållbarhetsåtgärder Skanska tidigare framgångsrikt arbetat med och vad de 

resulterat i (Skanska, 2019d).  

 

Gröna lösningar 

Från tidigare erfarenheter, har Skanska har tagit fram information och dokument om olika 

lösningar med låg klimatpåverkan. Lösningarna fokuserar likt gröna kartan på områdena: 

energi, klimat, material och vatten. Lösningarna är praktiska verktyg för att flytta projekt mot 

mörkgrönt i gröna kartan och kan presenteras för beställare och projektledning i samband med 

anbud, projektering eller under produktionsskedet. Enligt Skanska är de gröna lösningarna i 

många fall både klimatmässigt och ekonomiskt fördelaktiga (Skanska, 2017).  
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 Arbetssätt för klimateffektiva väg- och anläggningsprojekt 

Tre projektskeden som beskrivs i Skanskas ledningssystem Vsaa är anbud, projektering och 

produktion. Nedan är en övergripande sammanställning av hur dessa tre skeden berör Skanskas 

klimateffektiviseringsarbete. Notera att sammanställningen utgår från Skanskas ledningssystem 

och därmed sannolikt avviker från andra byggentreprenörers sätt att arbeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 Anbud 

Ett anbud är ett erbjudande eller offert, som tas fram av en anbudsgivare och riktas till en 

anbudstagare (Nationalencyklopedin, 2019). Inom bygg- och anläggningssektorn är det 

entreprenören som tar fram anbudet i hopp om att tilldelas ett kontrakt av beställaren. Anbudet 

ska uppfylla de krav som angivits och anbudet utvärderas utifrån bland annat ekonomiska och 

kvalitativa aspekter (Upphandlingsmyndigheten, 2017; Nationalencyklopedin, 2019).  

 

Enligt Vsaa, bemannas under det här stadiet inköpspositioner för att tillsammans med 

projekteringsledare och annan produktionskompetens tidigt upptäcka fördelaktiga, 

kostnadseffektiva och utförbara lösningar. Även supportfunktioner från teknik- och 

miljöavdelningar inkluderas för att identifiera gröna lösningar som kan genomföras och 

presenteras för beställaren (Skanska, 2019h). Anbudsarbetet inleds med att identifiera och 

analysera krav och förväntningar på projektet från kunden, regelverk och den egna 

organisationen. Kraven bestäms av förfrågningsunderlaget, relevant lagstiftning och interna 

mål och krav kopplade till bland annat materialval och miljö. Inom Skanska tas det i det här 

skedet beslut om vilken nivå i gröna kartan projektet ska nå, för att formulera projektets tänkta 

ambitioner inom klimat. För anbudet kan en Klimatkalkyl komma att upprättas, vilket beslutas 

av den anbudsansvarige. En Klimatkalkyl syftar till att preliminärt prognostisera ett projekts 

utsläpp av växthusgaser i form av koldioxidekvivalenter (Skanska, 2019b) 

 

Risker och möjligheter inom olika områden ses över under hela projektets gång. Risk- och 

möjlighetsarbetet för anbudet utförs för att otydligheter, risker och möjligheter som kan 

observeras i ett tidigt skede, ska identifieras, analyseras, utvärderas och åtgärdas. Det 

uppskattade monetära värdet av riskerna och möjligheterna påverkar den totala anbudssumman. 

Andra poster som påverkar anbudssumman är metodval, mängdning, inköpsstrategi, 

installationsteknik, logistik och alternativa lösningar, som även de behandlas i anbudsarbetet 

(Skanska, 2019b). Efter att de slutliga besluten tagits och anbudet sammanställts, lämnas 

anbudet in och vid vunnet anbud signeras ett kontrakt mellan anbudstagaren och anbudsgivaren 

(Skanska, 2019a).  

 

2.3.2.2 Projektering 

Projekteringsskedet går ut på att ta fram bygghandlingar, beskrivningar och dokument för ett 

projekt. Projekteringsarbetet utgår från det som framkommit under anbudsarbetet och styrs 

inom Skanska av projekteringsledaren som är i nära samarbete med projektchefen. Arbetet 

Anbud Projektering Produktion 

Figur 2. Tre skeden som beskrivs i Vsaa och styr hur Skanska arbetar i väg- och 
anläggningsprojekt samt med gröna lösningar. 

 



8 

 

inleds med att projektets förutsättningar, ambitioner, planer och bemanning adresseras. Därefter 

upprättas en projektplan med tillhörande miljöplan. Projektplanen skapas för att leda projektet 

med avseende på tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Miljöplanen upprättas som ett 

komplement till projektplanen och baseras på de krav som sammanställts i anbudsarbetet och 

de rutiner som företaget förhåller sig till. Miljöplanen finns till för att ytterligare styra projektet 

i avseende på miljö och kvalitet. Både projektplanen och miljöplanen uppdateras sedan löpande 

under projektets gång (Skanska, 2019j). För att tillgodose kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor 

i projekteringsskedet, utformas projektet så det inkluderar lämpliga gröna lösningar, material- 

och metodval, samt att arbetsmiljörisker minimeras och kvalitetskrav uppfylls (Skanska, 

2018b).  

 

2.3.2.3 Produktion 

Efter anbuds- och projekteringsskedet inleds produktionsskedet. Utgångspunkten för 

produktionen blir de förutsättningar som fastställts i samband med anbud, kontrakt, 

projektering, kundförväntningar, projektmål och organisationens interna mål. För att 

effektivisera produktionen, hämtar projekt- och produktionschef erfarenheter från tidigare 

projekt om arbetssätt, diverse krav och förutsättningar (Skanska, 2019i).  

 

Det är produktionschef och arbetsledare som ansvarar för att projektet använder de 

produktionsmetoder som tagits fram av Skanska. Produktionsmetoderna är framtagna och 

beskrivna för att de ska genomföras på ett sätt som säkerställer önskad kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö och produktivitet. För konventionella arbetsmetoder är det arbetsledare som 

ansvarar för produktionsmetoden, medan det för exempelvis gröna lösningar är en 

produktionschef som är ansvarig. Produktionschefen är även ansvarig för att följa upp 

miljöarbetet och säkerställa att det är i linje med det som beslutats (Skanska, 2019k, 2019f). 

 

 Handlingsplan för klimateffektivisering 

Skanska är i ett tidigt skede med att ta fram en klimathandlingsplan som ska stötta projekts 

arbete inom klimateffektivisering. Syftet med handlingsplanen är att beskriva genomförandet 

av olika klimateffektiviserande åtgärder, vilka eventuella konsekvenser de kan ge upphov till 

och vilken klimateffektivisering som potentiellt kan erhållas. Arbetet med handlingsplanen 

pågår under projekterings- och produktionsskedet och kan inkludera delar av Skanskas 

projektorganisation, kund och andra berörda aktörer. När ett projekt börjar arbeta med 

handlingsplanen, innehåller den ett antal exempel på gröna lösningar som kan genomföras i 

projekt. På Skanska är det sedan en projektingenjör eller miljösamordnare som samordnar 

arbetet med handlingsplanen. Annan kompetens som krävs för att fylla handlingsplanen är 

bland annat: inköpare, blockchef och projektchef. Det beror på att klimatarbetet berör många 

olika områden och på så vis påverkar arbeten gällande metodval, ekonomi, tidplan m.m. Den 

som ansvarar för att samordna klimathandlingsplanen, har nödvändigtvis inte insyn i alla frågor 

och konsekvenserna av att genomföra en lösning med låg klimatpåverkan, så därför involveras 

de olika kompetenserna i arbetet (N Magnusson 2019, personlig kommunikation, 12 dec). 

 

I handlingsplanen listas de åtgärder som kan vara aktuella samt de aktiviteter som krävs för att 

åtgärderna ska genomföras. Vidare anges vem som är ansvarig för att åtgärden skall genomföras 

och blir ansvarigför att ta fram ett underlag där konsekvenserna av genomförandet presenteras. 

För att arbetet med åtgärden skall vara i linje med projektets tidplan, beslutas även tidpunkt för 

när underlaget för beslutet om huruvida lösningen skall genomföras, behöver vara på plats. I 

handlingsplanen anges även skillnaden i klimatpåverkan till följd av genomförandet av den 
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alternativa åtgärden och hur man skall följa upp åtgärden (N Magnusson 2019, personlig 

kommunikation, 12 dec). 

 

2.4 Trafikverkets verktyg för klimateffektiva projekt 

Som den största enskilda beställaren vid Skanskas väg- och anläggningsprojekt, är Trafikverket 

en aktör som Skanska förhåller sig efter. Trafikverket ställer krav på olika moment i projekt 

och påverkar hur Skanska arbetar med bland annat ekonomi och miljöaspekter.  

 

 Klimatkalkyl  

För att beräkna energianvändning och klimatpåverkan vid Trafikverkets väg- och 

anläggningsprojekt med en budget som överstiger 50 miljoner kronor, har myndigheten 

utvecklat verktyget Klimatkalkyl. Klimatkalkylen är ett beräkningsverktyg som baseras på en 

förutbestämd livscykelanalys och innehåller värden på de vanligaste byggmaterialens och 

byggprocessers klimatpåverkan. De skeden som Klimatkalkylen är begränsad till, är 

råvaruutvinning, förädling av råvaror, transporter, byggande och underhåll. Modellen kan 

användas för att bedöma olika alternativ eller för att urskilja vilka moment som bidrar till mest 

koldioxidutsläpp. Energianvändningen och klimatpåverkan beräknas genom att mängden av 

den använda resursen eller processen multipliceras med en förutbestämd emissionsfaktor. 

Emissionsfaktorerna är definierade av Trafikverket men kan frångås om mer utförlig 

information om en planerad åtgärd, kan presenteras. Om avvikande emissionsfaktorer skall 

inkluderas i Klimatkalkylen, får endast emissionsfaktorer från miljövarudeklarationer (EPD) 

som blivit granskade av tredje part, användas (Trafikverket, 2018a, 2019b). 

 

 Upphandling och miljökrav 

När Trafikverket och andra myndigheter skall upphandla leverantörer för att utföra kontrakt, 

kan idag tre olika tilldelningsgrunder tillämpas. De olika tilldelningsgrunderna är: bästa 

förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad, samt pris. En upphandlande myndighet är inte 

tvungen att alltid välja en förutbestämd tilldelningsgrund, men måste i förfrågningsunderlaget 

presentera vilken som är aktuell. Om tilldelningsgrunden är bästa förhållande mellan pris och 

kvalitet, bedöms anbuden utifrån de kriterier som beskrivs i förfrågningsunderlaget och sådana 

kriterier kan exempelvis vara kvalitet, miljöfaktorer, kostnad samt tekniska och funktionella 

krav. Om tilldelningsgrunden är kostnad, värderas anbudens kostnadseffektivitet och kan 

exempelvis innefatta livscykelkostnad. Om tilldelningsgrunden är pris, bedöms alternativen 

utifrån lägsta pris (Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

 

Trafikverket har för entreprenadupphandling formulerat miljökrav som skall uppfyllas vid 

entreprenadtjänster som byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Bakom Trafikverkets 

arbete med miljökrav i upphandling är regeringens uppmaning att Trafikverket som 

upphandlande myndighet skall vara ett föredöme inom miljöanpassning. För att uppnå det, 

arbetar Trafikverket bland annat med miljöanpassad upphandling inom arbeten som har särskilt 

stor miljöpåverkan. Vid miljöanpassad upphandling, är miljökraven ett verktyg som skapar en 

långsiktig spelplan som tillåter aktörer att ta fram alternativ som kan vara både kostnads- och 

miljömässigt fördelaktiga, utan att på grund av det tappa konkurrenskraft (Trafikverket, 2017). 

 

För projekt värda över 50 miljoner kronor anger Trafikverket ett procentuellt reduktionskrav 

av koldioxidutsläpp, som utgår från ett utgångsläge som beräknas med hjälp av Trafikverkets 
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Klimatkalkyl. Vid särskilda projekt, förekommer det att en bonus tillkommer om projektet 

lyckas reducera klimatpåverkan mer än vad kravet angivit. Om projektet däremot misslyckats 

med att nå målet, tillkommer istället ett vite. För delentreprenader i Trafikverkets projekt 

Förbifart Stockholm, gäller ett 10-procentigt reduktionskrav. Däremot erbjuds ingen bonus om 

projektet överträffar reduceringskraven (Trafikverket, 2019c).  

 

 Tekniska krav 

TK Geo 13 är ett kravdokument och är en del av Trafikverkets säkerhetssystem för väg- och 

järnväg. Genom TK Geo 13, har Trafikverket formulerat ett antal krav som styr utformning vid 

nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner. Dokumentet styr hur konstruktionerna skall 

utformas för att säkerställa önskade funktionsegenskaper och reglerar bland annat metoder, 

materialval, miljöpåverkan och konstruktiv utformning av olika geokonstruktioner 

(Trafikverket, 2016). Dokument liknande TK Geo 13 återfinns även för andra byggaktiviteter 

som utförs åt Trafikverket inom brobyggande, tunnelbyggande och vägöverbyggnad.  

 

2.5 Cement, Kalkcement och Multicem 

Cement är ett bindemedel som tillverkas av bruten kalksten och märgelsten. Det brutna 

materialet krossas och mals ner till en fin kornstorlek för att sedan placeras i en 1 450-gradig 

cementugn som omvandlar det fina materialet till cementklinker. Cementklinkern mals sedan 

ner tillsammans med sand och gips för att bilda cement (Cementa AB, 2019d). Vid 

upphettningsprocessen, frigörs stora mängder koldioxid som finns bunden i kalkstenen. Det är 

en process som kallas kalcinering och bidrar till cirka 60 procent av de totala 

koldioxidutsläppen från cementproduktionen. Resterande utsläpp kommer från förbränningen 

av de bränslen som är nödvändiga för uppvärmningsprocessen. Cementtillverkning utgör totalt 

cirka 3 till 4 procent av världens koldioxidutsläpp (Svensk Betong, 2019).  

 

Cement kan blandas med bränd kalk för att skapa kalkcement (KC), som ofta används vid väg- 

och anläggningsprojekt för bland annat jordförstärkning i form av KC-pelare (Cementa AB, 

2019a). Produktionen av den brända kalken, genererar koldioxidutsläpp som per kilogram 

färdig produkt är större än produktionen av cement, eftersom den också genomgår en 

kalcineringsprocess för att uppnå de eftersökta materialegenskaperna (Granqvist, 2017). Om 

den brända kalken ersätts med cementugnsdamm (CKD), kan CKD tillsammans med cement 

bilda produkten Multicem. Multicem produceras av Cementa AB och har liknande egenskaper 

som kalkcement, och på grund av användningen av CKD, minskar behovet av jungfruliga 

material vid framställningen. Slutprodukten Multicem, bidrar till 500 kg mindre 

koldioxidutsläpp per ton färdig produkt jämfört med KC och i och med att Multicem till 50 

procent innehåller restprodukter, har produkten även ett lägre pris än KC (Bauen and Ibu, 2014). 

Multicem är en så kallad grön lösning som Skanska tagit fram för att använda som alternativ 

till KC-pelare (Skanska, 2017).  

 

För att reducera de omfattande koldioxidutsläpp som är förenade med cementproduktion, 

arbetar Cementa, med att utveckla koldioxidlagringsteknologi (CCS) som kan användas i stor 

skala. CCS-teknologin är en förutsättning för att cementleverantörerna skall lyckas med 

visionen om nettonollutsläpp, eftersom nya cementsorter inte är tillräckliga för att fullständigt 

eliminera utsläppen av koldioxid till atmosfären. Se Figur 4, för Cementa AB:s vision för hur 

koldioxidutsläppen skall minska (Cementa AB, 2019c). 
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Figur 3. Cementas nollvision för koldioxidutsläpp (Cementa AB, 2019c). 

2.6 KC- och Multicem-pelare 

KC- och Multicem-pelare används för jordstabilisering och sättningsreducering för bland annat 

väg- och anläggningsbankar, schakter och slänter. Pelarna installeras oftast i sättningsbenägna 

lerjordar, men kan används även vid andra jordtyper. Tillsammans med den omgivande jorden, 

gör det adderade bindemedlet (KC eller Multicem) att jorden inom en månad efter att pelarna 

installeras, blir upp till 20 gånger mer hållfast (Franzén, 2015). Pelarna konstrueras med hjälp 

av att ett blandningsverktyg som sänks ner i jorden och sedan höjs upp medan det roterar och 

fördelar ut bindemedlet med en bestämd rotationshastighet och bindemedelsmängd. Denna 

process upprepas sedan för att producera det antal pelare som krävs för att förstärka jorden till 

en önskade grad. Vanliga pelardiametrar är 600 och 800 millimeter (Franzén, 2015).  

 

 
Figur 4. Illustration av installeringsprocess av KC- och Multicem-pelare (Ny Teknik, 2009). 
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För att använda Multicem istället för KC, måste Skanska och andra byggföretag erhålla dispens. 

Det beror på att Trafikverket enligt kraven formulerade i TK Geo 13, definierar jordförstärkning 

med hjälp av pelare enligt:  

 

”…förstärkning med djupstabilisering i kohesionsjord, där minst 70 procent av bindemedlet 

utgörs av osläckt kalk och cement…” (Trafikverket, 2016, s. 9).  

 

Multicem, som till femtio procent utgörs av CKD, uppfyller därmed inte Trafikverkets krav på 

70% bränd kalk, därav dispenskravet (Skanska, 2018a). 
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3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs den metod som använts i det här examensarbetet för att svara på de 

forskningsfrågor som formulerats.  

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en vetenskaplig grund för arbetet. Det 

vetenskapliga sammanhanget möjliggjorde att intervjurespondenters svar kunde ställas mot 

litteratur och noggrant analyseras och diskuteras. Litteraturstudien genomfördes med hjälp av 

sökmotorerna Google Scholar, DiVa och ScienceDirect och Web of Science. Sökmotorerna 

användes för att hitta relevanta studier, rapporter och böcker om företagsinnovation, vilka 

incitament företag kan ha för att vilja utveckla sin verksamhet och vad som möjliggör och 

hindrar att nya arbetssätt implementeras i olika sammanhang. Sökningarna anpassades sedan 

för att vidare undersöka litteratur om innovation och grön innovation i bygg- och 

anläggningssektorn för att första vilka projekt-, organisations- och sektorspecifika 

förutsättningar som påverkar möjligheten för grön innovation.   

 

I litteraturstudien genomfördes även en sammanställning av Skanskas interna ledningssystem 

”Vårt sätt att arbeta” (Vsaa) som beskriver hur Skanska vill att väg- och anläggningsprojekt 

skall genomföras samt hur Skanska arbetar för att genomföra lösningar med låg 

klimatpåverkan. Detta var av intresse eftersom Skanskas verksamhet, kan representera de 

arbetssätt som generellt gäller för stora projekt inom väg- och anläggningssektorn i Sverige. 

Eftersom Skanskas största kund inom väg- och anläggningsprojekt är Trafikverket, undersöktes 

även de förutsättningar, krav och arbetssätt som styrs av myndigheten. Det gjordes för att 

undersöka de sektorövergripande förutsättningarna som påverkar entreprenörers möjlighet för 

klimateffektivisering vid projekt. I litteraturstudien undersöktes även en Multicem och KC samt 

hur dessa bindemedel kan användas i byggprojekt.  

3.2 Kvantitativ fallstudie 

Examensarbetets kvantitativa fallstudiedel undersökte de två projekten Trafikplats Vinsta och 

Trafikplats Vega, där Multicem användes som alternativ lösning till KC. Båda projekten 

utfördes av Skanska med Trafikverket som beställare. För att skapa en övergripande bild om de 

studerade projekten, så sammanställdes grundläggande information om projektens omfattning, 

projekterade arbeten inom jordförstärkning samt vilka ambitioner projekten hade inom 

miljöområdet.  

 

Eftersom fallstudien delvis genomfördes för att jämföra kostnader och koldioxidutsläpp vid 

olika typer av utföranden, undersöktes två scenarion. Det ena scenariot var hypotetiskt och 

utgick från att KC hade använts, medan det i det andra, verkliga scenariot var Multicem som 

användes. Beräkningarna följer de formler och förhållanden som tillämpats av Skanska för att 

kvantifiera kostnader och koldioxidutsläpp, samt Trafikverkets Klimatkalkyl. Vidare 

sammanställdes nedan presenterade data (se Tabell 1), som var relaterad till utförandet av 

jordförstärkningspelarna. 
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Tabell 1. Undersökta mängder kopplade till utförandet av jordförstärkningspelare.  

 Enhet 

Antal projekterade meter KC m 

Antal projekterade meter Multicem m 

Antal projekterade pelare KC st 

Antal projekterade pelare Multicem st 

Bindemedelsmängd kg/m3 alt. kg/m 

Mängd KC (konverterad till 45,24 kg/m) kg 

Mängd Multicem (konverterad till 45,24 kg/m) kg 

Mängd cement kg 

Mängd kalk kg 

Kostnad per pelare kr/st 

Kostnad per m pelare 45kg/m KC kr/m 

Kostnad per m pelare 45kg/m MC kr/m 

Emissionsfaktor Kalk kgco2/kgkalk 

Emissionsfaktor Cement kgco2/kgcement 

Emissionsfaktor MC 

Energianvändning diesel 

Omräkningsfaktor värmevärde diesel  

Emissionsfaktor diesel 

kgco2/kgmulticem 

MJ/m 

MJ/l 

kgCO2/lbränsle  

 

För Trafikplats Vega hämtades det projekterade antalet meter pelare, från den Klimatkalkyl som 

upprättades för det projektet. Det projekterade antalet pelare i Trafikplats Vinsta inhämtades 

från ett e-mail som skickades från en geotekniker på Skanska till projektets projektchef. Vid 

Trafikplats Vinsta projekterades Multicem-pelare med diametrar på både 600 mm och 800 mm, 

medan det för KC endast projekterades pelare med diametern 800 mm.  

 

Bindemedelsmängden för Trafikplats Vinsta hämtades från en bygghandling med 

ritningsnummer 4 10 G 21 01 och angavs i det fallet i enheten kg/m3. För Trafikplats Vega 

fanns bindemedelsmängd angiven i Klimatkalkylen i enheten kg/m.  

 

Den totala vikten bindemedel i Trafikplats Vinsta beräknades genom: 

 

𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝜌𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∗ (𝑙𝑡𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑,6𝑜𝑜 𝑚𝑚 ∗ 𝑎𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎,600𝑚𝑚

+ 𝑙𝑡𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑,800𝑚𝑚 ∗ 𝑎𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎,800𝑚𝑚) 

 

Massan bindemedel i Trafikplats Vega beräknades genom: 

 

𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝑙𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 35 𝑘𝑔/𝑚 ∗ 35 + 𝑙𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 45𝑘𝑔 𝑚⁄ ∗  45  

 

Vid användning av Multicem motsvarade 𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  massan av projekterad mängd 

Multicem. Vid användning av KC, där fördelningen mellan cement och kalk var 1:1, utgjordes 

istället 𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙  av: 

 
𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

2
= 𝑚𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑚𝑘𝑎𝑙𝑘 → 𝑚𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑚𝑘𝑎𝑙𝑘 = 𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙   

 

Kostnaden för en pelare och en meter Multicem eller KC, hämtades från Skanskas interna 

dokument om Multicem som grön lösning. Kostanden per pelare var oberoende av pelarnas 
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diameter och kostnaden per meter pelare berodde på inblandningsmängden per meter pelare. 

Den totala kostnaden för utförandet i KC respektive Multicem beräknades enligt formeln nedan: 

 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,1 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒, + 𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑,1 𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙, 

 

Det totala koldioxidutsläppet beräknades genom att den totala mängden av olika material 

multiplicerades med de tillhörande emissionsfaktorerna. Emissionsfaktorer för cement, kalk 

och Multicem hämtades från Trafikverkets Klimatkalkyl. Till koldioxidutsläppen från 

produktionen av materialen, tillkom även koldioxidutsläpp från drivmedel vid installationen av 

pelarna. De värdena hämtades från Trafikverkets Klimatkalkyl och var av intresse eftersom 

antalet meter pelare var olika vid de olika utförandena. 

 

𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = 𝑚𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝜀𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟,𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

 

+ (𝑙𝑡𝑜𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖,𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝜀𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙))/𝜔𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟,𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙  

 

De beräknade kostnaderna och utsläppen ställdes sedan mot varandra för att visa skillnaden 

mellan det två olika utförandena. 

3.3 Intervjuer 

Som en del av fallstudien och för att nå resultatet av examensarbetet, utfördes intervjuer för att 

samla erfarenheter och information om arbete med lösningar med låg klimatpåverkan och 

klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn. Förstahandsinformation från de 

olika intervjurespondenterna, ansågs vara viktigt för uppföljning av fallstudien och för att 

besvara examensarbetets frågeställningar.  

 

 Intervjustrategi 

Intervjuerna utfördes på ett semi-strukturerat sätt och utgick från ett antal bestämda frågor 

kopplade till examensarbetets frågeställningar. Eftersom examensarbetet syftade till att 

undersöka generella förutsättningar kring lösningar med låg klimatpåverkan, ansågs semi-

strukturerade intervjuer vara fördelaktiga eftersom de lämnade utrymme för följdfrågor och 

avsteg från ett ursprungligt intervjumanus (Adams, 2015; Gudkova, 2017). Frågorna varierade 

något beroende på respondentens yrkesroll och bakgrund. Mindre korrigeringar av 

intervjustrategin genomfördes efter varje intervju, för att den kommande intervjun på ett mer 

effektivt sätt skulle fånga upp relevant information. Intervjuerna genomfördes antingen under 

fysiska möten eller via Skype-samtal och pågick mellan 30 och 60 minuter. Vid tillåtelse från 

respondenten, spelades intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjufrågorna är 

sammanställda i Bilaga 2.  

 

 Val av respondenter 

Totalt genomfördes 5 intervjuer. Intervjupersonerna utgjordes av personer med erfarenhet av 

arbete med klimateffektivisering. Två av respondenterna var projektchefer från projekt 

Trafikplats Vega respektive Trafikplats Vinsta, och hade där haft både övergripande och 

ekonomiskt ansvar för hela eller delar av projekten. Dessa intervjuades för att de varit delaktiga 

i stora delar av arbetet med Multicem i de respektive projekten och utifrån sin erfarenhet kunde 

beskriva arbetsprocessen. Som projektchefer hade de även bred erfarenhet från arbete i projekt 
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och kunde på så vis bistå med erfarenhet av intresse för den här studien. Frågorna som ställdes 

till dem, täckte bland annat användning av Multicem i byggskedet jämfört med en konventionell 

metod, informationstillgång under projektens genomförande, dispensansökan och generella 

utmaningar och möjligheter med klimatsmarta lösningar i projekt. 

 

En teknikspecialist inom geotekniska konstruktioner på Skanska, intervjuades för att undersöka 

dennes intryck från arbetet med att anpassa nya lösningar efter platsspecifika samt 

kravformulerade förutsättningar. Teknikspecialisten var ansvarig för att ta fram dispensansökan 

vid Trafikplats Vinsta. Intervjuerna med projektcheferna och teknikspecialisten, genomfördes 

för att undersöka Skanskas arbetssätt samt samla erfarenheter om de två projekten som 

undersöktes i fallstudien.  

 

För att samla information om sektorövergripande perspektiv på klimateffektivisering, 

intervjuades en hållbarhetsexpert från Trafikverkets verksamhetsområde Investering. 

Trafikverkets representant var av intresse eftersom denne arbetade med strategier kring nya 

arbetssätt och samverkan inom bygg- och anläggningssektorn. Vidare intervjuades en 

hållbarhetskonsult från WSP som också är projektledare för SBUF-projektet 

Klimatförbättringar i planering och projektering - Råd och vägledning. Intervjun med 

Trafikverkets och SBUF-projektets projektledare genomfördes för att förstå mer 

sektorövergripande drivkrafter och begränsningar som påverkar möjligheten för 

klimateffektivisering vid projekt och bygg- och anläggningssektorn. En sammanställning av 

alla intervjupersoner finns i Bilaga 1. 

 

 Uppföljning av intervjuer 

De genomförda intervjuerna, transkriberades för att underlätta vidare analys av den information 

som respondenterna fört fram. Därefter sammanfattades de erfarenheter på projektnivå som 

projektcheferna från Trafikplats Vinsta och Trafikplats Vega hade av arbetet med Multicem 

och andra lösningar med låg klimatpåverkan. Sedan sammanställdes, utifrån intervjuerna med 

Trafikverkets och SBUF-projektets projektledare, Trafikverkets roll i arbetet med lösningar 

med låg klimatpåverkan och vilka drivkrafter och begränsningar de ser i sektorn för att 

klimateffektivisering. Under analys och diskussionskapitlet behandlades sedan den information 

som framkommit under intervjuerna och fallstudien med hänsyn till litteraturstudien.  
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4 Fallstudie 

I det här kapitlet beskrivs de två projekt som studerades i det här examensarbetet. I 

beskrivningen sammanställs projektens omfattning, övergripande tidplan, ambitioner inom 

hållbarhet och de jordförstärkningsåtgärder som projekterades.  

4.1 Trafikplats Vinsta 

Trafikplats Vinsta är en del av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm och sträcker sig från 

Bergslagsplan till Skattegårdsvägen i Vinsta, nordvästra Stockholm. Projektet utgörs av två nya 

cirkulationsplatser, nytt gång- och cykelvägnät, ramp till projektets huvudtunnel, diverse 

ledningsomläggningar och flertalet nya busshållplatser (Skanska, 2018d). Projektets byggstart 

var under år 2019 och beräknas pågå i uppemot fyra år (Trafikverket, 2019e). 

Entreprenadformen är totalentreprenad med samverkan mellan entreprenör och beställare. Vid 

en totalentreprenad ansvarar entreprenören för både projektering och utförande av projektet. 

Projekterings- och utförandearbetet utgår från de funktionskrav som beställaren formulerat, 

men utförs enligt det underlag som entreprenören tar fram. Vid en totalentreprenader med 

samverkan mellan entreprenör och beställare, samarbetar parterna med varandra löpande under 

arbetet för att gemensamt finna lösningar för projektet (Byggindustrin, 2015; Trafikverket, 

2018c). 

 

 
Figur 5. Trafikplats Vinsta – färdigt utförande (Trafikverket, 2019e) 

I projektet genomförs djupstabilisering med inblandningsmedel för att uppnå en tillräcklig 

stabilitet i jorden och möjliggöra höjning och breddning av väg, byggande av cirkulationsplats 

samt gång- och cykelväg. Djupstabiliseringen utförs med inblandningspelare och installeras 

som singulära pelare och pelare i skivor. Pelarnas täckningsgrad väljs så att stabilitetskraven 

beskrivna i TK Geo 13, uppfylls (Trafikverket, 2016, 2019a).  
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Figur 6. Översiktskarta med approximativt område för djupstabilisering (gul färg). (Trafikverket, 2019a) 

Beräknad mängd pelare är, utifrån projekterade värden, 71 240 meter KC-pelare. Skanska 

ansökte om dispens för att använda Multicem istället för KC och Trafikverkets krav blev att 

Skanska endast fick tillgodose 80 % av pelarnas hållfasthet. Det medförde att fler pelare 

projekterades och den totala preliminära mängden blev 102 896 meter Multicem-pelare. En 

annan ändring som gjordes, var att pelarna delvis gjordes smalare. Det innebar att den 

erforderliga mängden bindemedel begränsades. Inblandningsmängden Multicem bestämdes till 

90 kg/m3 (Trafikverket, 2019a).  

 

Inom fokusområdet hållbarhet, har projektet siktat på att uppnå nivå ”Grönt 2” på Skanskas 

”Gröna karta”, vilket innebär att projektet får vad som Skanska beskriver som en högre 

miljöprestanda. I och med att projektet är värt över 50 miljoner kronor och Trafikverket är 

beställare, så använder projektet Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl. Projektet har som mål att 

reducera koldioxidutsläppen med minst 10 procent, jämfört med det initiala 

förfrågningsunderlaget (Skanska, 2018c).  

 

4.2 Trafikplats Vega 

Trafikplats Vega var ett projekt som Skanska genomförde för Trafikverket mellan år 2015 och 

2018.  Projektet var en del av Haninge kommuns arbete för att utveckla den nya stadsdelen 

Vega och projektet möjliggjorde framkomlighet till den nya stadsdelen genom nybyggnad av 

en trafikplats på väg 73 och en mindre väg över Norrby Gärde (ELU, 2019). Entreprenadformen 

var totalentreprenad. 

Figur 7. Trafikplats Vega (Trafikverket, 2018c) 
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I jordförstärkningssyfte, projekterades 113 410 meter KC-pelare. I genomförandet användes 

istället samma antal meter Multicem, utan dispens från Trafikverket (Skanska, 2016). Projektet 

klassas nu av Skanska som ett grönt referensprojekt, vilket innebär att projektet bedöms ligga 

i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv. Projektet sparade totalt 18 procent utsläpp av 

koldioxidekvivalenter jämfört med den ursprungliga Klimatkalkylen. Det uppnåddes med hjälp 

av bland annat Multicem, men även med minskade mängder av asfalt, betong, jord och berg. 

Allt inbyggt material klassades som hållbart enligt Skanskas gröna karta, vilket enligt Skanska 

(2019c), anses ha varit möjligt att genomföra på grund av god planering  
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5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultaten från fallstudien med beräkningar av kostnad och 

koldioxidutsläpp för Multicem. Slutligen presentars den informationen som samlades från 

intervjuerna.  

5.1 Kvantifiering av kostnader och koldioxidutsläpp  

 

Tabell 2. Antalet pelare och antal meter pelare vid Trafikplats Vinsta. 

 Antal projekterade pelare [st] Antal projekterade meter pelare [m] 

Multicem 12 862 102 896 

KC 8 905 71 240 

 

 

Tabell 3. Antalet pelare och antal meter pelare vid Trafikplats Vega. 

 Antal projekterade pelare [st] Antal projekterade meter pelare [m] 

Multicem 11 686  113 410 

KC 11 686  113 410 

 

 

Tabell 4. Total mängd bindemedel. 

Mängd bindemedel [kg] Trafikplats Vinsta Trafikplats Vega 

Multicem 3 222 753,81 4 097 610 

KC 3 223 274,06 4 097 610 

- Cement 1 611 637,03 2 048 805 

- Kalk 1 611 637,03 2 048 805 

 

 Kostnader 

Nedan presenteras kostnaderna kopplade till genomförandet av Multicem-pelarna, samt de 

teoretiska värden som hade uppkommit om projekten hade arbetat med KC-pelare istället. 

 

Tabell 5. Projekterad kostnad för pelarna. 

Kostnad [kr]  Trafikplats Vinsta Trafikplats Vega 

Multicem  5 591 237 6 782 319 

KC  6 131 567 7 820 380 

Differens  9% besparing 13% besparing 
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Figur 8. Kostnad vid genomförande av KC- alternativt Multicem-pelare 

 

 Koldioxidutsläpp 

Nedan presenteras koldioxidutsläppen kopplade till genomförandet av Multicem-pelarna, 

samt de värden som hade uppkommit om projekten hade arbetat med KC-pelare istället. 

 

Tabell 6. Projekterade koldioxidutsläpp till följd av genomförandet av pelarna, inklusive 

bränsleanvändning. 

CO2-utsläpp  

[kg CO2-ekvivalenter] 
Trafikplats Vinsta Trafikplats Vega 

Multicem 1 423 221 1 784 686 

KC 3 099 442 3 972 810 

Cement 1 418 042 1 802 948 

Kalk 1 579 183 2 007 829 

Differens 54% besparing 55% besparing 

 

 

 
Figur 9. Koldioxidutsläpp vid genomförande av KC- alternativt Multicem-pelare 
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5.2 Resultat från intervjuer 

I följande kapitel presenteras en analys av fallstudien och intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i 

tre segment, där det första sammanfattar intervjupersonens uppfattning om arbetet med 

Multicem i de studerade projekten, det andra beställarens roll i klimateffektiviseringsarbetet i 

projekt och det sista allmänna förutsättningar för klimateffektivisering inom bygg- och 

anläggningssektorn.  

 

 Multicem vid Trafikplats Vinsta och Trafikplats Vega 

Följande kapitel sammanfattar intervjupersonernas uttalanden om genomförandet av 

Multicem vid de två studerade projekten.  

 

5.2.1.1 Anledningar till att Multicem föreslogs 

Vid Trafikplats Vega, var Skanskas grundläggningsenhet ansvarig för att köpa in 

grundläggningstjänster så vid upphandlingsskedet av tjänsterna presenterade 

underentreprenören Denix AB ett sidoanbud med Multicem som alternativ lösning 

(Intervjuperson B 2019, personlig kommunikation, 19 nov). Vid Trafikplats Vinsta, var det de 

positiva erfarenheterna från Trafikplats Vega som gav projektledningen inspiration att 

undersöka möjligheten att genomföra lösningen (Intervjuperson A 2019, personlig 

kommunikation 19 nov). Det fanns två huvudsakliga anledningar till varför Multicem föreslogs 

vid de två projekten (Intervjuperson A och B 2019, personlig kommunikation, 19 nov).  

 

1. Möjlighet till ekonomisk vinning eftersom produkten är billigare än den vanligen 

använda produkten KC. Multicem kunde därför innebära en inköpsbesparing, vilket 

skulle göra projektet mer lönsamt.  

 

2. Produkten bidrar till reducering av koldioxidutsläpp som kunde hjälpa projekten nå 

uppsatta reduktionsmål.  

 

5.2.1.2 Skillnader jämfört med arbetet med KC 

Installationen av Multicem-pelarna krävde inga avsteg från de konventionella arbetssätten. 

Likt arbetet med KC-pelare, var det underentreprenören som genomförde inköpen och 

installationsarbetet. Vid Trafikplats Vega, var man medveten om att Multicem kunde medföra 

en något långsammare hållfasthetstillväxt, vilket eventuellt skulle innebära efterföljande 

försening i projektet. Eftersom det vid genomförandet inte blev några oönskade dröjsmål till 

följd av detta, var det därmed ingen skillnad i arbetet med Multicem jämfört med det 

konventionella arbetssättet (Intervjuperson A och B 2019, personlig kommunikation, 19 nov).  

 

5.2.1.3 Konsekvenser av genomförandet 

Vid Trafikplats Vinsta, begränsades den ekonomiska besparingen något på grund av de krav 

som formulerades i dispensbeslutet. Dispensbeslutet innebar att endast 80 % av pelarnas 

hållfasthet fick tillgodoses, vilket medförde att fler pelare behövde projekteras. Trafikverket 

ansåg att pelare som innehåller mer cement, vilket Multicem gör, blir sprödare och därför inte 

kan användas lika länge som traditionella KC-pelare. Trafikverket ansåg även att Multicem-

pelarna bör göras smalare, eftersom det är svårare vid installation att föra ut produkten 

Multicem i jorden än KC (Intervjuperson C 2019, personlig kommunikation, 19 nov).  
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Multicem visade sig vara ett fördelaktigt material för minskning av projekts koldioxidutsläpp, 

både när Multicem användes på samma sätt som KC och vid specifika förutsättningar från 

dispensbeslut. Vid Trafikplats Vinsta, bidrog användandet av Multicem, till cirka 30% av den 

planerade klimatbesparingen (Intervjuperson A och B 2019, personlig kommunikation, 19 

nov).  

 

Enligt projektcheferna vid det två projekten i fallstudien, skapades två erfarenhetsspridande 

dokument till följd av projekten. Trafikplats Vega beskrevs som ett grönt referensprojekt, där 

projektets klimatreduktion och en kortare beskrivning av de åtgärder som genomförts, 

återfanns. Under genomförandet av Trafikplats Vinsta, samlades information från de två 

projekten vilket resulterade i ett dokument om Multicem som grön lösning. I det dokumentet 

beskrivs användningsområden samt ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser vid 

användning av Multicem och KC (Intervjuperson A 2019, personlig kommunikation, 19 nov). 

 

5.2.1.4 Dispenskrav 

Enligt projektchefen vid Trafikplats Vinsta, var anledningen till varför dispens inte söktes vid 

Trafikplats Vega att slutkunden var Haninge kommun. Det medförde att Trafikverkets tekniska 

krav kunde tillgodoses utan dispensansökan och särskilda krav. Projektchefen vid Trafikplats 

Vinsta betonade dock att Trafikverket i efterhand menar att det var ett felaktigt beslut som togs 

vid Trafikplats Vega och att de inte längre står bakom det beslutet (Intervjuperson A 2019, 

personlig kommunikation, 19 nov). 

 

Enligt den intervjuade teknikspecialisten, var det vid Trafikplats Vega tillräckligt att från 

entreprenörens sida påvisa att Multicem som alternativ lösning, ur kvalitetsperspektiv, skulle 

vara likvärdig ett utförande i KC (Intervjuperson C 2019, personlig kommunikation, 19 nov). 

 

5.2.1.5 Nyckelfaktorer för att Multicem kunde genomföras 

För att Multicem-pelare skulle kunna genomföras, var lösningen tvungen att föreslås ett tidigt 

skede. Vid Trafikplats Vinsta, väcktes idén under anbudsprojekteringen, vilket innebar att det 

under projekteringsskedet fanns tid för geotekniker att med hjälp av förprovningstester utförda 

på projektplatsen, påvisa Multicems tillräckligt goda kvalitativa egenskaper. Vid Trafikplats 

Vega, var det under projekteringsskedet som man beslutade att använda Multicem istället för 

det initialt planerade KC (Intervjuperson C 2020, personlig kommunikation, 23 jan). 

Tidsaspekten var viktig för att dispensansökan skulle hinna bearbetas av Trafikverket, eftersom 

Multicem med gällande tekniska krav, inte godkänns utan dispens. I dispensansökan var 

entreprenören tvungen att påvisa att den föreslagna lösningen uppfyllde funktionskraven som 

beskrivs i TK Geo 13. (Intervjuperson C 2020, personlig kommunikation, 23 jan). 

Jordförstärkningsarbetet behöver ofta igångsättas tidigt under byggskedet, vilket begränsar 

tiden man kan vänta för att starta genomdrivningsprocessen av Multicem.  

 

Underentreprenörenen spelade en betydande roll i alla skeden av arbetet med Multicem. 

Skanskas yrkesarbetare utförde inte jordförstärkningsarbetet själva och arbetet upphandlades 

istället från ett utomstående företag. Den utomstående leverantören hade tillgång till mycket 

kunskap och erfarenhet om arbeten med jordförstärkningsåtgärder och kunde på så vis hjälpa 

Skanska som entreprenör att ta fram den mest lämpliga metoden för de specifika projekten. Vid 

de båda studerade projekten, var underleverantörerna en drivande faktor genom att föreslå 
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Multicem vid ett tidigt skede samt genomföra förprovningspelare med flertalet potentiella 

jordförstärkningsalternativ (Intervjuperson A och B 2019, personlig kommunikation, 19 nov).  

 

 Trafikverkets påverkan på klimateffektivisering inom bygg- och 

anläggningssektorn  

Följande kapitel sammanfattar intervjupersonernas uttalanden om hur Trafikverkets krav, 

verktyg och arbetssätt påverkar hur klimateffektivisering genomförs inom bygg- och 

anläggningssektorn.  

 

5.2.2.1 Reduktionskrav och upphandling 

Trafikverkets respondent betonar att deras starkaste verktyg för klimateffektivisering, är de 

reduktionskrav som projekt måste arbeta för att uppnå. Reduktionskraven är idag i genomsnitt 

15 procent vilket ställer krav på entreprenörer att hitta åtgärder och arbetssätt med mindre 

koldioxidutsläpp. Kraven är i linje med Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft och kommer 

att skärpas år 2030 till 50 procents och år 2045 till 100 procent. För mindre projekt finns krav 

kopplade till produktionen av material som ställer krav på koldioxidnivåer vid framställning av 

bland annat armeringsjärn och cement. Andra krav som Trafikverket arbetar med är krav på 

EPD för olika material och begränsad bränsleanvändning (Intervjuperson D 2019, personlig 

kommunikation, 16 dec).  

 

Ett skede där Trafikverket kraftfullt kan påverka projekts klimatmässiga resultat, är 

upphandlingsskedet. Trafikverket upphandlar till största del totalentreprenader för att 

möjliggöra för entreprenörer att vara kreativa och utveckla egna nya lösningar. 

Totalentreprenadsformen ger entreprenören mer självständighet och låter denne på eget sätt 

arbeta inom den budget och det reduktionskrav som de olika parterna kommit överens om. 

Trafikverket uppmuntrar även samverkan mellan olika aktörer i ett tidigt skede för att de skall 

kunna påverka hur projekten utformas (Intervjuperson D 2019, personlig kommunikation, 16 

dec).  

 

5.2.2.2 Regelverk för kvalitet och klimateffektivisering 

Trafikverkets respondent (2019, personlig kommunikation, 16 dec) menar att myndighetens 

tekniska krav syftar till att säkerställa kvalitet och funktion vid Trafikverkets projekt. 

Regelverken fyller också syftet att utgöra en beräkningsgrund vid framtagningen av anbud och 

beräkningen av projektkostnad. Enligt Trafikverkets representant, möjliggör Trafikverket 

genom uppdaterade regelverk att nya alternativa arbetssätt kan användas. Bestämmelser likt TK 

Geo 13, där användning av KC-pelare regleras, ses över årligen.  

 

Trafikverkets respondent menar att det är ett problem att aktörer inte väljer att göra fler avsteg 

från regelverk med hjälp av exempelvis dispensansökningar. I regelverken finns det beskrivet 

hur aktörer kan gå till väga för att göra undantag och om ett projekt vill förhålla sig efter ett 

senare regelverk än det som var aktuellt vid upphandlingsskedet så finns den möjligheten, givet 

att särskilda skäl inte råder. Trafikverkets representant ser ett problem i att det finns en vanligt 

förekommande uppfattning om att regelverken utgör hinder. Uppfattningen tenderar att sprida 

sig bland olika aktörerna i sektorn och bidra till en föreställning om den är sanningsenlig.  
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Enligt SBUF-projektets projektledare, finns det en eftersläpning mellan att ett regelverk 

fastställs och att det slår igenom på marknaden. Bygg- och anläggningssektorns projektstruktur 

med projekt som löper över många år medför att uppdaterade regelverk som tas fram under 

projektets gång, sannolikt inte tillämpas. På grund av det, kan det ta uppemot 7 år för ett 

regelverk att etablera sig på marknaden. Enligt SBUF-projektets projektledare kan det vid större 

projekt, som exempelvis Västlänken vara en ännu större eftersläpning. Projektet skall vara 

färdigt år 2026 men kommer enligt beslut att till största del följa regelverket AMA Anläggning 

13 från år 2013. AMA Anläggning är sektorns överenskommelse om arbetsmetoder och 

uppdateras var tredje år (Intervjuperson D och E 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 

5.2.2.3 Konsekvenser av dispensbeslut och tidigare avsteg från regelverk 

Trafikverkets representant menar att det inte finns någon tydlig uppföljningsprocedur för 

tidigare dispensbeslut. Fall där Trafikverket godkänt avsteg från regelverk kan möjligtvis vara 

positiva för nya projekt när de kan bidra med inspiration och bevis på att åtgärden fungerat, 

men nya arbetssätt måste testas och utvärderas för att dess funktion skall kunna verifieras.  

 

Lösningar kan fungera på olika sätt beroende på projektspecifika förutsättningar, så 

anledningarna till varför regelverk inte kan skrivas om efter ett enskilt fall kan vara flera och 

komplexa (Intervjuperson D 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 

5.2.2.4 Klimatkalkylen 

Trafikverkets representant (2019, personlig kommunikation, 16 dec) upplevde att det finns 

utvecklingspotential i deras Klimatkalkylsverktyg samt sättet som myndigheten ställer krav på. 

Klimatkalkylen var initialt inte framtagen för att användas i upphandlingsarbetet, utan till för 

att övergripligt bidra med energi- och koldioxidvärden vid Trafikverkets årsuppföljningar.  

 

De ingående värdena i Klimatkalkylen kommer från ett begränsat antal projekt som 

Trafikverket utförde generaliseringar från. Jämfört med de värden från 2015 som ingår i 

Klimatkalkylen, finns idag betydligt mer sanningsenliga och detaljerade värden tillgängliga. 

Trafikverket vill dock inte använda dessa eftersom syftet med Klimatkalkylen är att jämföra 

dagens situation med de konstaterade värdena från 2015. Det finns felkällor i verktyget och 

myndighetens representant menar att man bör vara medveten om att kalkylen inte är 

verklighetsenlig till 100 procent (Intervjuperson D 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 

Klimatkalkylen uppfattas av entreprenörer som komplicerad och som att den lägger för mycket 

fokus på specifika beräkningsmetoder. Det leder till att entreprenörerna blir frågande till vad 

de egentligen beräknar. Trafikverkets representant menar att Trafikverket eventuellt, istället för 

Klimatkalkylen och reduceringskraven, skulle kunna kräva att entreprenörer presenterar de 

åtgärder som genomförts och utifrån dem beräknar den besparing som projektet gjort 

(Intervjuperson D 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 

5.2.2.5 Entreprenadform 

Trafikverkets respondent, menar att Trafikverket till största del upphandlar totalentreprenader 

och att det ger entreprenören möjlighet att vara innovativ i material- och metodval när de 

genomför projekt (Intervjuperson D 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 



26 

 

De projektchefer som intervjuades för den här studien, var eniga om att totalentreprenad som 

entreprenadform kan underlätta för entreprenören att tillämpa innovativa arbetssätt 

(Intervjuperson A och B 2019, personlig kommunikation, 19 nov). 

 

Enligt projektchefen vid Trafikplats Vinsta, som är en totalentreprenad med samverkan mellan 

entreprenör och beställare, upplevdes samverkansaspekten som hindrande för 

genomförandet av lösningar med låg klimatpåverkan. Beställarens inblandning innebar att 

entreprenören var tvungen att bevisa att alternativa lösningar inte medförde ökade kostnader, 

eftersom beställarens budget inte fick överstigas. Vid en totalentreprenad med samverkan 

mellan entreprenör och beställare, redovisas kostnaderna löpande vilket vid Trafikplats Vinsta 

innebar att Trafikverket hade översyn över de kostnader som genererades. Enligt 

entreprenörens projektchef, innebar beställarens inblandning mer resistens och en störande 

bevisbörda i samband med genomförandet av alternativa lösningar (Intervjuperson A 2019, 

personlig kommunikation, 19 nov).  

 

 Generella förutsättningar för lyckad klimateffektivisering i projekt och bygg- 

och anläggningssektorn 

Följande kapitel sammanfattar intervjupersonernas uttalanden kring generella förutsättningar 

för klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn, samt vad de anser krävs för lyckat 

arbete med grön innovation. 

 

5.2.3.1 Förändring inom hela bygg- och anläggningssektorn 

Trafikverkets representant betonade att de i sin roll som beställare är beroende av andra 

industrier och att dessa utvecklar sin verksamhet för att bli mer klimatneutrala. Särskilt är 

betong-, stål- och asfaltsindustrin de leverantörer som påverkar den grad som Trafikverket kan 

klimateffektivisera till. Industriernas arbete för att utveckla material som har låg 

klimatpåverkan är kopplade till forskning som kräver både stora kostnader och lång tid. För att 

väg- och anläggningsprojekt drastiskt skall kunna minska koldioxidutsläppen ytterligare, är de 

beroende av att svenska stålproducenter tar fram koldioxidfritt stål och att cementindustrin 

utvecklar metoder för av koldioxidlagring (CCS) (Intervjuperson D 2019, personlig 

kommunikation, 16 dec).  

 

5.2.3.2 Standardiserade tillvägagångssätt 

För att lösningar med låg klimatpåverkan skall få genomslag behöver de betraktas som en 

naturlig del av projekteringsarbetet. SBUF-projektets projektledare menade att det inte skall 

vara något som hanteras ensamt av en hållbarhetsavdelning, utan istället standardiseras och bli 

en del av det normala projekteringsarbetet. Att använda alternativa lösningar som till exempel 

betong med flygaska eller andra åtgärder som påverkar utformningen av konstruktioner kan 

kräva att ett projekt utformas på ett annorlunda sätt, vilket medför att lösningarna ej blir 

genomförbara om de introduceras i ett sent skede. För att genomföra sådana lösningar, behöver 

de vara en del av det ordinarie anbud-, projekterings- och produktionsarbetet. På så vis kan 

projektet genomföras så att det görs på det bästa sättet utifrån kvalitet-, kostnad- och 

klimateffektivitetsperspektiv (Intervjuperson E 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 

För att möjliggöra standardisering förespråkar SBUF-projektets projektledare systematik i 

arbetet med innovationer. Utförliga tester av klimateffektiviseringsåtgärder utanför projekten, 
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som utreder olika förutsättningar och tillvägagångssätt, kan begränsa det arbete som sedan 

behöver utföras vid projekten. Projekten skulle sedan vid behov kunna hämta information från 

de tester som genomförts och tillämpa de metoder som passar vid de rådande förutsättningarna. 

Detta skulle vara fördelaktigt för projekt med hänsyn till de risker och tidsbegränsningar som 

de redan är utsatta för (Intervjuperson E 2019, personlig kommunikation, 16 dec). 

  

5.2.3.3 Verktygslåda för effektivt genomförande 

Projektchefen vid Trafikplats Vinsta, ansåg att Skanskas samverkan med Trafikverket 

medförde att de blev tvungna att bevisa att alternativa lösningar inte var dyrare än 

konventionella. Denna besvärande bevisbörda, skapade en uppfattning hos projektchefen om 

att det var svårare att genomföra alternativa lösningar vid entreprenader där entreprenören 

arbetar i samverkan med Trafikverket. För att effektivt kunna genomföra nya lösningar, 

eftersökte projektchefen därför en verktygslåda, som entreprenören dels kan tillämpa under 

genomförandet av lösningar, men också för att presentera för beställaren. Till en sådan 

verktygslåda, eftersökte projektchefen en möjlighet att i ett tidigt skede kunna presentera 

följande information (Intervjuperson A 2019, personlig kommunikation, 19 nov): 

 

- 8–10 olika aktuella lösningar med låg klimatpåverkan 

- Beskrivningar a lösningar 

- Beskrivningar av det arbete som krävs för att genomföra lösningarna 

- Information som måste kännas till 

- Kostnad jämfört med konventionell metod 

- Klimatpåverkan jämfört med konventionell metod 

 

5.2.3.4 Erfarenhetsåterföring 

Enligt Trafikverkets representant, är en nyckelfaktor för att bygg- och anläggningssektorn skall 

kunna klimateffektivisera, att erfarenheter sprids mer effektivt. För att sprida erfarenheter bör 

olika samverkansplattformar utvecklas, där olika aktörer från sektorn deltar. Dessa plattformar 

förutsätter att konsulter, entreprenörer och beställare samverkar, och är villiga att sprida sina 

erfarenheter från olika klimateffektiviseringsåtgärder och lyckade projekt. Samverkansinitiativ 

som anläggningsforum och andra konferenser kan främja kommunikation av innovativa 

arbetssätt och uppmuntra viljan att sprida nyvunnen kunskap (Intervjuperson D 2019, personlig 

kommunikation, 16 dec).  

 

Trafikverkets representant och SBUF-projektets projektledare belyste båda SBUF:s projekt 

Klimatförbättringar i planering och projektering – Råd och Vägledning, som syftar till att ta 

fram vägledning för olika lösningar med låg klimatpåverkan. Det är tänkt att det projektet skall 

byggas ut och inkludera framgångsrika exempel av nya klimateffektiviseringsåtgärder, hur de 

har använts och hur de kan användas vid olika projekt (Intervjuperson D och E 2019, personlig 

kommunikation, 16 dec). 

 

5.2.3.5 Samverkan 

Både Trafikverkets och SBUF:s intervjurespondent betonade vikten av samverkan inom 

leverantörskedjan för lyckad klimateffektivisering. De belyste samtidigt att samverkan inte är 

oproblematiskt och medför utmaningar. Samverkan uppmuntras och begärs av beställare, men 

upplevs av de inblandade aktörerna som otydligt och svårbegripligt. För framgångsrik 

samverkan, betonade SBUF-projektets projektledare vikten av att kunna kommunicera och 
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bygga långsiktiga relationer. Det möjliggör och förstärker ömsesidiga beroenden mellan olika 

parter, vilket leder till tydliga incitament och gemensamma drivkrafter. Dialog mellan olika 

parter från ett tidigt skede är en förutsättning för att samverkan skall lyckas. Dialog leder till 

transparens om hur olika parter är beroende utav varandra, vilket möjliggör att arbetet kan 

utformas så det gynnar samtliga parter. Bristande kommunikation kan medföra att processer tar 

längre tid och kostnader ökar (Intervjuperson D och E 2019, personlig kommunikation, 16 dec).  

 

SBUF-projektets projektledare menade att avsteg från tidigare arbetssätt kan vara oönskade och 

uppfattas som mödosamma, eftersom en vanligt förekommande preferens är att man vill arbeta 

utefter de rutiner som finns. Det medför en pedagogisk utmaning där projektledning i projekt 

bör vara tydlig med att miljöanpassningsarbetet är viktigt och något som alla gemensamt 

behöver arbeta med (Intervjuperson E 2019, personlig kommunikation, 16 dec). Som tidigare 

nämnt, kan även samverkan mellan entreprenörer och beställare uppfattas som besvärligt när 

samverkan begränsar möjligheten för entreprenören att utföra särskilda åtgärder. Skanskas 

projektchef vid Trafikplats Vinsta, upplevde att samverkansaspekten medförde en bevisbörda, 

som negativt påverkade entreprenörens arbete (Intervjuperson A 2019, personlig 

kommunikation, 19 nov).  

 

Samverkan är inte begränsat till relationer inom ett byggprojekt, utan är något som bör också 

ske mellan olika projekt, enligt Trafikverkets representant. Samverkan mellan olika projekt, 

möjliggör ett effektivare brukande av resurser och material. Samverkan mellan olika projekt 

blir därmed en möjlighet för bygg- och anläggningssektorn att utveckla en övergripande 

logistisk kapacitet och bredda klimateffektiviseringsarbetet från enskilda projekt till ett 

sektorövergripande perspektiv. Ur logistikperspektiv, kan digitaliseringsverktyg bidra till 

positiva effekter på samverkansmöjligheter mellan olika projekt (Intervjuperson D 2019, 

personlig kommunikation, 16 dec).  
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6 Analys 

Det här kapitlet innehåller en analys av resultaten från examensarbetet. Analysen är baserad 

på den studerade litteraturen, fallstudien och de genomförda intervjuerna.  

6.1 Nyckelfaktorer för grön innovation i väg- och anläggningsprojekt 

Följande kapitel presenterar 7 nyckelfaktorer för grön innovation i väg- och 

anläggningsprojekt.  

1. Lösningarna introduceras i ett tidigt skede 

Gemensamt för lyckat genomförande av Multicem och andra lösningar med låg 

klimatpåverkan, är att de introduceras i ett tidigt skede. Det är i enighet med de resultat som 

presenteras av Noktehdan et al., (2019). I fallet med Multicem, var tidig introduktion en kritisk 

aspekt för att möjliggöra förprovningstester och dispensansökan innan pelarna behövde 

installeras. Liknande förutsättningar kan antas gälla för andra alternativa lösningar, eftersom 

nya material och metoder inte alltid kan användas som konventionella lösningar och likväl kan 

kräva avsteg från regelverk (Skanska, 2017).  

 

Projekt måste förhålla sig utefter tids- och budgetramar, vilket innebär att lösningar som avviker 

från konventionellt utförande är mindre sannolika att genomföras om de introduceras för sent, 

på grund av att cost of change ökar ju längre ett projekt fortskrider (Qi et al., 2010; 

Konkurrensverket, 2014). Att implementera nya arbetsmetoder leder till mer än ekonomiska 

och klimatmässiga konsekvenser på byggprojekt. Konventionella metoder är inte alltid direkt 

utbytbara mot innovativa alternativ, så tekniska och organisatoriska förändringar kan behöva 

göras i samband med de nya åtgärderna. Om alternativa åtgärder presenteras och inkluderas vid 

anbuds- och projekteringsskede, uppstår möjlighet att i god tid skapa utrymme i tidplaner och 

produktionsplanering för lösningarna. Sena avsteg från planer och konventionella arbetssätt kan 

även uppfattas negativa och mödosamma ur en psykologisk synvinkel bland de som arbetar 

med projekten, eftersom medarbetare gärna vill arbeta utefter en tidigt bestämd plan eller på 

det sätt som de tidigare arbetat. Tidig introduktion kan på så vis antas minska intern resistans 

för alternativa åtgärder. 

 

2. Lösningar är ekonomiskt fördelaktiga för entreprenör och beställare 

Från fallstudien, är det tydligt att ett av de starkaste incitamenten för grön innovation är 

ekonomisk vinning. Trafikverket upphandlar till största del totalentreprenader varvid 

ersättningen fastställs i samband med kontraktsskrivningen och entreprenörens vinst i projektet 

avgörs av hur lönsamt denne kan utföra det tilldelade kontraktet. Det skapar ett incitament för 

entreprenören att hitta lösningar som är ekonomiskt fördelaktiga, vilket även var scenariot vid 

de två studerade projekten. Fördelen med många lösningar med låg klimatpåverkan, som till 

exempel Multicem, är att de får sina klimatmässigt fördelaktiga egenskaper från att de ersätter 

jungfruliga material med olika typer av restprodukter. Det leder till att dessa lösningar utöver 

klimatbesparingen, medför en ekonomisk besparing (Bauen and Ibu, 2014).  

 

Vid fall när alternativa lösningar istället är dyrare än konventionella, kan problem uppkomma 

vid två fall. Det ena fallet är vid totalentreprenader med samverkan mellan entreprenör och 

beställare, eftersom det kan finnas svårigheter för entreprenören att genomföra lösningar som 

är dyrare än konventionella lösningar.  
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Det andra fallet är vid vanliga totalentreprenadformer, eftersom entreprenörers vilja att 

genomföra åtgärder som överträffar de minimikrav som formulerats enligt funktions- och 

miljökraven ofta är begränsad. Dyrare lösningar medför ett sämre ekonomiskt resultat, vilket 

därför kan påverka entreprenörens innovationsgrad. Entreprenörens begränsade vilja att 

överträffa minimikrav belyses även av Konkurrensverket (2014).  

 

3. Standardisering för enkel implementering av lösningar 

För att effektivt genomföra lösningar med låg klimatpåverkan vid projekt, krävs det att 

erfarenhet om nya lösningar dokumenteras, vidare bearbetas och resulterar i standardiserade 

beskrivningar av hur lösningar skall implementeras i nya projekt. Genom att ha möjligheten att 

presentera en verktygslåda med ett antal olika lösningar, hur de genomförs, samt de kostnads- 

och klimatkonsekvenser de resulterar i, kan det bli enklare för entreprenörer att genomdriva 

alternativa lösningar i projekt. En sådan verktygslåda kan även möjliggöra att lösningar till 

högre grad genomförs vid totalentreprenader där entreprenören arbetar i samverkan med 

beställaren, eftersom informationen i verktygslådan kan påverka beställarens vilja att tillåta 

lösningarna.  

 

För att ta fram ett sådant underlag, krävs dock utförliga tester och god kännedom om de olika 

lösningarnas konsekvenser. För nya lösningar, finns inte alltid information om hur de presterar 

över lång tid och vid olika förutsättningar. För att verifiera att nya material och metoder 

fungerar enligt önskade specifikationer, krävs ett omfattande innovationsarbete med tester av 

olika sätt att genomföra lösningar på, för att förstå hur de nya lösningarna presterar vid olika 

utföranden och olika förutsättningar. Det är för att beslutet om att använda de alternativa 

lösningarna skall kunna motiveras som fördelaktigt jämfört med de konventionella metoderna 

och på så vis inte bidra med ökad risk till projektet. 

 

4. Erfarenheter sprids inom organisationen och tillgängliggörs för nya projekt 

Erfarenhetsåterföring och kunskapsspridning är viktigt för att ta tillvara på tidigare erfarenheter, 

lära ut nya tekniker och skapa en bred och modern kunskapsgrund inom en organisation (Ben 

Arfi et al., 2018). Utmaningarna med erfarenhetsåterföring och kunskapsspridning inom 

byggföretag är kopplade till det faktum att ny kunskap uppkommer vid projekt som är av 

temporär karaktär. Det krävs därför ett knowledge management-arbete för att kunskap skall 

spridas inom ett byggföretag.  

 

En del av ansvaret för kunskapsspridning ligger på ledningen i ett projekt, som när de observerar 

fördelaktiga innovativa åtgärder har möjlighet att återföra kunskap om nya koncept tillbaka till 

organisationen, så deras lärdomar skall kunna vara tillgänlig vid andra projekt (Kuratko et al., 

2014). Det är av vikt att de erfarenheter som erhålls från nya arbetssätt, dokumenteras på ett 

sådant vis att de är lättöverskådliga för de som eventuellt skall ta tillvara på den nya kunskapen. 

Procedurer som har en positiv påverkan på medarbetares vilja att sprida sin kunskap är 

checklistor, handböcker och ledningssystem (Ben Arfi et al., 2018). Exempel på dokument som 

används för, och även kan motivera vidare kunskapsspridning, är Skanskas interna dokument 

om gröna lösningar och gröna referensprojekt.  

 

5. Engagerad ledning på alla plan inom entreprenörens organisation 

Ledarskap och organisatoriskt arbete har möjlighet att påverka graden av klimateffektivisering 

vid byggprojekt. För ett lyckat klimateffektiviseringsarbete behövs emellertid ett brett arbete 

inom flera nivåer i en organisation. På högre nivå inom en organisation, har ledningen möjlighet 
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att formulera övergripande visioner, policys och mål, som påverkar det interna arbetet brett och 

de förutsättningar som organisationen arbetar utifrån. Organisationer som har en högsta ledning 

med ett tydligt engagemang för grön innovation, genomför oftare innovativa åtgärder. Det beror 

på att engagemanget från en sådan ledning, ofta medför en mer proaktiv inställning för 

hållbarhet hos medarbetarna inom organisationen (Qi et al., 2010). Vidare påverkar ledningens 

engagemang i frågan både omfattningen och hastigheten av arbetet för klimateffektivisering.  

 

Högsta ledningens initiativ är däremot inte direkt korrelerat med hur verksamheten bedrivs på 

projektnivå. Även om ledningen på högre nivå har möjlighet att formulera strategier har de inte 

möjlighet att konkretisera dem. Medarbetare i ledningspositioner på mellan och lägre nivå har 

en enorm påverkan på hur arbetet i projekt genomförs i avseende på innovation och strategi 

(Kuratko et al., 2014). Därför är ledningen på lägre nivåer ansvarig för att identifiera, utveckla 

och iscensätta möjligheter för att projekt skall kunna genomföra innovativa åtgärder.  

 

Engagemang från projektledningen, skapar möjlighet och vilja att göra avsteg från 

konventionella metoder och ger på så vis plats och drivkraft för innovativa, hållbara idéer och 

åtgärder. Vid enskilda projekt, är individuella drivkrafter betydelsefulla faktorer bakom förslag 

och framtagande av innovativa åtgärder. Medarbetare i olika betydelsefulla roller i projekt, har 

möjlighet att omvandla organisationens visioner och ambitioner till konkreta lösningar som 

påverkar projekts och organisationens klimatprestanda. För att lösningar skall bli av, är det en 

förutsättning att projektchefen är positiv för dem. Uteblir projektchefens engagemang, är det 

sannolikt att projekten genomförs med hjälp av gamla metoder och utan engagemang för 

klimateffektiviserande åtgärder. Projektchefen har med sin erfarenhet och breda kunskap 

möjlighet att föreslå olika genomförbara idéer och påverka att de verkställs.  

 

6. Samverkan mellan olika aktörer och olika projekt 

En återkommande term som belyses av entreprenörer, beställare och konsulter är samverkan 

som en nyckelfaktor för klimateffektivisering i bygg- och anläggningssektorn. Termen 

uppfattas dock som otydlig och svårbegriplig, vilket leder till att organisationer inte förstår hur 

de skall arbeta för lyckad samverkan. Det kan i sin tur leda till att organisationer inte lyckas 

effektivisera sin verksamhet till den grad som de har potential att göra (Smith and Thomasson, 

2015). För samverkan bör kommunikation, transparens och ömsesidiga beroenden uppmuntras, 

eftersom de har möjlighet att leda till att kortsiktiga egenintressen minskar och att utnyttjandet 

av gemensam kompetens ökar. Genomförandet av nya innovativa 

klimateffektiviseringsåtgärder kräver en viss grad av samverkan eftersom de i flera 

arbetsområden kan kräva avsteg från konventionella arbetssätt. Vid komplexa situationer, 

gynnas aktörer av att gemensamt arbeta för att finna lösningar (Ozorhon and Oral, 2017). Att 

effektivt utnyttja den kompetens som finns bland de olika aktörerna, har även potential att 

minska de risker som kan tillkomma vid komplexa arbeten, vilket kan öka aktörers vilja att 

genomföra innovativa lösningar (Osipova, 2008; Konkurrensverket, 2014). 

 

Samverkan och goda relationer mellan olika aktörer bör uppmuntras även utanför enskilda 

projekt. Goda relationer mellan aktörer, är fördelaktiga för att klargöra aktörers allomfattande 

incitament och kan på så vis påverka hur väl sektorn presterar i ett övergripande perspektiv 

(Fossilfritt Sverige, 2018). Det kan i sin tur resultera i att kortsiktiga egenintressen som har en 

negativ effekt på projekts effektivitet minskar ytterligare och projekt kan bedriva ett mer lyckat 

klimateffektiviseringsarbete.  
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7. Klimateffektiviseringsarbete bedrivs i hela leverantörskedjan 

För fortsatt klimateffektivisering och implementering av innovativa produkter och arbetssätt, 

är byggprojekten beroende av att hela leverantörskedjan framgångsrikt arbetar för att utveckla 

klimatreducerande arbetssätt. Interna förändringar är inte tillräckliga för att nå storskaliga 

resultat eftersom byggprojekts utsläpp till stor del utgörs av utsläpp från produktionen av de 

material och produkter som används (Ozorhon and Oral, 2017). Ett exempel på det, är hur bygg- 

och anläggningssektorn är beroende av att cementleverantörer lyckas utveckla CCS-teknologi, 

för att reducera cementets klimatpåverkan i byggprojekten. Produkter som Multicem, reducerar 

till stor del cementproduktionens koldioxidutsläpp, men för att ytterligare kunna minska 

utsläppen krävs teknologi som inte finns i eftersökt skala (Cementa AB, 2019c). Om och när 

denna teknik utvecklas, skulle tekniken kunna möjliggöra nya arbetssätt (Ozorhon and Oral, 

2017). Andra aktörer som entreprenörer är beroende av är underentreprenörer, eftersom de utför 

en betydande del av arbetet projekten. Underentreprenörer har med sin specialistkompetens 

möjlighet att påverka de arbetssätt som används vid projekt och vidare påverka projekts 

övergripande klimatprestanda.  

 

 Sammanfattning av nyckelfaktorer 

 

Tabell 7. Sammanställning av de 7 nyckelfaktorer som beskrivits i 6.1. 

Nyckelfaktorer 

1 Lösningarna introduceras i ett tidigt skede 

2 Lösningar är ekonomiskt fördelaktiga för entreprenör och beställare 

3 Standardisering för enkel implementering av lösningar 

4 Erfarenheter sprids inom organisationen och tillgängliggörs för nya projekt 

5 Engagerad ledning på alla plan inom entreprenörens organisation 

6 Samverkan mellan olika aktörer och olika projekt 

7 Klimateffektiviseringsarbete bedrivs i hela leverantörskedjan 
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6.2 Skanskas arbete för klimateffektiva projekt och grönt byggande 

Följande kapitel analyserar Skanskas arbete för klimateffektiva projekt och redogör hur det 

relaterar till de nyckelfaktorer som beskrivits i 6.1. 

 

 Skanskas ledningssystem Vsaa 

I Skanskas ledningssystem Vsaa, finns vägledning och information om hur organisationen skall 

arbeta under bland annat anbud-, projektering- och produktionsskedet. Klimat- och miljöfrågor 

uppmärksammas redan under anbudsskedet för intern planering av ambitioner, inköp, 

kommande arbeten, hantering av krav, risker och möjligheter. Frågorna uppmärksammas också 

för att inför beställaren skapa en konkurrensmässig fördel mot andra entreprenörer. Under 

anbudsskedet kan Skanska välja att presentera eventuella lösningar med låg klimatpåverkan för 

beställaren, vilket tyder på att Skanska arbetar enligt nyckelfaktor 1 och i ett tidigt skede 

introducerar alternativa lösningar. Beskrivningar av dessa lösningar är fortfarande i ett tidigt 

stadium och det pågår ett löpande arbete för att ta fram beskrivningar av fler gröna lösningar.  

 

I Vsaa, finns utförliga beskrivningar av hur Skanska bör arbeta med konventionella lösningar, 

med information om nödvändiga resurser, förberedande arbeten och själva utförandet av 

lösningen. Beskrivningar av gröna lösningar är dock mer begränsade och möjligtvis finns det 

ett behov av mer utförlig vägledning och information inom Skanska om arbeten med 

klimateffektiviseringsåtgärder. De standardiserade arbetssätten bör därför utvecklas för att i 

högre grad uppnå nyckelfaktor 3 – ”Standardisering för enkel implementering av lösningar”. 

 

Under projekteringsskedet anpassar projekteringsledaren utformningen av projektet så att de 

interna ambitionerna inom hållbarhet och beställarens krav tillgodoses. I det här stadiet har de 

involverade aktörerna, stor möjlighet att påverka vilka arbetssätt som skall genomföras, 

eftersom de arbetssätt som beslutas antingen är Skanskas konventionella metoder eller de 

tillgängliga gröna lösningarna. Genom att under projekteringsarbetet inkludera 

klimateffektiviseringsåtgärder, minskar risken för ökade kostnader som kan uppkomma om de 

introduceras senare i projektet (Qi et al., 2010). Skanskas arbete under projekteringsskedet 

tillgodoser till viss grad nyckelfaktor 1 – ”Lösningarna introduceras i ett tidigt skede”, 5 – 

”Engagerad ledning på alla plan inom entreprenörens organisation” och 6 – ”Samverkan 

mellan olika aktörer och olika projekt”, eftersom det sker i ett tidigt skede, kräver engagemang 

från projektledningen och involverar olika aktörer.  

 

 Klimathandlingsplan 

Den klimathandlingsplan som Skanska arbetar för att ta fram, är i linje med de önskemål som 

framkom under intervjuerna med projektcheferna för de studerade projekten. 

Klimathandlingsplanen kan komma att bli ett framgångsrikt redskap vid genomförandet av de 

klimateffektiviserande åtgärderna, men även vid presentationer av olika lösningar för 

beställare. Att överskådligt kunna presentera flertalet alternativ, hur de kan genomföras och 

dess konsekvenser skulle kunna öka sannolikheten att alternativa lösningar genomförs vid 

entreprenader där entreprenören arbetar i samverkan med beställaren. Arbetet med 

klimathandlingsplanen är en form av erfarenhetsinhämtning, eftersom de som ansvarar för den, 

arbetar med att sammanställa information om hur klimateffektiviseringsåtgärder kan 

genomföras och vilka konsekvenserna som blir på resten av projektet, kostnaderna och klimatet.  
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Det är däremot av stor vikt att organisationens knowledge management-arbete ständigt pågår, 

så att erfarenheter från innovativa arbetssätt finns tillgänglig för nya projekt. Med tillgänglig 

information, minskar behovet av att på nytt undersöka hur lösningar skall genomföras (Kuratko 

et al., 2014). Utöver de som direkt är kopplade till projektet, kan hållbarhetsexperter vara till 

hjälp för att ta fram klimathandlingsplanen, vilket innebär en ytterligare källa för 

erfarenhetsinhämtning och expertis. Att arbetet med ifyllandet av klimathandlingsplanen inleds 

under projekteringsskedet, leder till att konsekvenser kan adresseras och tillgodoses i ett 

tidigare skede, vilket är fördelaktigt eftersom tidig introduktion är en nyckelfaktor för ett lyckat 

genomförande av alternativa åtgärder. Skanskas klimathandlingsplan kopplar till 

nyckelfaktorerna 1 – ” Lösningarna introduceras i ett tidigt skede”, 3 – ”Standardisering för 

enkel implementering av lösningar”, 4 – ”Erfarenheter sprids inom organisationen och 

tillgängliggörs för nya projekt”, 5 – ”Engagerad ledning på alla plan inom entreprenörens 

organisation” och 6 – ”Samverkan mellan olika aktörer och olika projekt”. 

 

Efter att Trafikplats Vega genomförts och Trafikplats Vinsta påbörjats, genomförde inblandade 

aktörer i projekten därefter erfarenhetsåterföring i form av ett grön lösning-dokument. Det 

dokumentet finns nu tillgängligt för Skanskas medarbetare i det interna intranätet, vilket belyser 

att möjligheten för medarbetare att dela med sig av egna erfarenhet genom 

hanteringsmekanismer som handböcker och IT-system, eventuellt kan ha en positiv inverkan 

på medarbetares vilja att dela med sig av dessa erfarenheter (Ben Arfi, Hikkerova and Sahut, 

2018). Skanskas verktyg och initiativ, gröna kartan, gröna lösningar och gröna referensprojekt 

kan alla verka positivt för att uppmuntra och vägleda grönt byggande, eftersom de förtydligar 

vad som kan göras för att uppnå mer klimateffektiva projekt, samt att de lyfter fram 

framgångsrika exempel. Att den interna kunskapen och erfarenheten sprids i ledningssystemet, 

kan också ha positiva påföljder för framtida innovativa hållbarhetsåtgärder, eftersom de belyser 

vikten och organisationens engagemang i frågan (Qi et al., 2010). Skanskas dokument grönt 

referensprojekt och gröna lösningar relaterar till nyckelfaktor 4 – ”Erfarenheter sprids inom 

organisationen och tillgängliggörs för nya projekt och 5 – ”Engagerad ledning på alla plan 

inom entreprenörens organisation”, eftersom det kräver engagemang från ledningen och är ett 

resultat av erfarenhetsåterföring.  
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6.3 Trafikverkets påverkan på klimateffektivisering inom bygg- och 

anläggningssektorn 

Trafikverkets arbetssätt skapar både drivkrafter och begränsningar på 

klimateffektiviseringsmöjligheter inom bygg- och anläggningssektorn. Följande kapitel 

analyserar hur Trafikverkets verksamhet påverkar enskilda projekts, samt hela bygg- och 

anläggningssektorns möjlighet att klimateffektivisera.  

 Drivkrafter 

Upphandling av totalentreprenader 

Genom att upphandla totalentreprenader, skapar Trafikverket möjlighet för entreprenörer att 

finna innovativa, fungerande lösningar. Vid totalentreprenader begränsas entreprenörens 

ekonomiska vinst av hur kostnadseffektivt den kan genomföra projektet, vilket skapar en 

drivkraft för klimateffektivisering i projekt. Eftersom flera klimateffektiviseringsåtgärder har 

en kostnadsmässig fördel mot konventionella lösningar, kan sådana lösningar vara effektiva för 

att reducera entreprenörens kostnader. Totalentreprenader kan på så vis skapa ytterligare 

incitament för entreprenören att arbeta med klimateffektivisering.  

 

Miljökrav och tilldelningsgrund vid upphandling 

Upphandlingen av ett projekt, har stor påverkan på hur det utformas och blir därför ett kraftfullt 

verktyg för ökad klimateffektivisering vid nya projekt. Den tilldelningsgrund som beställaren 

beslutar att tillämpa, påverkar vilken typ av anbud som premieras och upphandlingsformen kan 

således vara en drivkraft för klimateffektivisering. Om miljöfaktorer utgör sådana kriterier, har 

entreprenörer möjlighet att vid anbudsarbetet framhäva sitt miljöarbete för att utmärka sitt 

anbud från konkurrenters (Upphandlingsmyndigheten, 2018; Skanska, 2019h). Kraven vid 

upphandling skapar dessutom en beräkningsgrund som möjliggör att entreprenörer kan 

bibehålla konkurrenskraft, trots eventuellt ökade kostnader jämfört med konventionella 

utförandesätt (Fossilfritt Sverige, 2018; Trafikverket, 2018b).  

 

Reduceringskrav 

Särskilda incitament i form av krav och bonusar, kan vara fördelaktiga för att uppnå ytterligare 

klimateffektivisering i projekt (Konkurrensverket, 2014). Trafikverkets krav på en procentuell 

reduktion av projekts klimatpåverkan, är ett starkt verktyg och incitamenten för 

klimateffektivisering i projekt. Med Trafikverket som största enskilda beställare av väg- och 

anläggningsprojekt, har reduktionskraven en betydande påverkan på utvecklingen av sektorns 

totala koldioxidutsläpp (Trafikverket, 2019b). Eftersom entreprenörers incitament för att 

genomföra projekt som överträffar beställarens minimikrav kan vara begränsade, kan framtida 

skärpningar av reduceringskraven vara effektiva styrmedel för klimateffektivisering inom 

bygg- och anläggningssektorn (Konkurrensverket, 2014). Likaså kan bonusar och viten vid 

reduktion över eller under reduktionskravet, bidra till ytterligare incitament 

klimateffektivisering.  

 

Möjlighet att göra avsteg från regelverk med dispensansökan 

Genom att tillåta avsteg från regelverk möjliggör Trafikverket att innovativa lösningar kan 

genomföras. I Trafikverkets regelverk finns beskrivningar av hur avsteg kan göras, vilket 

skapar möjligheten att nya lösningar kan genomföras, förutsatt att entreprenören kan påvisa att 

de alternativa lösningarna tillgodoser funktionskraven.  
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 Begränsningar 

Totalentreprenad med samverkan mellan entreprenör och beställare 

Möjligheten att genomföra lösningar med låg klimatpåverkan i projekt, kan begränsas när 

entreprenören genomför projektet i samverkan med beställaren. Samverkansaspekten innebär 

att fler intressen tillgodoses under projektets gång, vilken kan innebära att genomförandet 

påverkas av exempelvis beställarens ekonomiska incitament (Konkurrensverket, 2014). 

Trafikverkets intresse av att begränsa projektkostnaden, kan således innebära att 

klimateffektiviseringsåtgärder som föreslås av entreprenören inte genomförs.  

 

Den bevisbörda som tillkommer för entreprenören, kan antas ha negativ påverkan på 

sannolikheten att klimateffektiviseringsåtgärder genomförs i två olika scenarion. Det första 

scenariot är att lösningar som är dyrare än konventionella lösningar kan komma att nekas av 

beställaren på grund av den ökade kostnaden. Det andra scenariot är att genomförandet av 

lösningar som nödvändigtvis inte är dyrare än konventionella lösningar, kan försvåras på grund 

av bevisbördan och det extra arbete den medför. 

 

Klimatkalkyl 

Det finns brister i Trafikverkets Klimatkalkylsverktyg, som begränsar hur effektivt verktyget 

beräknar koldioxidutsläpp och reduktion av koldioxidutsläpp. De värden som Klimatkalkylen 

är baserad på, är från 2015, vilket medför att de inte är lika sanningsenliga och aktuella som 

värden som finns tillgängliga idag. Oklarheterna i den metod som skall beräkna projekts 

klimatpåverkan, leder till svårigheter för både beställaren och entreprenören att förstå hur 

projekt presterar utifrån klimatpåverkan (Trafikverket, 2019c, 2019b). Svårigheterna kan skapa 

ett felaktigt underlag för aktörers klimateffektiviseringsarbete och vidare påverka hur effektiva 

de tillämpade åtgärderna är för att minska koldioxidutsläpp. Dessutom kan osäkerheter och 

missnöjen med verktyg och regelverk bli distraktioner som påverkar aktörers uppfattning om 

deras möjligheter att genomföra klimateffektiviserande åtgärder. Det finns därför en risk att 

klimatkalkylens osäkerheter får en negativ påverkan på entreprenörers 

klimateffektiviseringsarbete.  

 

Regelverk tillåter inte innovativa lösningar och medför tidskrävande dispensprocesser 

Kravdokument som TK Geo 13, styr hur lösningar skall utformas och kan på så vis begränsa 

huruvida alternativa lösningar får genomföras. Även om avsteg från regelverk kan göras med 

hjälp av dispensansökningar, medför regelverken till viss del begränsningar för 

klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn. Regelverk uppdateras inte 

automatiskt till följd av ett dispensbeslut eftersom ett enskilt fall sällan är tillräckligt för att 

verifiera en åtgärds duglighet. Det innebär att nya projekt kan behöva genomgå tids- och 

resurskrävande process när de vill nyttja tidigare godkända lösningar. Det beror på den 

omfattande komplexitet som råder vid byggprojekt och medför att åtgärder kan komma 

innebära olika konsekvenser vid olika projekt. För att underlätta för projekt att genomföra nya 

lösningar, bör utförliga tester av lösningar göras vid sidan om projektsammanhang för att 

bepröva åtgärdernas funktion vid olika förutsättningar utan att belasta enskilda projekt. 

Testerna kan på så vis öka kunskapen om de nya åtgärderna, vilket kan vara behjälpligt för både 

nya projekt och Trafikverket i deras arbete för att ta fram relevanta regelverk.  

 

 

 

  



37 

 

6.4 Generella drivkrafter och begränsningar för klimateffektivisering 

inom bygg- och anläggningssektorn 

Följande kapitel presenterar en analys av vilka övergripande drivkrafter och begränsningar 

som påverkar möjligheten för klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn.  

 Drivkrafter 

Individnivå 

Bygg- och anläggningssektorns totala koldioxidutsläpp utgörs av summan av alla enskilda 

projekts utsläpp. Därför är en betydande drivkraft för klimateffektivisering inom sektorn, 

individers engagemang att finna lösningar med låg klimatpåverkan vid de projekt som de 

arbetar vid. Detta exemplifieras i fallstudien, där ett fåtal individers engagemang medförde att 

Multicem genomfördes. Medarbetare vid projekt har möjlighet att med sin kompetens och 

engagemang, omvandla organisationers övergripande mål och visioner till fysiska åtgärder. De 

involverade individernas intresse för att göra avsteg från konventionella arbetssätt, styr därför 

till hög grad projekts innovationsgrad, vilket bekräftas av Kuratko et al. (2014). En hög 

innovationsgrad vid projekt, blir vidare en drivkraft för övergripande klimateffektivisering 

inom bygg- och anläggningssektorn.  

 

Projektnivå 

Ett projekts förutsättningar styrs av bland annat egna ambitioner, budgetar, reduktionskrav och 

tekniska krav. Detta exemplifieras i fallstudien och intervjustudien, där det framkommer att 

reduceringskrav och entreprenörens egna ambitioner kraftigt påverkar vilka lösningar som 

tillämpas. Faktorer på projektnivå kan därför vara drivkrafter som styr klimateffektivisering 

inom bygg- och anläggningssektorn.  

 

Organisationsnivå 

Drivkrafter för klimateffektivisering på organisationsnivå är bland annat enskilda aktörers 

ledarskap, policys och visioner. Därför är en engagerad ledning på mellan och hög nivå, viktigt 

för en organisations innovationsförmåga. Organisationer med en högsta ledning som engagerat 

arbetar för att uppmuntra nya arbetssätt, genomför oftare innovativa åtgärder (Qi et al., 2010). 

Organisationers arbete för klimateffektivisering, kan kommuniceras till beställare för att 

påverka hur projekt utformas. Skanska som entreprenör kommunicerar sitt arbete med grönt 

byggande både för att påverka beställare att bygga grönt men även för att skapa en 

konkurrensmässig fördel mot konkurrenter (Skanska, 2019e). Organisatoriska initiativ kan 

även vara fördelaktiga för att förtydliga hur projekt skall arbeta för att genomföra projekt 

klimateffektiva, vilket på så vis också blir en bidragande faktor till klimateffektivisering inom 

bygg- och anläggningssektorn.  

 

Effektiv spridning av kunskap inom organisationer, kan vara en drivkraft för 

klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn. Spridning av kunskap och 

erfarenheter är ett sätt att hantera de svårigheter som beror på sektorns projektstruktur och kan 

därmed möjliggöra att nya projekt genomförs med klimateffektiva metoder (Szczepańska-

Woszczyna & Dacko-Pikiewicz, 2014).  

 

Sektornivå 

Olika sektoriella initiativ som sprider kunskap och erfarenheter bland olika aktörer, kan verka 

som drivkrafter för klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn. Ett sådant 

initiativ är SBUF:s projekt Klimatförbättringar i planering och projektering – Råd och 

vägledning (SBUF, 2019), som har möjlighet att underlätta för aktörer inom bygg- och 



38 

 

anläggningssektorn att ta tillvara på kunskap och därmed minska behovet av att utreda olika 

åtgärder själva. Sådana initiativ kan ge aktörer tillgång till andra aktörers, såsom entreprenörers, 

konsulters och beställares, perspektiv på åtgärderna. Dessa initiativ samlar erfarenheter från 

olika aktörer och tillgängliggör dem i ett format som kan vägleda och underlätta för vidare 

klimateffektivisering. Initiativ som SBUF:s projekt, har därför möjlighet att både öka och sprida 

kunskap som annars är begränsad i omfattning och utbredning.  

 

Aktörers inblandning i liknande initiativ är ett sätt för extern kunskapsspridning och en 

möjlighet för ny kunskapsbildning inom och mellan organisationer. Organisationer som främjar 

intern och extern kunskapsspridning kommer mer sannolikt att ta tillvara på den tillgängliga 

kunskapen och utveckla nya innovativa arbetssätt som kan vara fördelaktiga för den verksamhet 

som de bedriver (Ben Arfi et al., 2018). Ett annat sätt för extern kunskapsspridning är olika 

typer av sektorsamverkansinitiativ såsom anläggningsforum och gemensamma konferenser. 

Olika forum som främjar kommunikation av innovativa åtgärder kan uppmuntra viljan att 

sprida nyvunnen kunskap och belöna dem som särskilt anstränger sig för att hitta nya sätt.  

 

 Begränsningar 

Individnivå 

I fallstudien observerades hur ett fåtal individers engagemang innebar att Multicem 

implementerades i projekten, vilket belyser möjligheterna som kommer med starka individuella 

drivkrafter. Bygg- och anläggningssektorns projektstruktur innebär att innovationer till hög 

grad genomförs vid projekt (Bygballe & Ingemansson, 2014). Det medför att sektorns 

innovationsförmåga kan begränsas av skepticism och ovilja till förändring. Från intervjustudien 

framkom det att enskilda individer kan uppfatta förändringar från konventionella arbetssätt som 

mödosamma, vilket belyser att det klimateffektiviseringsarbetet även innebär en pedagogisk 

utmaning. Det är givetvis inte okomplicerat att begära att medarbetare skall vara obesvärade av 

att förutsättningar blir mindre förutsägbara. Det kräver dock att arbeten planeras och informeras 

om god tid, för att på så vis uppfattas som så problemfria som möjligt.  

 

Nya material och arbetssätt 

Bygg- och anläggningssektorns möjlighet att klimateffektivisera begränsas av tillgången till 

material och metoder som kan möjliggöra projekt med mindre koldioxidutsläpp. Sektorn är 

därför beroende av att betong-, stål- och asfaltsindustrin utvecklar mer klimateffektiva material 

och arbetsmetoder. CCS-teknologi är ett exempel på ett teknikskifte som är en förutsättning för 

att bygg- och anläggningssektorn skall kunna nå visionen om nettonollutsläpp 2045 (Cementa 

AB, 2019c).  

 

Begränsad kunskap om lösningar 

Många nya åtgärder är till viss grad oprövade, vilket medför att kunskapen om dem är 

begränsad. En organisations innovationsförmåga begränsas delvis av kompetensnivån inom 

organisationen, vilket innebär att kompetensbristen medför begränsningar för 

klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn (Szczepańska-Woszczyna and 

Dacko-Pikiewicz, 2014). Från intervjustudien, framkommer det att det finns en försiktighet 

förknippad med nya material och metoder. Aktörer är försiktiga med att genomföra nya 

lösningar, eftersom de kan medföra ökad risk. Begränsad kunskap och ovilja till att testa nya 

lösningar, kan åtgärdas med utförliga tester som verifierar lösningars funktion och duglighet. 

Det är dock sannolikt en tidskrävande process som inledningsvis begränsningar hur snabbt nya 

lösningar kan implementeras inom bygg- och anläggningssektorn.   
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7 Diskussion 

7.1 Entreprenadform och samverkan 

Samtliga aktörer som intervjuades för det här examensarbetet betonade vikten av samverkan 

för framgångsrikt arbete i projekt. Likväl behandlar den studerade litteraturen samverkan som 

fördelaktigt vid komplexa förutsättningar. Samverkansaspekten är dock inte helt okomplicerad 

och bidrar till viss grad till både förvirring och begränsningar. Genom att samverka så 

tillgodoses fler intressen i högre grad, men det finns oklarheter kring hur klimatfrågor påverkas 

om samverkansaspekten medför att flexibiliteten kring lösningars kostnad begränsas. Från 

fallstudien framkom det att projektchefen vid Trafikplats Vinsta uppfattade att beställaren 

begränsade entreprenörens möjlighet att genomföra lösningar som riskerade att bli dyrare än 

konventionella lösningar. Trafikverket har till följd av uppmaningar från regeringen, 

ambitionen att vara ett föredöme inom miljöanpassning. Den ambitionen framstår dock som 

motsägelsefull om man ser till de erfarenheter som framkom i intervjustudien. Erfarenheterna 

från fallstudien visar på att graden till vilken Trafikverket arbetar för miljöanpassning, 

begränsas av myndighetens ekonomiska incitament. Givetvis bör hänsyn tas till kostnader vid 

beslut av vilka metoder som tillämpas, men ett strängt krav på inga ökade kostnader har 

möjlighet att begränsa sannolikheten att nya lösningar som det i tidiga skeden finns begränsad 

kunskap om genomförs.  

 

Samverkansaspekten kan öka projektspecifika begränsningar till klimateffektivisering inom 

bygg- och anläggningssektorn då det medför att projekten styrs av ytterligare önskemål och 

krav. Det kan vara fördelaktigt vid komplexa situationer där ytterligare kompetens erfordras, 

men det kan också på grund av beställarens inbladning medföra ökad ovilja till risktagande och 

avsteg från konventionella arbetssätt. Det belyser att en avvägning mellan reduktion av 

koldioxidutsläpp och kostnadsoptimering ständigt behöver göras i projekt. Kan det vara så att 

entreprenörer redan idag kan reducera klimatpåverkan till högre grad än beställarens 

reduktionskrav, men att de begränsas av beställarens rädsla om att det ska medföra ökade 

kostnader? Kan det dessutom vara så att reduktionskraven skulle kunna vara högre och att 

dagens reduktionskrav begränsar entreprenörers incitament till ytterligare 

klimateffektivisering?  

7.2 Kostnad och koldioxidbesparing 

Som tidigare nämnt, påverkar både en lösnings kostnad och koldioxidmässiga fördelar 

sannolikheten att den genomförs. Det förefaller dock inte finnas ett konkret svar på hur en 

avvägning av de två aspekterna bör göras. Fördelen med Multicem och andra lösningar som 

medför ett mindre behov av jungfruliga material vid framställning, är att de på grund av 

framställningssättet är fördelaktiga ur både kostnad- och koldioxidperspektiv. Lösningar som 

utnyttjar restprodukter bör dock endast antas bidra till kostnadsmässiga fördelar så länge det 

finns överskott av de nyttjade restprodukterna. På så vis kan det i framtiden uppkomma 

komplikationer om restprodukterna inte längre skulle kunna användas på ett kostnadsmässigt 

fördelaktigt sätt. Skulle ett sådant scenario uppkomma kan det komma medföra ytterligare 

utmaningar för projekt att finna lösningar som reducerar koldioxidutsläpp.  

 

Från intervjustudien framkommer det att lösningar som är dyrare än konventionella lösningar, 

kan möta motstånd i samband med att de skall presenteras för beställaren alternativt genomföras 

i totalentreprenader där entreprenören eftersträvar en viss lönsamhet. Givet att befintliga 

lösningar ofta inte innebär en kostnadsökning samt att Trafikverkets reduktionskrav är mellan 
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10–15 procent, bör möjligheterna för entreprenörer att finna lämpliga tillvägagångssätt idag 

anses vara förhållandevis goda. När Trafikverket de kommande åren däremot skall 

implementera mer stränga reduktionskrav, kan det dock uppkomma stora utmaningar. Mer 

stränga reduktionskrav kan kräva att lösningar som är dyrare än konventionella alternativ 

behöver användas och att kostnaden för projekt därmed ökar. Kostnadsaspekten är synnerligen 

relevant då den är en förutsättning för att entreprenörer och beställare skall kunna driva en så 

lönsam verksamhet som möjligt. Mer stränga reduktionskrav kommer begränsa möjligheten för 

Trafikverket att inte tillåta lösningar som är dyrare än konventionella, vilket kommer medföra 

att aktörer inom bygg- och anläggningssektorn till högre grad kommer behöva acceptera att 

klimateffektiviseringsarbetet påverkar hur de kan driva sin verksamhet. För att aktörerna skall 

kunna arbeta med klimateffektivisering så effektivt som möjligt, kommer det vid ett sådant 

scenario behöva finnas metoder för att monetärt värdera koldioxidbesparing vid valet av 

lösningar med låg klimatpåverkan.  

7.3 Begränsningar 

Det här arbetet begränsas till viss del av att fallstudien fokuserar på en enda lösning med låg 

klimatpåverkan. Utförandet av Multicem är väldigt likt utförandet av det konventionella 

alternativet. Det innebär att slutsatser dragna utifrån fallstudien möjligtvis inte till fullo 

adresserar utmaningar som tillkommer när mer komplexa lösningar skall genomföras. Andra 

lösningar kan kräva betydande ändringar vid projekterings- och produktionsskedet som 

påverkar flera områden inom ett projekt. Utmaningar vid mer komplexa lösningarna 

undersöktes istället utifrån ett mer generellt perspektiv, med hjälp av litteratur och intervjuer 

med personer som hade övergripande insyn.  

 

Arbetet fokuserade till stor del på Skanskas roll som entreprenör vid de två studerade projekten 

och organisationens verksamhet i helhet. Det medför att analysen begränsas till Skanskas 

organisation och inte nödvändigtvis reflekterar andra entreprenörers verksamhet. Dock så 

begränsas storleken av denna felkälla i och med att medarbetare från Trafikverket och WSP 

intervjuades och bidrog med sektoröverskådliga perspektiv. 

 

Valet av intervjupersoner kan ha varit ytterligare en felkälla i arbetet. Baserat på vilka 

erfarenheter de olika intervjupersonerna hade, kan dessa ha präglat de svar som de gav under 

intervjuerna. På så vis finns det en risk för att subjektiva perspektiv fick en stark inverkan på 

arbetets analys i och med att ett förhållandevis litet antal intervjuer genomfördes. Flera 

intervjupersoner belyste signifikansen av individuellt engagemang för lyckad 

klimateffektivisering vid projekt, vilket därmed åskådliggör att intervjupersonens inställning 

till frågan är relevant och därför kan ha påverkat dennes intervjusvar. Utöver subjektivitet, kan 

felaktiga påståenden och dåligt formulerade intervjufrågor ha påverkat den information som 

intervjuerna bistod arbetet med.  

7.4 Rekommendationer 

För vidare studier, föreslås det att fler fallstudier av projekt där lösningar med låg 

klimatpåverkan har nyttjats, genomförs. Det är tydligt att information och erfarenhet om nya 

arbetssätt saknas både inom organisationer och övergripande inom bygg- och 

anläggningssektorn. Studier av tidigare projekt, kan vara fördelaktiga för att samla och sprida 

befintliga erfarenheter. Förutsättningar för lösningar med låg klimatpåverkan kan skilja sig 

mycket i olika projekt, och fler studier kan på så vis leda till en mer omfattande förståelse för 

hur lösningarna kan genomföras. Med mer omfattande kunskap, kan således användbara 
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handlingsplaner och verktygslådor tas fram och senare utnyttjas för effektivt genomförande av 

lösningar.  

 

För studier kring hur entreprenadform och samverkan påverkar klimateffektiviseringsarbetet i 

projekt, bör en jämförande studie genomföras. Det kan leda till insikter om vilken 

entreprenadform som är effektivast ur klimat- och kostnadsperspektiv, samt vilka utmaningar 

som de olika entreprenadformerna medför.   
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8 Slutsats 

Följande kapitel presenterar slutsatserna från det här examensarbetet. Slutsatserna baseras på 

analys av litteratur, fallstudie och intervjuer, och syftar till att besvara de forskningsfrågor som 

arbetet utgått ifrån. 

 

I det här examensarbetet studeras två väg- och anläggningsprojekt varvid produkten Multicem 

användes som substitut för kalkcement vid genomförandet av inblandningspelare för 

jordförstärkning. Arbetet visar att Multicem kan vara fördelaktigt för att reducera 

koldioxidutsläpp och kostnader förenade med inblandningspelare. Fallstudien visar att 

entreprenören måste söka dispens för att få göra avsteg från Trafikverkets krav enligt TK Geo 

13 för att få genomföra pelarna, vilket kan påverka tekniska aspekter kring genomförandet av 

Multicem-pelarna. Dispensbeslutet kan medföra att fler pelare måste installeras, vilket vidare 

kan påverka kostnaden för lösningen. Multicem som produkt är dock billigare än kalkcement 

vilket i fallstudien innebar att kostnadsbesparingen vid de två studerade fallen blev mellan 9 

och 13 procent, beroende på om dispensbeslutet medförde krav på fler pelare eller inte. 

Multicems fördelaktiga klimategenskaper medförde att besparingen av koldioxidutsläpp blev 

54 och 55 procent, beroende på om krav på fler pelare eller inte tillkom. Från de två studerade 

fallen, framkommer det att inblandningspelarna utförs med samma metod oavsett vilken 

produkt som används. För att genomföra Multicem, måste förprovningstester genomföras i ett 

tidigt skede i syfte att undersöka vilket utförande som lämpar sig för de platsspecifika 

förutsättningarna. Förprovningstesterna och dispenskravet medför att lösningen måste föreslås 

i ett tidigt skede för att dessa processer skall kunna fullföljas innan jordförstärkningsarbetet 

behöver igångsättas. 

 

Utifrån litteraturstudien, fallstudien och intervjuerna har ett antal generella nyckelfaktorerna 

för lyckat genomförande av lösningar med låg klimatpåverkan i byggprojekt, tagits fram. De 

presenteras nedan.  

 

1. Lösningarna introduceras i tidigt skede 

2. Lösningar är ekonomiskt fördelaktiga för entreprenör och beställare 

3. Standardiserade arbetssätt som möjliggör effektivt genomförande 

4. Erfarenheter sprids inom organisationen och tillgängliggörs för nya projekt 

5. Engagerad ledning på alla plan inom entreprenörens organisation 

6. Samverkan mellan olika aktörer och olika projekt 

7. Klimateffektiviseringsarbete bedrivs i hela leverantörskedjan 

   

Examensarbetet visar att drivkrafter och begränsningar för klimateffektiviseringsmöjligheter i 

bygg- och anläggningssektorn, påverkas av individ-, projekt-, organisations- och 

sektorrelaterade faktorer. Engagemang från enskilda individer och projektledning kan leda till 

att lösningar föreslås och en genomdrivningsprocess startas. På projekt- och organisationsnivå 

har entreprenörer och andra aktörer i bygg- och anläggningssektorn genom egna mål och 

åtaganden, egna drivkrafter till att klimateffektivisera sin verksamhet för att behålla förtroende 

och konkurrenskraft. På sektornivå, har Trafikverket i sin roll som beställare och myndighet en 

ytterst relevant roll för klimateffektivisering i bygg- och anläggningssektorn. Trafikverket har 

genom upphandling möjlighet att påverka vilka typer av projekt och drivkrafter som premieras, 

vilket kan påverka sektorns förutsättningar att klimateffektivisera. Särskilda tilldelningsgrunder 

kan således tillåta sektoraktörer att vara mer klimatorienterade utan att nödvändigtvis förlora 

konkurrenskraft. 
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I examensarbetet undersöks även hur Trafikverkets verktyg och krav påverkar förutsättningar 

för grön innovation. Det framkommer att Trafikverkets krav kan medföra begränsningar för 

entreprenörers möjlighet att genomföra klimateffektiviseringsåtgärder. Regelverk kan påverka 

möjligheten att genomföra nya åtgärder och trots att aktörer är tillåtna att göra avsteg från 

regelverk, kan det likväl innebära ytterligare hinder som påverkar sannolikheten att åtgärderna 

genomförs. Därför behöver processen för att göra beviljade avsteg ses över, samt att regelverk 

regelbundet anpassas så de möjliggör positiv klimatomställning i bygg- och 

anläggningssektorn.  

 

Kunskapsspridning mellan aktörer, genom samverkan och gemensamma initiativ, är en 

nyckelfaktor för klimateffektivisering inom bygg- och anläggningssektorn. Samverkan 

underlättar vid komplexa situationer där flera aspekter måste tillgodoses och är en 

framgångsfaktor på både projekt- och sektornivå. Genom samverkan kan kunskap om nya 

arbetssätt spridas inom sektorn, för att ytterligare förbättra förutsättningarna för aktörer att 

genomföra lösningar med låg klimatpåverkan. Studien visar på att aktörer inom bygg- och 

anläggningssektorn är eniga om att samverkan mellan aktörer är en förutsättning för omfattande 

klimateffektivisering.   
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Bilaga 1 – Intervjupersoner 

 

Intervju-

person 
Organisation Yrkestitel Orsak till medverkan 

A Skanska Projektchef 

Erfarenhet av arbete med Multicem 

och klimateffektiviseringsåtgärder i 

projekt. Projektchef Trafikplats 

Vinsta. 

B Skanska 
Tidigare Projektchef, 

nu Distriktschef 

Erfarenhet av arbete med Multicem 

och klimateffektiviseringsåtgärder i 

projekt. Projektchef Trafikplats 

Vega. 

C Skanska Teknikspecialist 
Erfarenhet av arbete med Multicem, 

dispensansökan och tekniska frågor. 

D Trafikverket 
Expert inom 

hållbarhet 

Erfarenhet av klimateffektivisering 

ur ett beställarrolls- och 

myndighetsperspektiv. 

E 
SBUF och 

WSP 
Hållbarhetskonsult 

Projektledare för ett projekt i syfte 

att underlätta klimateffektivisering 

för de olika aktörerna inom bygg- 

och anläggningssektorn. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Intervjupersonen förkortas enligt: 

SBUF SBUF-projektets projektledare 

ST Skanska tekniks representant 

TRV Trafikverkets representant 

Ve Projektchef vid Trafikplats Vinsta 

Vi Projektchef vid Trafikplats Vega 

 

Ämne/Fråga Intervjuperson Syfte 

Projektbeskrivning 

- Projektet är ett examensarbete som 

utförs i samarbete med Kungliga 

Tekniska Högskolan och Skanska 

Sverige AB. 

 

- Syftet med projektet är att undersöka 

hur arbetet med Multicem har gått till 

vid Trafikplats Vega och Vinsta för att 

försöka konkretisera nyckelfaktorer 

och vilket arbete som behöver göras 

av vem och när, för att driva igenom 

lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

- Arbetet baseras på studier av 

Skanskas interna dokument, fallstudie, 

intervjuer och övrig litteratur. 

 

- Syftet med intervjuerna är att få en 

uppfattning om vad de olika aktörerna 

gjort för att driva igenom Multicem 

och andra lösningar med låg 

klimatpåverkan 

 

- Syftet med intervjuerna är att förstå 

hur olika aktörer arbetar för 

klimateffektivisering vid byggprojekt 

och vilka möjligheter och 

begränsningar som olika aktörer ser. 

Samtliga 

 

 

 

 

Samtliga 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga 

 

 

 

ST, Ve, Vi 

 

 

 

 

 

Samtliga 

Att förklara projektets 

förutsättningar 

 

 

 

Att förklara projektets syfte 

 

 

 

 

 

 

 

Att förklara hur projektet 

genomförs 

 

 

Att förklara syftet med 

intervjun 

 

 

 

 

Att förklara syftet med 

intervjun 

 

Inledande frågor 

- Är det okej för dig att intervjun spelas 

in? 

 

 

 

- Kan du beskriva din position inom din 

organisation? 

 

Samtliga 

 

 

 

 

Samtliga 

 

 

Att få tillstånd från 

respondenten att spela in 

intervjun och underlätta det 

fortsatta arbetet med intervjun 

 

Att få en introduktion till 

personen och dennes generella 

arbetsområde.  



51 

 

Frågor relaterade till Multicem och fallstudien 

- I vilka skeden involverades du i 

arbetet med Multicem-pelare och vad 

gjorde du? 

 

- Hur kom det sig att Multicem blev en 

fråga? 

 

 

 

- Hur upplevde du arbetet med 

Multicem och var det någon skillnad 

mellan arbetet med Multicem och hur 

man brukar arbeta med kalkcement? 

 

- Påverkade projektspecifika 

förutsättningar på något vis arbetet 

med Multicem-pelarna?  

 

- Vilka var nyckelfaktorerna för att 

Multicem genomfördes och kan dessa 

tillämpas generellt för lösningar med 

låg klimatpåverkan? 

 

 

- Vilka nyckelfaktorer ser ni för att 

lösningar med låg klimatpåverkan 

genomförs effektivt i projekt? 

 

 

- Hur var arbetet med dispensansökan 

och skiljde det sig något mot andra 

fall? 

 

- I projekt Trafikplats Vinsta krävdes 

dispensansökan. Varför krävdes det 

inte i Trafikplats Vega? 

ST, Ve, Vi  

 

 

 

ST, Ve, Vi  

 

 

 

 

ST, Ve, Vi  

 

 

 

 

ST, Ve, Vi  

 

 

 

ST, Ve, Vi  

 

 

 

 

 

Samtliga 

 

 

 

 

ST, Vi 

 

 

 

ST, Ve, Vi 

Att förtydliga respondentens 

arbetsuppgifter i projektet 

 

 

Att beskriva vad som väckte 

intresse för Multicem. Förstå 

generella drivkrafter till gröna 

lösningar 

 

Att få allmän uppfattning om 

tekniska, ekonomiska och 

organisatoriska skillnaden 

mellan Multicem och KC 

 

Att förtydliga projektunika 

förutsättningar som påverkade 

arbetet med Multicem 

 

Att beskriva hur till exempel 

kunskap, arbetssätt, kostnader, 

bemanning, kundens intresse, 

skede i projektet, påverkar att 

gröna lösningar genomförs 

 

Att beskriva generella 

förutsättningar för att gröna 

lösningar ska kunna 

genomföras i projekt 

 

Att beskriva och förtydliga 

arbetet kring dispensansökan 

 

 

Att förtydliga hur 

användandet av Multicem 

tillgodosåg Trafikverkets krav 

Frågor relaterade till kunskap och information 

- Hur mycket kunskap om Multicem och 

andra gröna lösningar fanns bland de 

som arbetade med projektet? 

 

- Hur upplevde du den tillgängliga 

informationen vid ditt projekt? 

 

 

- Hur skulle stödet till projekten kunna 

se ut i samband med arbetet med 

gröna lösningar? 

Ve, Vi  

 

 

 

Ve, Vi  

 

 

 

SBUF, TRV, 

Ve, Vi 

 

Att förstå befintlig kunskap 

kring Multicem och andra 

gröna lösningar 

 

Att förstå befintlig 

information som finns för att 

ge stöd till de involverade 

 

Att förstå vilket stöd som 

projekt behöver 
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- Vad anser du är av vikt relaterat till 

kunskap och information för att göra 

projekt mer klimatsnåla? 

 

 

- Hur kan man ta till vara på kunskap 

och erfarenheter? 

 

SBUF 

 

 

 

 

SBUF 

Att förstå övergripande 

uppfattningar om kunskap och 

information för klimatsnåla 

projekt 

 

Att förstå hur man kan ta 

tillvara på och återföra 

kunskap och erfarenhet från 

projekt 

Frågor relaterade till klimateffektivisering i projekt och bygg- och 

anläggningssektorn 

- Hur arbetar Trafikverket för att 

minska koldioxidutsläpp vid projekt? 

 

 

 

 

- Hur arbetar Trafikverket för att 

möjliggöra att lösningar med låg 

klimatpåverkan i projekt genomförs? 

 

- Ser du några begränsningar för att 

genomföra projekt mer klimatvänliga? 

 

 

- Ser du några begränsningar i 

Trafikverkets sätt att arbeta med 

projekt som påverkar entreprenörers 

möjlighet att genomföra 

klimatvänliga/nya lösningar? 

 

- Finns det någon skillnad i ett projekts 

klimatarbetet beroende på dess 

entreprenadform? 

 

- Hur ofta ses bestämmelser/regelverk 

över för att de inte ska vara 

hindrande? (ex Multicem) 

 

- Hur påverkar tidigare dispensbeslut 

nya projekt? 

 

 

 

- Vad ser du för förbättringsområden 

som måste åtgärdas för att långsiktiga 

mål om minskade CO2-utsläpp ska 

nås? 

 

 

TRV 

 

 

 

 

 

TRV 

 

 

 

TRV 

 

 

 

TRV 

 

 

 

 

 

SBUF, TRV 

 

 

 

SBUF, TRV 

 

 

 

TRV 

 

 

 

 

SBUF, TRV 

 

 

 

 

 

Att förstå övergripande och 

specifika åtgärder för att 

minska koldioxidutsläpp i 

samband med Trafikverkets 

aktiviteter 

 

Att förstår hur Trafikverket 

arbetar för fler klimateffektiva 

lösningar i projekt 

 

Att förstå vilka utmaningar 

Trafikverket ser med 

klimateffektivisering 

 

Att förstå vilka begränsningar 

Trafikverket ser inom sin egen 

verksamhet 

 

 

 

Att förstå skillnader inom 

klimateffektivisering beroende 

på entreprenadform 

 

Att förstå hur regelverk 

anpassas för 

klimateffektivisering 

 

Att förstå om dispensbeslut 

vid tidigare projekt påverkar 

klimateffektiviseringsarbetet i 

nya projekt 

 

Att förstå aktörers uppfattning 

om framtida utmaningar 
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- Hur ser viljan att få igenom 

klimateffektiviserande bland olika 

aktörer (ex Skanska, Trafikverket, 

leverantörer)? Är den likvärdig bland 

de olika aktörerna? 

 

SBUF 

Att förstå olika aktörers 

intresse för 

klimateffektivisering 

Övriga frågor 

- Är det något annat som du har tänkt 

på under intervjun; eller övriga frågor 

som du tycker borde ha ställts? 

 

- Finns det någon annan som du anser 

borde intervjuas för det här arbetet? 

Samtliga 

 

 

 

Samtliga 

Att ge respondenten möjlighet 

att lyfta fram övriga tankar 

 

Att ge respondenten möjlighet 

att ge förslag på övriga 

eventuella personer som kan 

intervjuas för projektet  
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