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I 

 

Sammanfattning 

För att skapa en hållbar samhällsutveckling krävs det att tänka långsiktigt vid all typ av 

infrastrukturprojektering. Detta kan göras genom att utföra en livscykelanalys (LCA) som 

beräknar en produkts eller en tjänsts miljöpåverkan under ett livscykelperspektiv. För att utföra 

LCA:er på vägkonstruktioner så har Trafikverket utvecklat verktyget Klimatkalkyl 3.0, som är en 

metodik för LCA. I följande arbete har beräkningar utförts på två fiktiva vägöverbyggnadstyper 

med hjälp av kalkylen för att fastställa vilken av de två överbyggnaderna som har minst 

miljöpåverkan. De överbyggnadstyper som ligger till grund för analysering är en överbyggnad 

med slitlager av betong och en överbyggnad med slitlager av asfalt. Vägöverbyggnaderna är 

framtagna med Trafikverkets vägdimensioneringsprogram, PMS Objekt. 

De resultat som har framkommit utifrån beräkningar med Klimatkalkyl 3.0 visar att 

överbyggnaden med slitlager av betong är bättre i avseende på klimatbelastning och 

primärenergiförbrukning än vad överbyggnaden med slitlager av asfalt är. Klimatbelastningen 

redovisas i koldioxidekvivalenter medan energiförbrukningen redovisas i primärenergi. Resultaten 

måste dock behandlas med försiktighet då modifieringar av Klimatkalkyl 3.0 har utförts vid 

beräkningar av miljöpåverkan för överbyggnaden med slitlager av betong. Modifieringarna har 

gjorts då kalkylen inte är utvecklad för att behandla betongvägar.  

 

Nyckelord: Miljöpåverkan, klimatbelastning, energiförbrukning, livscykelanalys, LCA, 

Klimatkalkyl 3.0, överbyggnad, väg, Trafikverket, drift och underhåll.   
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III 

 

Abstract  

Developing sustainable communities requires long-term planning in all types of infrastructure 

projects. A Life Cycle Analysis (LCA), which calculates a product’s or a service’s impact from a 

lifecycle perspective, is an effective approach to ensuring that infrastructure investments attain 

optimal economic and environmental efficiency. To perform LCA on road constructions 

Trafikverket (the Swedish Transport Administration) has developed the tool Klimatkalkyl 3.0, 

which is a methodology for LCA. In the following thesis, calculations have been performed on 

two types of pavements by using Klimatkyl 3.0 to determine which pavement that has the least 

environmental impact. The two types of road constructions that have been analysed are 1) a road 

construction with concrete pavement and 2) a road construction with asphalt pavement. The road 

constructions are designed by using Trafikverket’s dimensioning program, PMS Objekt.  

The calculation results show that the road construction with concrete pavement is better in terms 

of climate impact and energy consumption than the road construction with asphalt pavement. The 

climate impact is presented in carbon dioxide equivalents while energy consumption is presented 

in primary energy. The results for concrete pavement must be treated with caution since 

modifications to the program settings were necessary as Klimatkalkyl 3.0 is not designed to 

examine concrete roads. 

 

Keywords: Environmental impact, climate impact, energy consumption, Life Cycle Analysis, 

LCA, Klimatkalkyl 3.0, road construction, road, Trafikverket, operation and maintenance.  
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Förord 

Följande arbete är ett examensarbete vilket ingår som avslutande moment i 

högskoleingenjörsutbildning Byggteknik och design vid Kungliga Tekniska Högskolan.  Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits under VT 2015 på Sweco Civil AB.  

Vi vill tacka Adam Webber gruppchef på VägDesign och Mattias Le Moine gruppchef på Väg- 

och Markteknik som erbjöd oss att utföra denna studie på Sweco Civil. Vi vill också tacka vår 

näringslivshandledare Bobo Ostojic och vår handledare Anders Wengelin på KTH för den 

återkoppling och det stöd vi fått under arbetets gång. Vidare vill vi tacka Susanna Toller på 

Trafikverket för all den hjälp och information vi fått tagit del av gällande Trafikverkets verktyg 

för LCA beräkningar. Slutligen vill vi tacka alla de medarbetare på Sweco Civil och alla de 

uppgiftslämnare som har svarat på frågor och bidragit med information så att denna studie har 

kunnat slutföras.  

 

 

                                      

                       Hanna Ericsson                  Jenny Phung       

                                 

Stockholm 2015-06-16  
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Terminologi 

 

ABS 16 AsfaltBetongStenrik med största stenstorlek 16 mm. En vanligt 

förekommande asfaltmassa på högtrafikerade vägar.  

Ballast  Stenmaterial. 

Bitumen  Ett bindemedel som används i b.la. asfaltmassor. 

Bombering  Lutning på slitlagret för att säkerställa vattenavrinning.  

Bundna lager  Lager i en överbyggnad vilka är bundna med någon typ av 

bindemedel.   

Bärighet Ett begrepp som beskriver hur mycket last en konstruktion kan klara 

utan att deformationer eller sprickor uppkommer. Lasten innebär 

både enstaka och ackumulerade laster.  

BÖ  Betongöverbyggnad med bitumenbundet bärlager. 

DoU  Drift och underhåll. 

Dymling I detta arbete är en dymling ett armeringsjärn som binder samman 

betongvägens betongplattor.    

Ekvivalent antal  Antal ekvivalenta standardaxlar som vägen måste klara av under 

standardaxlar, (Nekv) den dimensionerade livslängden. En ekvivalent standardaxel är en  

  omräknad faktor för tunga fordons axellast. En standardaxel är  

  bestämd till 100 kN.     

Emissioner I detta arbete avser emissioner utsläpp som har en påverkan på 

miljön.  

EPD Environmental Product Declarations. Ett system som ger 

information om tjänster och produkters miljöpåverkan. Att en 

produkt eller tjänst är miljövarudeklarerad och certifierad innebär att 

produkten eller tjänsten är kvalitetssäkrad och innehåller 

information som gör den jämförbar. 

GBÖ  Grusbitumenöverbyggnad.  

Hot spots I detta arbete är en hot spot en process eller en del av en process som 

utmärker sig extra mycket med hänsyn till klimatpåverkan.  

Hydrauliskt bindemedel Ett bindemedel som hårdnar vid reaktion med vatten.   

Infrastrukturer Anläggningar som används dagligen av samhället. Att upprätta dessa 

anläggningar kräver stora investeringar. 

Koldioxid, (CO2) Den växthusgas som har störst klimatpåverkan. Koldioxid bildas vid 

förbränning av fossila bränslen.  

Koldioxidekvivalenter, En gemensam enhet för uttryck av klimatpåverkan. Enheten gör det 

(CO2-ekv.)  möjligt att jämföra olika gasers miljöpåverkan då gaser 

  har olika stor effekt på miljön.   

Kornstorleksfördelning Procentuell fördelning av partiklar av olika fraktioner. 
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LCA Life Cycle Analysis, Livscykelanalys är ett verktyg för att beräkna en 

produkts eller en tjänsts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

Metoden för beräkningarna kan variera beroende på modell och 

avgränsningar.  

LCCA Life Cycle Cost Analasys, Livscykelkostnadsanalys är ett verktyg för 

att beräkna en produkts eller en tjänsts kostnad ur ett 

livscykelperspektiv. Metoden för beräkningar kan variera beroende 

på modell och avgränsningar. 

Obundna lager Lager i en överbyggnad som inte har något bindemedel. 

Primärenergi Den energi som krävs för att producera slutlig energi. Slutlig energi 

kan t.ex. vara elektricitet eller processade bränslen.  

Skevning  Dosering av vägen i syfte för god kördynamik samt vattenavrinning.  

Skjuvningspåkänningar Påkänningar som uttrycks i vinkeländring vilken är skapad av 

deformationer.  

Slitlager  Vägens yta dvs. översta lagret i vägöverbyggnaden.  

Systemgränser Avgränsning som utförs i syfte att informera om vilka processer som 

är inkluderade i en LCA.  

TRVK Väg Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv 

utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. 

TRVR Väg Trafikverkets tekniska råd vid dimensionering och konstruktiv 

utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. 

Tryckpåkänningar Tryck från laster, i detta fall trafik.  

Tung trafik  Fordon som har en bruttovikt över 3,5 ton.  

T-värde Ett värde som anger draghållfastheten i enheten MPa för 

anläggningsbetong.  

Typkonstruktion Ett exempel på hur en konstruktion kan se ut. 

Underbyggnad De fyllningsmassor som krävs för att skapa en god väggeomtri. 

Fyllningsmassor ligger ovan ursprunglig mark.  

Undergrund  Ursprunglig mark. 

Vägkropp Hela vägkonstruktionen där undergrund, underbyggnad och 

överbyggnad inkluderas.  

ÅDT Årsmedeldygnstrafik. Ett mått på medeltrafikflödet per dygn för ett 

specifikt år och vägavsnitt. Årsmedeldygnstrafik anges i fordon per 

dygn.    

ÅDTk  Årsmedeldygnstrafik per körfält.  

Överbyggnad De lager i vägöverbyggnaden som ligger ovan fyllningsmassor och 

schaktbotten. 
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1 Inledning 

Följande kapitel beskriver bland annat bakgrund, syfte och avgränsningar för detta 

examensarbete. 

1.1 Bakgrund 

Med en ökande befolkningsmängd och ekonomisk tillväxt sätts det nuvarande svenska vägnätet 

på prov och en ständig expandering pågår. För att skapa ett välmående samhälle krävs det att 

samhället tillsammans arbetar för en hållbar utveckling även när det gäller att tillgodose 

näringslivets och invånarnas behov av transport. Hållbar utveckling innebär att arbeta för att 

utveckla förbättringar så livskvaliteten för både dagens generation och kommande säkerställs. 

Därför är det nödvändigt att undersöka vägkonstruktioners livscykler för att få en korrekt bild 

av den sammanlagda miljöpåverkan en viss vägkonstruktion orsakar under sin livstid. 

För att undersöka den totala miljöpåverkan kan en livscykelanalys utföras. Livscykelanalys, 

LCA (Life Cycle Analysis) kan användas för att beräkna den fullständiga miljöpåverkan en 

produkt eller tjänst har och identifiera var i livscykeln miljöpåverkan är som störst. En LCA kan 

också användas som ett verktyg för förbättring eller för att jämföra alternativ som har samma 

funktion. Beroende på förutsättningar, metoder och kalkyler kan LCA:er utformas på olika sätt. 

I detta arbete har en vägöverbyggnad med slitlager av betong och en överbyggnad med slitlager 

av asfalt jämförts med hjälp av Klimatkalkyl 3.0 vilket är en metod för LCA. Valet av 

vägkonstruktioner grundar sig på att betong och asfalt är de vanligaste beläggningstyperna som 

används på högtrafikerade vägar. Trafikverket har upprättat modellen Klimatkalkyl 3.0 som ett 

verktyg i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling och för att nå de transportpolitiska målen 

samt de miljökvalitetsmål som regeringen ställer. Regeringen har även en vision om att Sverige 

år 2050 ska uppnå noll i nettoutsläpp av koldioxid (CO2), vilket innebär att hänsyn måste tas till 

den miljöpåverkan som konstruktioner orsakar under sin livstid redan vid planering av 

vägprojekt (Proposition 2012/13:25). 

1.2 Syfte och målformulering 

Följande examensarbete avser att genom en livscykelanalys utreda vilken vägkonstruktion, 

överbyggnad med slitlager av betong eller asfalt, som är bäst att anlägga ur ett miljöperspektiv. 

Livscykelanalyserna utförs med hjälp av Trafikverkets modell Klimatkalkyl 3.0 som bygger på 

LCA-metodik. De överbyggnadskonstruktioner som jämförs är två fiktiva typkonstruktioner 

som dimensionerats för en motorväg med fyra körfält.  Målet med arbetet är att resultatet av 

kalkylerna ska kunna användas vid upphandlingar av vägprojekt där fokus ligger på att minska 

miljöpåverkan. Arbetet ska också vara ett exempel på hur LCA och Trafikverkets Klimatkalkyl 

3.0 kan tillämpas för att ta reda på infrastrukturers klimatbelastning och energianvändning.  

1.3 Problemformulering 

Problemet idag är att byggande, drift och underhåll (DoU) av vägar orsakar stora mängder 

koldioxidutsläpp till atmosfären (KTH 2012). Trafikverket arbetar aktivt för att minska denna 

klimatbelastning och kräver därmed att Klimatkalkyl 3.0 ska upprättas för 

transportinfrastrukturprojekt som har en investeringskostnad ≥ 50 miljoner kronor (Trafikverket 

2015b). Därför är det viktigt att undersöka vilken typ av vägkonstruktion som påverkar miljön 

minst ur ett livscykelperspektiv och för att visa hur hållbar utveckling kan tillämpas inom 

vägkonstruktionsprojektering.  
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1.4 Frågeställning 

Arbetet kommer att besvara följande frågor: 

 

 Är överbyggnader med slitlager av asfalt eller överbyggnader med slitlager av betong 

bäst att anlägga med hänsyn till klimatpåverkan? 

 Är överbyggnader med slitlager av asfalt eller överbyggnader med slitlager av betong 

bäst att anlägga med hänsyn till förbrukning av primärenergi? 

 Är Klimatkalkyl 3.0 en bra LCA-metod för analys av överbyggnadskonstruktioner? 

 Vilka faktorer har stor betydelse för resultatet i Klimatkalkyl 3.0? 

1.5 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till att jämföra asfalt- och betongvägar i en LCA studie. Då LCA:erna i 

detta arbete är beräknade enligt modellen Klimatkalkyl 3.0 är det klimatkalkylens avgränsningar 

som är aktuella. Klimatkalkyl 3.0 har systemgränser som avser att behandla energianvändning 

och klimatbelastning för byggande och DoU under ett livscykelperspektiv för 

infrastrukturkonstruktioner. Därmed inkluderas inte utnyttjandet av vägen i studien. Mer om 

kalkylens avgränsningar se avsnitt 4.5.3. 

1.6 Målgrupp 

Arbetet riktar sig till personer som arbetar med eller har intresse för vägprojektering. Personer 

som är intresserade av LCA kan också finna rapporten värdefull och informativ. Även 

Trafikverket kan dra nytta av detta arbete för att utveckla sitt verktyg, Klimatkalkyl 3.0, för 

LCA beräkningar. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 – Metod 

Valda metoder, datainsamling och metodkritik redovisas i detta kapitel.  

Kapitel 3 – Nulägesbeskrivning 

En presentation om Sweco AB och Sweco Civil AB vilket är bolaget där arbetet har skrivits. 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram  

I kapitlet beskrivs vägkonstruktioners uppbyggnad och drift- och underhållsåtgärder. Kapitlet 

ger också en beskrivning av teorin för LCA och hur LCA tillämpas inom vägkonstruktion. 

Kapitel 5- Genomförandet 

En mer ingående beskrivning över tillvägagångssättet för arbetet. 

Kapitel 6 – Resultat  

Sammanställning av resultaten från Klimatkalkyl 3.0. 

Kapitel 7 – Diskussion och analys 

Diskussion och analys av metoder och de resultat som har framkommit samt jämförelser mellan 

de två överbyggnaderna. 
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Kapitel 8 – Slutsats 

Slutsatser dragna utifrån de diskussioner och analyser som har förts i föregående kapitel. 

Kapitel 9 – Rekommendationer och framtida arbeten 

Rekommendationer för utförande av LCA och förslag till framtida arbeten.  
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2 Metod 

De valda metoderna för arbetet kommer att tas upp i följande kapitel.  

2.1 Val av metod. 

2.1.1 Intervjuer  

Ett flertal intervjuer har genomförts för insamling av värden till Klimatkalkyl 3.0. Intervjuer har 

utförts med respondenter från b.la. VTI, Trafikverket, Pon Equipment och Wirtgen Group där 

uppgiftslämnare har varit specialister på vägteknik, områdeschefer och säljare. För att få 

kunskap om hur DoU fungerar på betongvägar, då dagens betongvägar i Sverige hittills inte har 

haft ett större behov av underhåll, har intervjuer med respondenter på Trafikverket och HTC 

Sweden genomförts. Även ett flertal intervjuer med Susanna Toller, utredare för material och 

kemiska produkter på Trafikverket, har utförts för att få förståelse över uppbyggnaden av 

Klimatkalkyl 3.0.  

2.1.2 Studiens betong- och asfaltsvägar 

Vägöverbyggnaden för betongvägen och för asfaltsvägen har tagits fram genom Trafikverkets 

vägdimensioneringsprogram, PMS Objekt version 5.0. Klimatkalkyl 3.0 har använts vid LCA 

beräkningar vilken ägs och förvaltas av Trafikverket. Klimatkalkyl 3.0 är i nuläget inte 

utvecklad för att hantera betongöverbyggnader. I samråd med Susanna Toller har därför 

ändringar i kalkylen utförts för att anpassa LCA-metoden till betongvägars förutsättningar. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primär-och sekundärdata  

Arbetet har kunnat utföras med hjälp av insamlad sekundärdata från litteratur, rapporter och 

artiklar. Sekundärdata har använts för dimensionering av vägkonstruktioner vilka ligger till 

grund för mängderna material som förts in i beräkningarna för LCA. Primärdata från intervjuer 

har använts för vissa beräkningar av energiåtgång och klimatpåverkan.  

2.2.2 Tidigare forskning inom området 

Det finns tidigare arbeten som behandlar LCA på vägkonstruktioner men få studier har gjorts 

enligt Trafikverkets LCA modell Klimatkalkyl. Trots detta har dessa arbeten studerats för att 

utöka kunskapen om utförandet av LCA. Tidigare forskning inom området har hittats genom 

olika sökmotorer och databaser.   

2.2.3 Dimensionering och kalkyler 

Dimensionering har utförts i Trafikverkets dimensioneringsprogram för vägkonstruktioner, 

PMS Objekt 5.0. PMS Objekt följer Trafikverkets krav (TRVK Väg) och Trafikverkets råd 

(TRVR Väg) för dimensionering av vägkonstruktioner. Klimatbelastning och energianvändning 

har beräknats ur ett livscykelperspektiv med hjälp av Trafikverkets Klimatkalkyl 3.0 som är 

uppbyggd enligt ISO-standard.  
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2.3 Metodkritik  

PMS Objekt är det vägdimensioneringsprogram som Trafikverket erbjuder vilket följer deras 

krav och råd och därför anses programmet vara pålitligt. Utifrån tidigare erfarenheter är det känt 

att PMS Objekt är ett lätthanterligt verktyg för vägdimensionering.  

LCA tillämpas inom många olika områden och metoden varierar. Trafikverkets Klimatkalkyl 

3.0 utgår från ISO-standarder för LCA. Därför anses kalkylen vara en tillförlitlig LCA-metod. 

Det som bör uppmärksammas är att de värden som kalkylen använder sig av vid beräkning av 

klimatpåverkan och energianvändning är kopplade till arbetsprocesser och material som 

används i nuläget. Även de justeringar som har utförts i samband med analysen av 

betongöverbyggnaden måste beaktas trots att dessa justeringar har gjorts med inrådan av 

Susanna Toller. De ingångsdata för olika material som har delgivits under intervjuer anses vara 

tillförlitliga men är i viss utsträckning medelvärden.        
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3 Nulägesbeskrivning  

I följande kapitel beskrivs Sweco Civil AB vilket är det företag som examensarbetet har skrivits 

för.  

3.1 Sweco AB 

Sweco är ett internationellt konsultföretag inom arkitektur och teknik. Fokus för företaget ligger 

på att erbjuda konsulttjänster med lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Koncernen 

består av ett antal bolag med kontor i ca 100 orter i Europa och ytterligare 10 kontor i andra 

världsdelar. Idag är antalet anställda 9 000 i hela koncernen varav 4 900 personer arbetar på 

Sweco i Sverige (Sweco 2014). 

År 1889 bildades det första företaget, Theorells Ingenjörsbyrå, vilket är ett av företagen som har 

legat till grund för det som idag kallas Sweco. Sweco har genom åren vuxit genom förvärv av 

ett flertal företag. Den senaste stora sammanslagningen skedde år 2013 då Vectura blev en del 

av Sweco koncernen (Sweco 2014). 

Sweco Civil arbetar inom området mark och anläggning där uppdragen omfattar b.la. utredning, 

planering och projektering av vägar, järnvägar, tunnlar och broar. Uppdrag som Sweco Civil för 

närvarande är involverade i är Tunnelbanan till Nacka, Nya Karolinska Solna NKS och Norra 

Länken i Stockholm. Beställarna av dessa konsulttjänster i Sverige är b.la. Trafikverket, 

kommuner och entreprenörsföretag. Trafikverket som är en av de större aktörerna på marknaden 

kräver idag att LCA upprättas för infrastrukturkonstruktioner med höga investeringskostnader. 

Därför ligger det i Sweco Civils intresse att få en förståelse för Trafikverkets LCA-metod 

(Sweco 2015 ; Trafikverket 2015c). 
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4 Teoretisk referensram 

I följande kapitel ges bland annat en kort introduktion till vägar följt av en beskrivning av 

vägkonstruktioners uppbyggnad. Därefter kommer en redogörelse av betong- och asfaltsvägar 

samt uppbyggnad och utförande av LCA.  

4.1 Trafikverkets arbete för en hållbar miljö 

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för byggande och DoU av statliga vägar i Sverige 

och strävar därmed att nå de miljömål som regering och riksdag ställer. År 2005 beslutade 

riksdagen att Sverige ska arbeta för att uppfylla 16 miljökvalitetsmål som berör bl.a. frisk luft, 

begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö. Målen eftersträvas 

att vara uppfyllda år 2020. Regeringen fastställde år 2014 en nationell plan för transportsystem 

som gäller för åren 2014 till 2025. I planen är det beslutat att ca 500 miljarder kronor kommer 

att tilldelas utveckling av det svenska transportsystemet. Pengarna ska gå till DoU och 

infrastrukturinvesteringar. Valet av vilka investeringar som utförs påverkas av de nationella 

miljökvalitetsmålen då investeringarna måste ha en begränsad miljöpåverkan för att dessa mål 

ska kunna uppfyllas. Förutom miljökvalitetsmålen påverkas också valet av investeringar av de 

transportpolitiska hänsynsmålen för miljö och hälsa samt Sveriges vision om noll i nettoutsläpp 

av CO2 år 2050 (Trafikverket 2015a ; Trafikverket 2015c ; Trafikverket 2014 ; Regeringen 

2012). 

4.2 Vägar 

Vid dimensionering av vägöverbyggnader som finansieras med hjälp av stadsbidrag ska TRVK 

Väg och TRVR Väg följas (Trafikverket 2012).   

4.2.1 Introduktion vägar  

Traditionellt byggs vägar i Sverige med slitlager av asfalt, men med en ökande 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och en ökande andel tung trafik har intresset för andra 

vägkonstruktioner vuxit fram. Ett alternativ som är beprövat i ett flertal länder är överbyggnader 

med slitlager av betong. Betongens egenskaper medför att beläggningen är ett alternativ till 

asfalt då den är slitstark, har hög bärförmåga och god beständighet. Asfaltens fördelar är att den 

är billigare att framställa och att reparera samt tålig mot dragpåkänningar i slitlagrets underkant. 

Vid ojämnt underlag har asfalten också fördelar mot betongen då den är flexibel (Silfwerbrand 

2010). 

4.2.2 Vägkonstruktioner 

Bärförmåga, beständighet och säkerhet är funktionella krav som ställs på vägkonstruktioner. För 

att uppnå de krav som ställs på bärförmåga och beständighet måste konstruktioner 

dimensioneras mot sättning och tjällyft. Med avseende på säkerhet måste vägytan uppnå god 

textur och jämnhet (Wengelin red. 2010). 

Vägkroppen utgörs av en underbyggnad och en överbyggnad och dessa skiljs åt av terrassytan. 

Underbyggnaden, som även kallas terrass, vilar på undergrunden vilken består av ursprunglig 

mark. Underbyggnaden utgörs av köpt eller schaktat återfyllnadsmaterial vid bank, där 

vägprofilen måste fyllas ut för att skapa god kördynamik. Där landskapet har högpunkter kan 

det krävas att massor schaktas för att även här säkerställa kördynamiken. Överbyggnaden som 

ligger på terrassytan består av ett flertal lager som kan vara bundna eller obundna. Till bundna 
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material räknas stenmaterial som är blandat med ett bindemedel t.ex. bitumen eller cement. 

Obundna material kan bestå av krossat eller okrossat stenmaterial (Wengelin red. 2010). 

Utifrån undergrundens och underbyggnadens bärighet som varierar beroende på jordart, 

dimensioneras överbyggnaden. Överbyggnadens huvuduppgift är att fördela och reducera 

trafiklaster så att deformationer och skjuvningspåkänningar inte skadar terrassen. Förenklat är 

överbyggnaden uppbyggd av ett slit-, bär- och förstärkningslager (Wengelin red. 2010). 

Slitlagret är konstruktionens yta som är till för att säkerställa säkerheten och komforten för 

trafikanterna. Lagret ska vara stabilt och får inte deformeras av hjullaster så att spårbildning 

uppkommer. Slitlagret ska också ha god resistans mot nötning i länder där dubbdäck används 

vid vinterväglag. Det är även viktigt att slitlagret är tätt för att minska risken för tjällyft i de 

underliggande lagren (Wengelin red. 2010). 

Bärlagrets uppgift är att ta upp och fördela den last som slitlagret för ner i konstruktionen. Ifall 

bärlagret är av god kvalitet och kan reducera tryckpåkänningarna till en tillräckligt låg nivå kan 

ett mindre processat stenmaterial användas som förstärkningslager. Förstärkningslagrets 

huvuduppgifter är att ytterligare reducera påkänningar och skilja bärlagret från terrassen och 

tvärtom, för att förhindra att material blandas. Om material från terrassen blandas med 

ovanliggande lager kan fukt stiga i konstruktionen och skapa problem med tjäle. Ibland kan 

överbyggnaden också ha ett skyddslager under förstärkningslagret då överbyggnaden är tunn 

och består av tjälfarligt material. Skyddslagrets uppgift är då att separera terrassen från de 

ovanliggande lagren för att skydda dessa mot tjäle. Materialets kvalitet på skyddslagret kan 

variera beroende på lagrets tjocklek. Skyddslagret kan bestå av samma material som 

förstärkningslagret om skyddslagret är tunt, annars används en lägre kvalitet på stenmaterial 

(Wengelin red. 2010). För principskiss över en överbyggnads uppbyggnad se Figur 4.1. 

 

 

Figur 4.1. Principskiss över överbyggnadens uppbyggnad med terrass av materialtypen 2-6 (Trafikverket 2005). 

För materialtyper se Bilaga 6. 

 

4.2.3 Olika typer av överbyggnader 

Överbyggnader kan delas in i två huvudtyper, styva och flexibla. De 

överbyggnadskonstruktioner som består av minst ett hydrauliskt bundet lager kallas för styva. 

Flexibla överbyggnader är konstruktioner med obundna och bitumenbundna lager eller endast 

obundna lager (Wengelin red. 2010). 
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De flexibla och styva överbyggnaderna kan delas in i följande överbyggnadstyper, se Figur 4.2. 

 

Betong-och asfaltsöverbyggnader som har samma geotekniska förutsättningar kan konstrueras 

på samma sätt men tjocklekarna på lagren i överbyggnaden varierar. För betongöverbyggnad 

med bitumenbundet bärlager se Figur 4.3 och för grusbitumenöverbyggnad se Figur 4.4.  

 

 

Figur 4.3. Typkonstruktion för Betongöverbyggnad med bitumenbundet bärlager, (BÖ) (Trafikverket 2011b). Mått 

i mm. För materialtyper se Bilaga 6. 

Figur 4.2. Överbyggnadstyperna beror på trafikbelastning, tillgång till material och klimat. 
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Figur 4.4. Typkonstruktion för Grusbitumenöverbyggnad, (GBÖ) (Trafikverket 2011b). Mått i mm. För 

materialtyper se Bilaga 6. 

 

4.2.4 Asfaltsvägar 

Tidigare låga investeringskostnader och en starkt utvecklad asfaltsindustri har lett till att 

bituminösa beläggningar är den vanligaste beläggningstypen på statligt finansierade vägar i 

Sverige.  Flera olika typer av asfaltmassa har tagits fram för att kunna optimera överbyggnader 

ur kostnadssynpunkt och utifrån klimat samt geotekniska förutsättningar. Dagens begränsade 

tillgång på råolja leder dock till stigande oljepriser vilket påverkar den hittills låga 

investeringskostnader för asfaltsvägar. 

Asfaltmassa för slitlager 

Bitumen, stenmaterial och tillsatser är komponenterna i en asfaltmassa. Bitumen är ett 

trögflytande material som finns naturligt i egenskap av naturasfalt men utvinns oftast från råolja. 

Det är bitumen som är bindemedlet i bituminösa beläggningstyper och kan variera i viskositet. 

Stenmaterialets egenskaper beror på kornstorleksfördelning, kornform och bergart. 

Egenskaperna på stenmaterialet har stor betydelse för texturen på slitlagret vilket påverkar t.ex. 

buller och friktion. Den bergart som används i asfaltmassa ska vara nötningsbeständig så att 

slitlagret blir slitstarkt. Tillsatser tillförs i syfte att förbättra beläggningens beständighet för 

temperaturväxlingar. En vanlig asfaltmassa för högtrafikerade vägar är ABS 16 vilket är en 

stenrik massa med bindemedel av bitumen. Siffran indikerar vilken den största stenstorleken i 

massans kornfördelning har. Fördelningen av komponenterna i t.ex. asfaltmassan ABS 16 ska 

enligt Trafikverket (2011a) vara 6 % bitumen, 0,3-1,5 % tillsatser och ca 93 % stenmaterial. 

Asfaltbeläggning är 100 % återvinningsbar och uttjänad asfalt används som råvara vid 

framställning av ny asfaltmassa (Trafikverket 2011a).  
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Uppbyggnad och utförande av slitlager av asfalt 

Slitlagertjockleken på asfaltbeläggningar varierar utifrån massans täthet och kvalitet. Vid 

asfaltering med t.ex ABS 16 ska slitlagret vara mellan 36-64 mm tjockt (Trafikverket 2011c). 

Asfaltmassor kan sorteras in i varma, halvvarma och kalla beroende på vid vilken temperatur 

som massan blandas. ABS 16 är en varm asfalt som blandas vid temperaturen >120 °C. Vid 

asfaltering läggs asfaltmassan ut med hjälp av en asfaltsläggare och packas därefter med en vält 

(Wengelin red. 2010).  

4.2.5 Betongvägar  

Ett ökat intresse för betongvägar i Sverige inleddes under 1990-talet för att undersöka alternativ 

till asfaltsvägar. Detta resulterade i att fyra betongsträckor anlades. Dessa vägar finns intill E4 

vid Arlanda (1990), E6 vid Falkenberg (1993), E6 norr om Halmstad (1996) samt vid E20 vid 

Eskilstuna (1999). Under 2000-talet byggdes bara en sträcka med slitlager av betong vilken finns 

på E4 norr om Uppsala (2007). Den totala sträckan betongväg är uppskattad till 68 km vilket 

motsvara 1 % av det totala vägnätet i Sverige (VTI 2011).  

Betong för slitlager 

Den betong som används till vägkonstruktioner kallas anläggningsbetong eller höghållfast 

betong. Anläggningsbetong finns i hållfasthetsklasserna T2,5, T3,5 och T4,5, där T-värdet 

definierar betongens draghållfasthet i enheten MPa. Betong består av cement, stenmaterial och 

vatten.  De ungefärliga fraktionerna för anläggningsbetong är 13 % cement, 80 % stenmaterial 

och 7 % vatten beroende på önskad hållfasthet. Även små mängder tillsatser blandas i för att 

förbättra egenskaper och för att öka livslängden. Cementet som används i anläggningsbetong är 

av typen Portlandcement vilket är ett cement som består av en viss andel gips för att reglera 

tillstyvnandet. Till anläggningsbetong väljs oftast ballastmaterialet till Durasplit (hälleflinta) 

eller porfyr med maximal stenstorlek 16 mm eller 8 mm.  Betong är ett material som är 

fullständigt återvinningsbart och kan återanvändas till t.ex. fyllnad eller ny betong när den 

uttjänat sitt huvudsyfte (Gillberg et al. 1999 ; Westling 1999).  

Uppbyggnad och utförande av slitlager av betong 

I Sverige används typen oarmerad fogad betong (PJCP) vid upprättande av betongväg men i 

andra delar av världen förkommer även kontinuerligt sprickarmerad betongväg (CRCP) samt 

sprickarmerad fogad betongväg. Den sist nämnda typen påträffas väldigt sällan då vägar 

konstruerade på detta vis ofta drabbas av uppsprickning (Ljungkrantz, Möller & Petersons red. 

1997).  

Tjockleken på slitlagret för oarmerade fogade betongvägar är mellan 200-220 mm. Vanligtvis 

gjuts slitlagret i två skikt med ett övre och ett undre lager. Det övre lagret har en tjocklek på ca 

50 mm medan det undre skiktet har en tjocklek på ca 150 mm. Stenmaterialet i det övre lagret 

har högre kvalitet än stenmaterialet i det undre detta för att öka slitstyrkan och minska 

kostnaderna (Dolk & Hultqvist 2014). 

Oarmerad fogad betongväg gjuts med glidformsläggare. Glidformsläggaren lägger ut och 

vibrerar betong på det bundna bärlagret som kan var bitumen- eller cementbundet. 

Specialutrustning på glidformsläggaren placerar dymlingar och förankringsstänger i betongen 

samt avjämnar den färdigställda ytan. För att få slitlagret mer slitstarkt så friläggs stenmaterialet 

i ytan genom tvättning eller borstning. Friläggning av stenmaterial har förmågan att minska 

buller, ge hög friktion och öka beständigheten mot dubbdäcksslitage. För att styra kommande 

eventuella sprickor sågas betongen efter en viss tid innan betongen har härdat fullständigt. 

Sågning utförs både längsgående och tvärgående. Normalt är största längd mellan de 

tvärgåendefogarna 5m och mittfogen är placerad mellan körfälten. För att skapa en samverkan 

mellan de sågade betongplattorna blir det därför de inlagda dymlingarnas uppgift att föra över 
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krafter mellan plattorna medan förankringsstängernas uppgift är att binda samman körfälten vid 

mittfogen. Fogarna fylls med foglist eller fogmassa för att undvika att vatten tränger ner i 

konstruktionen. Se Figur 4.5 för uppbyggnad av oarmerad fogad betongväg (Dolk & Hultqvist 

2014 ; Ljungkrantz, Möller & Petersons red. 1997). 

 

4.2.6 DoU av vägar 

Drift- och underhållsåtgärder krävs för att vägar ska vara säkra och framkomliga för trafikanter 

året om. Driftåtgärder sker kontinuerligt och innefattar snöröjning, belysning, spricklagning och 

halkbekämpning i syfte att upprätthålla vägens funktionella egenskaper. Underhåll sker mer 

sällan och avser åtgärder som utförs för att återställa vägkonstruktionen till ursprungligt skick 

(Westling 1999). 

Driftåtgärderna för betong- och asfaltöverbyggnader är i stort sätt detsamma. På sommaren 

avser åtgärderna b.la renhållning, kantskärning och rengöring av vägmärken. 

Rengöringsbehovet av vägmärken och andra föremål längs vägkanten är mindre för betongvägar 

än för asfaltsvägar enligt Dolk och Hultqvist (2014). Vid vinterväghållning kan samma typ av 

plogar, försedda med gummi, användas för både betong- och asfaltsvägar och samma mängd 

salt för halkbekämpning sprids i regel ut (Dolk & Hultqvist 2014). 

Underhållet för asfalt- och betongvägar skiljer sig dock åt. Detta beror på att 

vägkonstruktionerna har olika materialegenskaper och uppbyggnad vilket resulterar i att olika 

typer av skador uppkommer. Vid val av underhållsmetod krävs det att skadeorsaken är känd 

vilket konstateras genom undersökning av de uppkomna skadorna.  

Underhåll av asfaltsvägar 

Många skador på asfaltsvägar uppkommer pga. bristfällig dränering och dålig avvattning från 

slitlagerytan. De skador som vatten i konstruktionen kan orsaka är t.ex. tjälskador, sprickor och 

sättningar. En förebyggande underhållsåtgärd för att avleda vatten som kan samlas i 

konstruktionen är dikning. Åtgärder för uppkomna skador beror på skadetyp, geotekniska 

förutsättningar och vägkonstruktion. Tjälskador kan exempelvis åtgärdas genom att gräva bort 

och ersätta tjälfarligt material dock medför detta stora ingrepp i konstruktionen. (Wengelin red. 

2010). 

Spårbildning på slitlager av asfalt beror på nötning av dubbdäck kombinerat med vägsalt. 

Nötningen ökar med högre hastighet och spårbunden trafik. Spårbildning kan också uppkomma 

Figur 4.5. Principskiss över oarmerad fogad betongväg (Dolk & Hultqvist 2014). 
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från plastiska deformationer. Plastiska deformationer beror på tunga laster och innebär att 

beläggningen inte går tillbaka till sin ursprungliga form när vägen avlastas. Underhållsåtgärder 

som utförs på vägar där spårbildning pga. nötning har uppkommit är spårlagning med 

asfaltmassa eller utläggning av ett nytt asfaltlager. Spårbildning som har uppkommit pga. 

plastiska deformationer åtgärdas genom omdimensionering av vägen då vägen inte klarar 

trafikbelastningen (Wengelin red. 2010). 

Underhåll av betongvägar 

Betongvägar har en dimensionerad livslängd på 40 år vilken kan uppnås om utförande sker 

korrekt. Enligt Dolk och Hultqvist (2014) ska betongvägar kunna belastas av trafik under den 

dimensionerade livslängden utan att några större reparationer ska behöva utföras. Detta kan 

åstadkommas om underhållsåtgärder sker i tid på de skador som uppkommer. Skador på 

betongvägar inträffar oftast först när vägen har blivit äldre och den vanligaste orsaken till skador 

är att vatten tränger ner i överbyggnaden. Vatten orsakar skador som t.ex. plattförskjutning i 

fogar och sprickor pga. sättningar. Därför är den viktigaste underhållsåtgärden att täta fogarna 

mellan plattorna.  I regel bör total omfogning av betongvägar ske inom intervallet 10 till 15 år. 

Spår i beläggning uppkommer pga. nötning från trafik och är ett större problem i länder där 

dubbdäck används vid vinterväglag. Spåren orsakar ojämnheter och låg friktion men kan 

åtgärdas genom t.ex. slipning av beläggningsytan eller tunn pågjutning. Slipning är den 

vanligaste åtgärden men pågjutning förekommer då slitlagertjockleken är för tunn för att slipas. 

Lämplig intervall för slipning eller gjutning har visat sig vara vart 20:e år (Dolk & Hultqvist 

(2014). 

4.3 LCA 

4.3.1 Bakgrund 

Intresset för hur produkter, tjänster och material påverkar miljön startade redan på 60-talet och 

huvudsyftet var då standardisering och marknadsföring. På 90-talet började organisationen The 

Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) på allvar att diskutera och 

utveckla LCA. Idag är LCA välkänt och tillämpas ständigt av företag och organisationer för 

jämförelser inom och mellan system, identifiering av hot spots i system, resurseffektivisering, 

policys, design m.m. (Toller 2014). 

4.3.2 Definition 

LCA är en analys som används för att sammanställa ett systems in- och utflöden för att därefter 

analysera flödenas totala miljöbelastning under livscykeln, se Figur 4.6. En förenklad förklaring 

är att en LCA beskriver en produkts eller en tjänsts miljöpåverkan under hela livscykeln dvs. 

”från vagga till grav” (Gillberg et al. 1999 ; Toller 2014 ; Westling 1999).  
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Processen för att utföra en LCA består av fyra huvudsteg: definition av mål och omfattning, 

inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning. Trots att en LCA ska inkludera 

dessa steg enligt LCA standard (se punkt 4.3.3) så finns det ingen specificerad modell, metod 

eller teknik för upprättande av en LCA (Gillberg et al. 1999 ; Toller 2014 ; Westling 1999). 

4.3.3 LCA standard 

Det finns en internationell standardiseringsorganisation som utvecklar standarder för produkter 

och tjänster som heter ISO, International Organization for Standardization. ISO har tagit fram 

serien ISO 14000 vilken är till för organisationer och företag som vill utveckla sitt miljöansvar. 

Ett avsnitt i serien har framtagits för att beskriva krav och metodik för LCA. Vid tillämpning av 

standarden vid upprättande av LCA blir analysen begriplig och trovärdig. 

Standarden 14040:2006 som ingår i ISO 14000-serien innefattar principer och strukturer för 

LCA och  redogör för följande (SIS 2009): 

 

 LCA-studiens definition av mål och omfattning 

 Livscykelinventeringsanalysen (LCI) 

  Miljöpåverkansbedömningen (LCIA) 

 Livscykeltolkningen 

 Redovisning och kritisk granskning av LCA-studien 

 Begränsningar för LCA-studien 

 Sambanden mellan de olika LCA-faserna 

 Villkoren för användning av värderingsgrunder och frivilliga element  

 

Råvaruuttag

Processer

Transporter

Tillverkning

Användning

Avfallshantering

UtsläppResurser

Figur 4.6. LCA uppbyggnad (Gillberg et al. 1999). 
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4.4 LCA uppbyggnad 

En LCA är uppbyggd av fyra huvudmoment:  

 

 Definition av mål och omfattning  

 Inventeringsanalys 

 Miljöpåverkansbedömning 

 Tolkning 

 

4.4.1 Definition av mål och omfattning 

I första momentet bestäms syftet med analysen så att läsaren får en konkret bild av vad resultatet 

av LCA:n kan användas till. Ska analysen vara en självständig analys eller ska det vara en analys 

där alternativ med samma funktion jämförs? Systemgränser definieras därefter för att analysen 

ska kunna genomföras rent praktiskt och för att analysen ska vara relevant för den bestämda 

frågeställningen. Ett exempel på avgränsning kan vara att analysen behandlar råvaruutvinning, 

förädling och produktion. En sådan typ av LCA kallas ”vagga till port” då inte utnyttjande och 

avslutande omhändertagande är inkluderat i analysen. Även funktionell enhet bestäms, vilket är 

ett mått för att kunna jämföra resultaten från analysen. Exempel på funktionella enheter är ”1 

ton cement”, ”1 kWh elektricitet” eller ”1 km betongväg under 40 år” (Gillberg et al. 1999 ; 

Toller 2014 ; Westling 1999). 

4.4.2 Inventeringsanalys 

I inventeringsanalysen samlas data in för vilken miljöbelastning de olika in- och utflöden har 

som kopplas till det objekt som analyseras. Informationen kan t.ex. vara råvarumaterial, 

energiförbrukning och emissioner till luft vilket hämtas från mätningar, miljövarudeklarationer 

eller databaser (Gillberg et al. 1999 ; Toller 2014 ; Westling 1999). 

4.4.3 Miljöpåverkansbedömning 

Under miljöpåverkansbedömningen undersöks den miljöbelastning som inventeringsanalysen 

har fastställt för att utvärdera vilka miljöeffekter flödena kan orsaka. För att kunna utvärdera de 

eventuella miljöeffekterna klassificeras och karaktäriseras inventeringsanalysens flöden. Vid 

klassificeringen bestäms vilka typer av miljöproblem flödena medverkar till medan 

karaktäriseringen fastställer hur stor påverkan är. Därefter summeras värdena och kategoriseras 

i miljöpåverkanskategorier (Gillberg et al. 1999 ; Toller 2014 ; Westling 1999). 

4.4.4 Tolkning 

Sista steget i en LCA är tolkning av resultat. I tolkningen analyseras och förklaras först de 

resultat som framkommit från inventeringsanalysen och miljöpåverkansbedömningen. Därefter 

dras slutsatser, begränsningar tas upp, osäkerhetsanalys genomförs och rekommendationer ges 

(Gillberg et al. 1999 ; Toller 2014 ; Westling 1999). 

4.5 Klimatkalkyl 3.0 

4.5.1 Bakgrund 

Utsläppen för byggande och DoU av vägar står för ca 3 miljoner ton CO2 per år, en siffra som 

tidigare har underskattats då metoderna för beräkningar har varit bristfälliga. Dessa CO2 utsläpp 
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motsvarar ca 15 % av Sveriges utsläpp från inrikestrafik. Detta påvisar att en heltäckande bild 

över infrastrukturers livscykler är viktiga att analysera vid investering (KTH 2012). Därför har 

Trafikverket tagit fram en riktlinje, (TDOK 2015:0007) vilken kräver att redovisning av 

infrastrukturens energiåtgång och klimatbelastning ska göras ur ett livscykelperspektiv. För att 

kunna fullfölja denna riktlinje så har företaget WSP för Trafikverkets räkning tagit fram en 

modell för beräkning av klimatbelastning och energiåtgång. Modellen kallas Klimatkalkyl 3.0 

och bygger på metodik för LCA (Trafikverket 2015c). 

4.5.2 Syfte med Klimatkalkyl  

Klimatkalkyl 3.0 är utvecklad i syfte att på ett metodiskt och konsekvent sätt beräkna vilken 

miljöbelastning infrastruktur orsakar vid bygg, drift och underhåll. Den är också framtagen för 

att fungera som ett verktyg för att energi- och klimateffektivisera infrastrukturen. Modellen kan 

exempelvis användas för att jämföra olika projekt eller för att identifiera vilket steg i livscykeln 

som har störst klimatbelastning och energiförbrukning (Kotake, Nyholm & Toller 2015). 

Klimatkalkylens beräkningar kan användas som beslutsunderlag, underlag vid målstyrning, 

redovisning och rapportering eller som ett verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med 

klimat- och energieffektivisering inom infrastrukturhållningen (Trafikverket 2015c). 

4.5.3 Avgränsningar 

Klimatkalkyl 3.0 beräknar energianvändning och klimatbelastning ur ett livscykelperspektiv 

med hjälp av indata. Energin som beaktas är primärenergi och klimatbelastningen är emissioner 

som är omvandlade till CO2-ekvivalenter för att enklare kunna tolka resultat (Kotake, Nyholm 

& Toller 2015).  

Klimatkalkyl 3.0 är avgränsad till att behandla byggande och DoU. Avveckling och 

omhändertagande av rester är inte inkluderat, se Figur 4.7. Detta beror på att rivning av vägar 

eller annan transportinfrastruktur sällan förekommer. Utsläpp och energiförbrukning från trafik 

som nyttjar den färdigställande vägen innefattas inte heller i kalkylen (Kotake, Nyholm & Toller 

2015). 
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Figur 4.7. De blå markerade aktiviteterna är de aktiviteter som Klimatkalkyl 3.0 tar hänsyn till i sina beräkningar. 

Transporter är inkluderade endast om de sker inom råvaruutvinning, förädlingsprocesser, byggande och DoU dvs. 

transporten mellan produktion och entreprenad är inte inkluderat (Kotake, Nyholm & Toller 2015).  

 

De drift och underhållsåtgärder som beräknas i Klimatkalkyl 3.0 är vinterväghållning, belysning 

och underhåll av slitlager. Vinterväghållning inkluderar salt och den energiåtgång som krävs för 

spridningen samt snöröjning (Kotake, Nyholm & Toller 2015).  

4.5.4 Metod 

Klimatkalkyl 3.0 bygger på att utnyttjande av resurser kräver energi och ger upphov till 

emissioner. Resurserna kräver indata i form av mängd vilken multipliceras med den 

emissionsfaktor som är kopplad till resursen för att beräkna energiåtgång och CO2-ekvivalenter. 

Emissionsfaktorerna inkluderar energiåtgång, emissioner från råvaruutvinning till användning 

och de arbetsprocesser som resursen kräver.  

Vid beräkningar med Klimatkalkyl 3.0 finns det olika tillvägagångssätt för att ta reda på den 

klimatbelastning och energiåtgång en investeringsåtgärd har. Vilket tillvägagångssätt som 

används beror på mängden information som användaren har att tillgå om investeringen.  

Modellen bygger på moduler för olika infrastrukturkonstruktioner där typåtgärder för varje 

modul är inlagda. En modul kan vara t.ex. ”kilometer motorväg 4 körfält” vilken har olika 

typåtgärder som underkategorier. Typåtgärderna är arbetsprocesser och material för den 

specifika modulen t.ex. ”kubikmeter bärlager, obundet per km motorväg 4 körfält”. Varje 

typåtgärd är kopplad till en schablonmängd för resursanvändning vilken i sin tur är kopplad till 

emissionsfaktorer som anger klimatbelastning och energiåtgång för den aktuella typåtgärden. 

Kopplingen mellan schablonmängd och emissionsfaktor ger ett emissionsvärde som anger CO2-

ekvivalenter och energiåtgång per typåtgärd för byggande, reinvestering och DoU ur ett 

livscykelperspektiv. Användaren kan ange specifika mängder för material samt tekniska 

livslängder för varje typåtgärd om information finns. Även emissionsfaktorer kan justeras 

utifrån miljövarudeklarationer (EPD) (Kotake, Nyholm & Toller 2015).   

Det enkla tillvägagångssättet kräver endast att användaren anger vilken mängd av vald modul 

(investeringsobjekt) som planeras för att beräkna klimatpåverkan och energiåtgång. För en mer 

ingående analys kan indata för respektive typåtgärd anges om användaren har information om 

detta. En ännu mer detaljerad beräkning kan göras genom att endast ange mängder för 
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typåtgärder. Användaren kan på detta vis sätta ihop sitt egna investeringsobjekt vid byggande, 

reinvestering och DoU. 

4.5.5 Resultat 

Resultaten av beräkningarna sammanställs och presenteras i tre kategorier: klimat och energi, 

effektbedömning samt en sammanställning i EPD-format. EPD står för Environmental Product 

Declaration, miljövarudeklaration, och är ett system som ger information om tjänster och 

produkters miljöpåverkan. Att en produkt eller tjänst är miljövarudeklarerad och certifierad 

innebär att produkten eller tjänsten är kvalitetssäkrad och innehåller information som kan 

jämföras (IVL 2014).  

4.6 PMS Objekt 

PMS Objekt är ett vägdimensioneringsprogram som är utvecklat för att analysera och designa 

vägöverbyggnader. Programmet är baserat på TRVK Väg och TRVR Väg och ska fungera som 

ett hjälpmedel vid val av vägöverbyggnad. De grundläggande beräkningarna PMS Objekt 

behandlar är trafikberäkning, bärighetsberäkning och tjälberäkning. Med hjälp av 

trafikberäkningen kan ekvivalent antal standardaxlar (Nekv) beräknas utifrån ÅDTk och 

dimensioneringsperiod. Även passerad trafik kan beräknas, dock inte vid nykonstruktion. 

Bärighetsberäkningen kontrollerar att den valda konstruktionens uppbyggnad klarar drag- och 

tryckpåkänningar från den dimensionerande trafikmängden. För att kontrollera att 

konstruktionen klarar kraven för tjällyft genomförs en tjälberäkning (Trafikverket 2013). 
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5 Genomförandet 

I följande kapitel kommer genomförandet av LCA beräkningarna för vägkonstruktionerna av 

asfalt och betong att redovisas. Avgränsningar och inhämtning av data för beräkningar kommer 

att klargöras.  

Genomförandet av arbetet har delats upp i två faser, dimensionering i PMS Objekt och LCA 

beräkning i Klimatkalkyl 3.0. Dimensionering har utförts på en överbyggnad med slitlager av 

asfalt och på en överbyggnad med slitlager av betong. Med indata från de dimensionerade 

överbyggnaderna beräknades sedan energiåtgången och klimatbelastningen för varje 

överbyggnadstyp med hjälp av Klimatkalkyl 3.0. Därefter har resultaten från Klimatkalkyl 3.0 

för de olika konstruktionerna jämförts och analyserats för bygg, reinvestering och DoU för att 

finna den överbyggnadskonstruktion som har minst miljöbelastning per år. 

 

 

Förutsättningar 

Arbetet är begränsat till att jämföra en fiktiv betongöverbyggnad med en fiktiv 

asfaltöverbyggnad för en motorväg med fyra körfält. Vägarna är placerade i Stockholmsområdet 

utanför tätort. Längden på vägen är bestämd till 1 km och den totala vägbredden är 19m. 

Vägbredden är uppdelad i fyra körfält à 3,5m och två vägrenar à 2,5m. Ingen mittremsa mellan 

körbanorna är inkluderad i beräkningarna. De geotekniska förutsättningarna är samma för de 

två överbyggnaderna. De skydds-, förstärknings- och bärlager som ligger mellan terrassytan och 

slitlagret har samma typ av material för respektive lager för överbyggnadskonstruktionerna. Då 

konstruktionerna är fiktiva finns ingen information om landskapets kupering därmed anses 

vägen vara plan dvs. ingen hänsyn har tagits till bombering eller skevning för vattenavrinning.   

PMS Objekt dimensionering  

För att få en aktuell konstruktion för en högtrafikerad väg har data för dimensionering hämtats 

från bygghandlingar gällande E4 Förbifart Stockholm. Konstruktionen för både asfalt- och 

betongöverbyggnaden har samma grundförutsättningar vad gäller ÅDTk, andel tung trafik, 

ökande trafikmängd per år och även samma terrassmaterial har valts. Det som skiljer 

Figur 5.1. Schematisk bild över arbetsgången.  

 
 

Datainsamling

PMS Objekt

Klimatkalkyl 3.0

Analys/Resultat

Slutsats
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konstruktionerna åt är att betongvägen har en dimensionerad livslängd på 40 år medan 

asfaltsvägen har en dimensionerad livslängd på 20 år. Att dimensioneringsperioderna skiljer sig 

åt beror på att Trafikverket ställer olika krav på de tekniska livslängderna för betong- och 

asfaltsvägar. 

Klimatkalkyl 3.0  

Klimatkalkyler har upprättats för överbyggnaden med slitlager av asfalt och för överbyggnaden 

med slitlager av betong med hjälp av underlaget från de dimensionerade konstruktionerna 

utförda i PMS Objekt.  

Kalkyleringen av miljöpåverkan och energiåtgång har delats upp i två kalkyler för respektive 

överbyggnad: 

 

 Kalkyl 1 - Beräknar klimatbelastning och energiåtgång för bygg och reinvestering per 

år.  

 Kalkyl 2 - Beräknar klimatbelastning och energiåtgång för DoU per år.  

 

Den totala miljöpåverkan som respektive överbyggnadskonstruktion orsakar är resultatet av de 

två summerade kalkylernas (Kalkyl 1 och Kalkyl 2) energiåtgång och klimatbelastning. 

5.1 Genomförande av överbyggnad med slitlager av asfalt 

Utifrån data inhämtad från handlingar gällande E4 Förbifart Stockholm dimensionerades en 

godkänd GBÖ i PMS Objekt. För överbyggnadens förutsättningar se Bilaga 1 och för 

bärighetsberäkning och tjälberäkning se Bilaga 5.  

Kalkyl 1 - Beräknar klimatbelastning och energiåtgång för bygg och reinvestering per år 

Värden från den dimensionerade överbyggnaden användes till att beräkna energianvändning och 

klimatbelastning med hjälp av fliken ”Indata- Kalkylnivå 3” i Klimatkalkyl 3.0. Kalkylnivå 3 

baseras på projektspecifik data för vald investering vilket innebär att mängder för material måste 

specificeras. I den angivna mängden material inkluderas både det arbete som krävs för 

framställning och den arbetsprocess som krävs för utläggande av material. Mängder för de olika 

lagren i överbyggnaden har inhämtas från typkonstruktionen som dimensionerades i PMS 

Objekt. Mängder för jord- och bergschakt samt återfyllnad har tagits från schablonmängder 

vilka är medelvärden från fyra olika projekt av samma vägtyp dvs. ”motorväg 4 körfält”. Att 

schablonmängder har använts beror på att vägen är fiktiv och ingen information om landskapet 

finns. De angivna materialmängderna multiplicerades därefter med emissionsfaktorer, från 

fliken ”emissionsfaktorer” för respektive material, för att få fram den energiförbrukning och de 

utsläpp av CO2-ekv. som kopplas till materialet. Emissionsfaktorerna är schablonvärden som 

Trafikverket har sammanställt från olika leverantörer. För att beräkna CO2-ekv. och 

energiförbrukning per år för respektive material divideras varje materials totala värden med sin 

tekniska livslängd. Alla ingående materials klimatbelastning och energianvändning per år 

summeras sedan till ett värde som anger vägkonstruktionens totala klimatbelastning och 

energianvändning vid bygg och reinvestering per år. Se Bilaga 7 för de ingående materialens 

tekniska livslängd som använts i Klimatkalkyl 3.0. Tjocklekar för överbyggnadens lager 

beräknat i PMS Objekt se Bilaga 4.  
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Kalkyl 2 - Beräknar klimatbelastning och energiåtgång för DoU per år 

För beräkning av drift- och underhållsåtgärder för asfaltöverbyggnaden har fliken ”Indata-

Kalkylnivå 1 & 2” använts. Där har modulen ”Motorväg 4 körfält” valts enligt de förutsättningar 

som har bestämts för vägen. Trafikmängden dvs. ÅDT är den avgörande faktorn för behovet av 

DoU per år och är en typåtgärd i modulen. Typåtgärd ÅDT i Klimatkalkyl 3.0 är länkad till 

fliken ”DoU Väg” där drift- och underhållsåtgärder är kopplade till schablonmängder för 

material och arbetsprocess. Dessa schablonmängder multipliceras med schablonvärden för 

emissionsfaktorer för att beräkna energiåtgång och klimatpåverkan för DoU per år. För en 

förenklad arbetsgång för kalkyl 1 och 2 se Bilaga 17. 

5.2 Genomförande av överbyggnad med slitlager av betong 

Utifrån data inhämtad från handlingar gällande E4 Förbifart Stockholm dimensionerades en 

godkänd BÖ i PMS Objekt. För överbyggnadens förutsättningar se Bilaga 1 och för 

bärighetsberäkning och tjälberäkning se Bilaga 3. 

Kalkyl 1 - Beräknar klimatbelastning och energiåtgång för bygg och reinvestering per år 

Beräkningen för energianvändning och klimatbelastning i fliken ”Indata- Kalkylnivå 3” för 

överbyggnaden med slitlager av betong har genomförts på samma sätt som beräkningen i avsnitt 

5.1. Denna beräkning har utförts i samråd med Susanna Toller på Trafikverket då Klimatkalkyl 

3.0 inte är utvecklad för vägöverbyggnader med cement som bindemedel. Detta innebär att en 

ny typåtgärd för slitlagret av betong har konstruerats. Typåtgärden inkluderar både det arbete 

som krävs för framställning och den arbetsprocess som krävs för utläggande av material. För 

beräkning av den totala arbetsprocessens emissionsfaktorer för slitlager se Bilaga 8-10. För 

beräkning av armeringsmängd som inkluderas i slitlagret se Bilaga 11. Mängder för de olika 

lagren i överbyggnaden har beräknats utifrån typkonstruktionen som dimensionerades i PMS 

Objekt, se Bilaga 2. Mängder för jord- och bergschakt samt återfyllnad har tagits från 

schablonmängder. Se Bilaga 7 för de ingående materialens tekniska livslängd som använts i 

Klimatkalkyl 3.0.  

Kalkyl 2 - Beräknar klimatbelastning och energiåtgång för DoU per år 

Beräkning av DoU per år för överbyggnadskonstruktionen med slitlager av betong har utförts 

manuellt med hjälp av värden från Klimatkalkyl 3.0 och från Informant 1, affärsområdeschef på 

HTC Sweden AB.  Att beräkningen inte utförts i kalkylen beror på att det inte finns någon modul 

för överbyggnader med slitlager av betong. De drift- och underhållsåtgärder som har beräknats 

är slipning av betongytan och vinterväghållning vilket inkluderar snöröjning och spridning av 

vägsalt. Samma värden som för asfalt har använts vid beräkning av vinterväghållning vilka är 

tagna från Klimatkalkyl 3.0. Intervall för slipning beräknas att ske var 20:e år vilket är den 

period som den totala klimatpåverkan och energianvändningen har slagits ut på för att få 

miljöpåverkan per år. För beräkningar av DoU se Bilaga 12-13. För en förenklad arbetsgång för 

kalkyl 1 och 2 se Bilaga 16. 
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6 Resultat 

I följande kapitel redovisas de resultat som framkommit från LCA-beräkningar. 

6.1 Resultat från LCA-beräkningar 

Asfaltöverbyggnaden är dimensionerad för en livslängd på 20 år medan betongöverbyggnaden 

är dimensionerad för 40 år i PMS Objekt. Beräkningarna i Klimatkalkyl 3.0 har dock gjorts med 

andra livslängder. Slitlagret av asfalt har i Klimatkalkyl 3.0 en livslängd på 20 år och slitlagret 

av betong har en livslängd på 40 år medan övriga komponenter i överbyggnaderna har en 

livslängd på 80 år. Detta innebär att det sker reinvesteringar vid olika tidpunkter för de olika 

överbyggnaderna, vilka är inkluderade i resultaten för klimatpåverkan och energiförbrukning. 

En reinvestering har lika stor klimatpåverkan som nybyggnation då arbetsprocesserna och 

mängderna material är desamma. Observera att fogning mellan betongplattorna inte är 

inkluderat i bygg och reinvestering samt DoU för överbyggnaden med slitlager av betong.    

Bör beaktas är att överbyggnad för vägrenar inte är inkluderat i resultaten för ”bygg & 

reinvestering men i resultaten för DoU är hela vägens överbyggnad beräknad.  

6.1.1 Klimatpåverkan 

Tabell 6.1. Sammanställning över klimatbelastning med hjälp av CO2-ekv. för bygg, reinvestering, drift och 

underhåll per år för betongöverbyggnaden och asfaltöverbyggnaden. 

 

 

 

Figur 6.1 Visuell bild över klimatpåverkan för bygg, reinvestering, drift och underhåll per år för 

betongöverbyggnaden och asfaltöverbyggnaden. 

Bygg & 

reinvestering

Drift & 

underhåll

Bygg & 

reinvestering

Drift & 

underhåll

per år per år per år per år

13 22 29 1

Asfalt (klimatpåverkan, CO2-ekv. ton) Betong (klimatpåverkan, CO2-ekv. ton)
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I Tabell 6.1 och Figur 6.1 presenteras klimatpåverkan i form av CO2-ekv. per år för bygg, 

reinvestering och DoU för överbyggnad med slitlager av asfalt och överbyggnad med slitlager 

av betong. I resultatet framgår de material i överbyggnaderna som är beräknade från råvara till 

färdigställt material med tillhörande arbetsprocesser.  

DoU innefattar bränsleförbrukning för vinterväghållning, framställning av vägsalt för 

halkbekämpning och belysning för respektive vägöverbyggnad. Även den bränsleförbrukning 

och det material som går åt vid tillverkning av asfaltmassa och vid asfaltering för löpande 

reparationer räknas in i DoU för asfaltsvägen. I DoU för betongvägen är den bränsleförbrukning 

som krävs vid slipning av betongytan, vilket sker var 20:e år inkluderat.  

6.1.2 Energiåtgång 

Tabell 6.2. Sammanställning över energiåtgång i GJ för bygg, reinvestering, drift och underhåll per år för 

betongöverbyggnaden och asfaltöverbyggnaden. 

 

 

 

Figur 6.2. Visuell bild över primärenergiförbrukning för bygg, reinvestering, drift och underhåll per år för 

betongöverbyggnaden och asfaltöverbyggnaden. 

 

Tabell 6.2 och Figur 6.2 presenteras den mängd primärenergi som går åt vid förädling av 

material samt de arbetsprocesser som krävs för bygg, reinvestering och DoU per år.  

Resultatet i ”bygg & reinvestering” innefattar anläggandet för både nybyggnation och 

reinvestering. I resultatet för DoU är den primärenergi som går åt till vinterväghållning, 

framställning av vägsalt samt belysning inräknat för båda överbyggnaderna. För asfaltsvägen är 

också den energi som går åt vid tillverkning av asfaltsmassa och vid asfaltering för löpande 

reparationer inkluderat. På samma sätt är även den energiförbrukning som går åt vid slipning av 

betongytan inräknat medan omfogning och andra drift-och underhållsåtgärder för betongvägen 

inte är innefattat i resultatet.  

Bygg & 

reinvestering

Drift & 

underhåll

Bygg & 

reinvestering

Drift & 

underhåll

per år per år per år per år

493 760 373 20

Asfalt (primärenergiförbrukning, GJ) Betong (primärenergiförbrukning, GJ)
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7 Diskussion och analys 

I kapitlet nedan diskuteras och analyseras de metoder och resultat som presenterats i de 

föregående kapitlen.  

7.1 PMS Objekt 

Trafikverkets PMS Objekt för vägdimensionering av överbyggnader är ett av flertal program 

som används i nuläget för vägdimensionering. Ett flertal versioner av PMS Objekt har utgivits 

under åren. Problemet med programmet är att det inte behandlar överbyggnader med slitlager 

av betong särskilt väl, då användaren inte kan variera tjocklek på bärlager och förstärkningslager 

för att anpassa konstruktionen. Trafikverket är medvetna om problemet och anledningen till 

begränsningarna beror troligtvis på att överbyggnader med slitlager av betong inte används i så 

stor utsträckning i Sverige. Det bitumenbundna lagren i PMS Objekt kan inte specificeras och 

största stenstorlek kan inte anges, vilket leder till att de bitumen bundna lagrens tjocklekar inte 

heller blir optimerade för den typ av slitlager användaren önskar. 

De överbyggnader som har beräknats i arbetet med hjälp av PMS Objekt är godkända och följer 

de krav och råd som Trafikverket ställer på överbyggnader. 

7.2 Klimatkalkyl 3.0 

Klimatkalkyl 3.0, ägd och förvaltad av Trafikverket, är en beräkningsmetodik för LCA. 

Kalkylen beräknar energiåtgång och klimatpåverkan från transportinfrastrukturer under ett 

livscykelperspektiv. Den modell som har använts i detta arbete är den nyligen uppdaterade 

versionen 3.0 som gavs ut under våren 2015. Trots att kalkylen är uppdaterad saknas moduler 

för överbyggnader med slitlager av betong, vilket gör det komplicerat för användaren att beräkna 

klimatpåverkan och energiåtgång för dessa överbyggnadstyper.   

Vid användning av Klimatkalkyl 3.0 för ett verkligt projekt är det viktigt att precisera de 

mängder för de typåtgärder som ingår vilket kan vara svårt i det tidiga planeringsskedet. Om 

typåtgärder inte preciseras i moduler blir osäkerheten i resultaten stora. Ett exempel kan vara att 

modulen inte beaktar olika typer av grundförstärkningar som kan krävas vid specifika projekt. 

Osäkerheter finns också vid användandet av schablonmänger i typåtgärderna, då 

schablonmängderna är ett medelvärde beräknat på projekt med liknade förutsättningar t.ex. 

”motorväg 4 körfält”. Projekt har olika förutsättningar vilket innebär att de varierar kraftigt fall 

till fall och därför är användandet av schablonmängder inte idealiskt. Emissionsfaktorer och 

typåtgärder är baserade på dagens material, bränsle och arbetsprocesser vilket betyder att 

beräkningar som utförs i Klimatkalkyl 3.0 endast är aktuella i dagsläget.  

Byggande och reinvestering 

Beräkning av överbyggnad med slitlager av betong har kunnat utföras i Klimatkyl 3.0 för bygg 

och reinvestering genom modifiering av filen i samråd med Susanna Toller från Trafikverket. 

Materialen och arbetsprocesserna för slitlagret av betong har beräknats med hjälp av data från 

olika informatörer som sedan har multiplicerats med emissionsfaktorer från Klimatkalkyl 3.0.  

Mängder kopplade till emissionsfaktorer för en specifik arbetsprocess gäller en specifik maskin 

vilket innebär att inget genomsnittligt värde har tagits för de processer som har beräknats. Detta 

medför att klimatpåverkan och energiåtgång för arbetsprocesser är osäkra då mängder endast är 

beräknade utifrån en källa. Mängd fogmassa och arbetsprocess för fogarna mellan 

betongplattorna är inte beräknat pga. brist på fullständig information från leverantörer. 



 

30 
 

Arbetet är beräknat på en högtrafikerad motorväg med fyra körfält där ABS 16 är den 

beläggningstyp som normalt skulle ha valts för en konstruktion med slitlager av asfalt. 

Klimatkalkylens emissionsfaktor för beräkning av klimatpåverkan och energiåtgång för 

asfaltmassa utgår från en ABS 11. Klimatpåverkan och energiåtgången för asfaltmassan i arbetet 

har dock ändå beräknats med emissionsfaktorn som är kopplad till ABS 11, trots att ABS 16 är 

den optimala beläggningstypen. Det som skiljer ABS 11 och ABS 16 ur ett miljöperspektiv är 

att ABS 11 kräver mer energi för framställning då den är mer processad, vilket innebär större 

miljöpåverkan.   

Lagrens livslängd är den faktor som avgör när reinvesteringen ska ske enligt Klimatkalkyl 3.0. 

Livslängderna för lagren är endast uppskattade i beräkningarna och kan förkortas med en hög 

ÅDT, vilket Klimatkalkyl 3.0 inte tar hänsyn till. Detta leder till att reinvesteringar kan behöva 

ske tidigare än kalkylerat för både överbyggnaden med slitlager av betong och för 

överbyggnaden med slitlager asfalt.  

Drift och underhåll 

Eftersom Klimatkalkyl 3.0 inte behandlar överbyggnader med slitlager av betong så har 

beräkningar för DoU utförts separat, endast med stöd av kalkylen. Drift- och 

underhållsåtgärderna har begränsats till de viktigaste vilka är slipning av betongytan och 

vinterväghållning. Enligt litteraturstudien är det ett flertal skador som kan uppkomma på 

betongvägar som medför underhållsåtgärder men dessa åtgärder har inte inkluderats i 

beräkningarna pga. att information och data saknas i många fall. Slipningens klimatpåverkan 

och energiåtgång är beräknad utifrån en enda informationskälla vilket innebär att resultatet kan 

vara osäkert. Belysningens klimatpåverkan och energiåtgång har inte uppskattats varken för 

överbyggnaden med slitlager av asfalt eller för överbyggnaden med slitlager av betong då 

Informant 2, specialist på vägteknik på Trafikverket, hävdar att belysningen längs motorvägar 

utanför tätort är så liten att den kan antas vara noll. Asfaltöverbyggnadens övriga drift- och 

underhållsåtgärders klimatpåverkan och energiåtgång är beräknade med hjälp av Klimatkalkyl 

3.0. I kalkylen är de övriga åtgärderna inte specificerade i arbetsprocesser vilket innebär att 

användaren inte vet vilken typ av skada som kalkylen behandlar. Övriga åtgärder återges i 

kalkylen som ett genomsnittligt värde för mängd bitumen och stenmaterial samt mängden energi 

förbrukad vid asfaltverk.  Eftersom övriga drift- och underhållsåtgärder inte är redovisade i 

Klimatkalkyl 3.0 för asfaltsvägen och flertalet drift- och underhållsåtgärder inte är inkluderade 

för betongvägen, kan inte någon rättvis jämförelse av miljöpåverkan och energiåtgång vid DoU 

utföras mellan de två överbyggnadstyperna.   

Jämförelse mellan överbyggnaderna, klimatpåverkan 

Resultaten från total klimatpåverkan (summan av bygg, reinvestering och DoU per år) för 

överbyggnaden med slitlager av asfalt och överbyggnaden med slitlager av betong har jämförts 

i ett diagram där båda resultaten framgår, se Figur 7.1. Figur 7.1 visar att en exponentiell ökning 

av klimatpåverkan sker för båda konstruktionerna, vilket resulterar i att skillnaden mellan de två 

konstruktionernas klimatpåverkan ökar varje år med ca 4 ton CO2-ekv. För att få en bild av hur 

mycket 1 ton CO2-ekv. är kan en jämförelse göras med en vardaglig resa med bil. 1 ton CO2-

ekv. per år motsvarar att pendla 20 km tur och retur, fem gånger i veckan med en bensindriven 

Volvo V70 (Naturvårdsverket 2014). Det som bör beaktas är att betongöverbyggnadens 

fogmassa och arbetsprocess inte är inkluderad i Figur 7.1 eller i någon av de följande figurerna. 

Om fogmassa och dess arbetsprocess skulle beräknats hade en större total klimatpåverkan för 

betongöverbyggnaden framkommit i resultaten. Även bör de olika livslängderna för slitlagren 

tas hänsyn till då de påverkar resultaten signifikant.  
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Figur 7.1. Jämförelse av den totala klimatpåverkan mellan överbyggnad med slitlager av betong och överbyggnad 

med slitlager av asfalt under en 10 års period för bygg, reinvestering och DoU. För indata till figur se Bilaga 14. 

 

Vid jämförelse av resultaten i Tabell 6.1 för ”bygg & reinvestering” framkommer det att 

betongöverbyggnaden har en betydligt större klimatpåverkan per år än vad asfaltöverbyggnaden 

har, se Figur 7.2. Redan under år ett skiljer sig konstruktionernas klimatpåverkan åt med 16 ton 

CO2-ekv., trots att klimatbelastning från slitlagret av betong har delats med den tekniska 

livslängden 40 år medan klimatbelastningen från slitlagret av asfalt har delats med den tekniska 

livslängden 20 år. Detta kan bero på cementframställningen då den ger upphov till stora utsläpp 

av CO2-ekv. (Gillberg et al. 1999). Att betongvägen har en hög klimatbelastning kan också bero 

på att slitlagret är tjockt och orsakar på så vis stora utsläpp. Ytterligare en faktor som påverkar 

klimatpåverkan för betongvägen är de arbetsprocesser som krävs för att få slitlagret av betong 

färdigställt, då de inkluderar många moment som ger upphov till utsläpp av emissioner. 

 

 

Figur 7.2. Jämförelse klimatpåverkan mellan överbyggnad med slitlager av betong och överbyggnad med slitlager 

av asfalt under en 10 års period för bygg och reinvestering från resultat ur Tabell 6.1. 

 

Jämförelsen i Figur 7.3 visar att DoU av asfaltsvägen har betydligt större klimatpåverkan per år  
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än vad DoU av betongvägen har. Stora drift- och underhållsåtgärder sker sällan på 

överbyggnaden med slitlager av betong vilket innebär att klimatpåverkan per år blir låg. 

Resultatet för asfaltsvägen blir svårtolkat pga. att Klimatkyl 3.0 inte definierar övriga drift- och 

underhållsåtgärder i kalkylen. Trots att inte alla drift- och underhållsåtgärder är behandlade i 

beräkningen för betongvägen stödjs resultatet av tidigare forskning. 

 

 

Figur 7.3. Jämförelse av klimatpåverkan mellan överbyggnad med slitlager av betong och överbyggnad med 

slitlager av asfalt under en 10 års period för drift och underhåll från resultat ur Tabell 6.1. 

Jämförelse mellan överbyggnaderna, primärenergiförbrukning 

Figur 7.4 visar total primärenergiförbrukning (summan av bygg, reinvestering och DoU per år) 

för de två överbyggnaderna utifrån Tabell 6.2. Den stora differensen av total 

primärenergiförbrukning mellan konstruktionerna beror troligtvis på den låga förbrukningen av 

primärenergi som kan kopplas till betongöverbyggnadens drift- och underhållsåtgärder.  

Tänkbart är att om vägkonstruktionerna hade varit placerade i tätort hade betongvägen pga. sin 

ljusa beläggning erhållit en lägre förbrukning av energi för belysning än asfaltsvägen. 

 

 

Figur 7.4. Jämförelse av den totala primärenergiförbrukningen mellan överbyggnad med slitlager av betong och 

överbyggnad med slitlager av asfalt under en 10 års period för bygg, reinvestering och DoU. För indata till figur 

se Bilaga 15. 
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Figur 7.5 påvisar att asfaltöverbyggnaden har en högre förbrukning av primärenergi än vad 

betongöverbyggnaden har per år för bygg och reinvestering. Den observerade ökningen i Figur 

7.5, för överbyggnaden med slitlager av asfalt kan bero på den korta livslängden för slitlagret. 

En annan möjlig förklaring till att asfaltöverbyggnaden har en hög primärenergiförbrukning kan 

vara att konstruktionens asfaltmassa är varmblandad. Betongöverbyggnadens låga 

primärenergiförbrukning för bygg och reinvestering kan förklaras genom slitlagrets långa 

livslängd och dess låga emissionsfaktor för primärenergi.  

 

 

Figur 7.5. Jämförelse av primärenergiförbrukning mellan överbyggnad med slitlager av betong och överbyggnad 

med slitlager av asfalt under en 10 års period för bygg och reinvestering från resultat ur Tabell 6.2. 

 

Vid jämförelse av DoU per år mellan överbyggnaden med slitlager av asfalt och överbyggnaden 

med slitlager av betong påvisas en markant skillnad av förbrukning av primärenergi, se Figur 

7.6. Skador uppkommer frekvent på en flexibel beläggning vilket medför att åtgärder måste 

utföras ofta. De åtgärder som utförs vid reparationer som kräver att asfaltmassa används orsakar 

en hög energiförbrukning, då asfaltmassa har en hög emissionsfaktor. Som tidigare har nämnts 

är inte alla drift- och underhållsåtgärder inkluderade för betongvägen vilket påverkar resultatet 

i Figur 7.6. 

 

 

Figur 7.6. Jämförelse av primärenergiförbrukning mellan överbyggnad med slitlager av betong och överbyggnad 

med slitlager av asfalt under en 10 års period för drift och underhåll från resultat ur Tabell 6.2. 
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7.3 Sammanfattning 

Trafikverkets dimensioneringsprogram för vägdimensionering, PMS Objekt, är inte optimerat 

för att beräkna överbyggnader med slitlager av betong. Därför bör lagertjocklekarna för 

överbyggnaden med slitlager av betong beaktas. Även bör lagertjocklekarna för överbyggnaden 

med slitlager av asfalt uppmärksammas pga. begränsningar i programmet. Klimatkalkyl 3.0 som 

har använts för att utföra LCA:er på överbyggnaderna har också svårigheter att behandla 

överbyggnader med slitlager av betong. Därför är beräkningarna för bygg, reinvestering och 

DoU av överbyggnaden med slitlager av betong modifierade. Då beräkningar på 

betongöverbyggnaden inte följer Klimatkalkyl 3.0 i alla avseenden så är det svårt att jämföra 

betongöverbyggnaden med asfaltöverbyggnaden. Trots alla begränsningar och avgränsningar är 

betongöverbyggnaden totalt sett den överbyggnad som orsakar minst miljöpåverkan utifrån de 

resultat och den analys som utförts. 
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8 Slutsats 

I kapitlet redovisas de slutsatser som dragits. På grund av begränsningar i Klimatkalkyl 3.0 ska 

slutsatserna nedan behandlas med försiktighet.  

 

Utgångspunkten i detta arbete har varit att bestämma vilken vägkonstruktion, överbyggnad med 

slitlager av asfalt eller överbyggnad med slitlager av betong, som orsakar minst klimatpåverkan 

och har lägst förbrukning av primärenergi ur ett livscykelperspektiv. Resultatet av arbetets 

analyser påvisar att överbyggnaden med slitlager av betong orsakar en mindre klimatbelastning 

och har en lägre energiförbrukning än vad överbyggnaden med slitlager av asfalt har.  

Vid en djupare granskning av klimatpåverkan för överbyggnaden med slitlager av betong och 

överbyggnaden med slitlager av asfalt kan följande slutsatser dras: vid bygg och reinvestering 

orsakar betongöverbyggnaden en mycket högre klimatbelastning än asfaltöverbyggnaden. Vid 

DoU är det asfaltöverbyggnaden som står för den höga klimatbelastningen, dock måste resultatet 

uppmärksammas då alla parametrar för betongöverbyggnaden inte är behandlade. Därmed 

rekommenderas vidare undersökningar för att säkerställa resultaten. Vid granskning av 

primärenergiförbrukning för de två överbyggnaderna visar resultaten att överbyggnaden med 

slitlager av betong har den lägsta förbrukningen av primärenergi vid bygg, reinvestering och 

DoU. Dock måste även här resultatet från DoU uppmärksammas då alla parametrar för 

betongöverbyggnaden inte är behandlade. Vidare undersökningar för att säkerställa resultaten 

måste utföras. 

Klimatkalkyl 3.0 är inte utvecklad att behandla överbyggnader med slitlager av betong men 

genom modifiering av kalkylen har analyser ändå kunnat utföras. Detta leder till att resultaten 

för överbyggnaden med slitlager av betong bör ifrågasättas vilket tidigare har nämnts i 

slutsatsen. Samtliga resultat från Klimatkalkyl 3.0 begränsas genom användandet av 

genomsnittlig data som i vissa fall har kombinerats med specifik data. Även de begräsningar 

som PMS Objekt har påverkar resultaten från Klimatkalkyl 3.0 då mängdberäkningar utförts 

utifrån de typkonstruktioner som dimensionerats i programmet. 

Klimatkalkyl 3.0 är i nuläget inte ett optimalt verktyg att använda som LCA-metod för beräkning 

av vägöverbyggnader med slitlager av betong, men kan användas för övriga vägöverbyggnader. 

När verktyget används för övriga vägkonstruktioner så bör inte schablonmängder och 

schablonvärden för emissioner användas istället bör projektspecifika mängder för material och 

specifika emissionsfaktorer från EPD:er användas i beräkningar. Detta för att få en så korrekt 

analys som möjligt. De tekniska livslängderna måste också behandlas med försiktighet då de 

har en stor påverkan på de resultat som fås för bygg och reinvestering i posterna klimatpåverkan 

och primärenergiförbrukning. Detta beror på att Klimatkalkyl 3.0 dividerar komponenternas 

totala klimatpåverkan och primärenergiförbrukning med respektive komponents livslängd. 
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9 Rekommendationer och framtida arbeten 

I detta kapitel ges rekommendationer för utförande av LCA och förslag till framtida arbeten.  

9.1 Rekommendationer 

Vid genomförande av LCA är det många aspekter som måste tas hänsyn till och avgränsningar 

är nödvändigt. Därför är det viktigt att redan från början ta reda på alla processer som ingår i 

livscykeln för den produkt eller tjänst som ligger till grund för analys. Vid jämförelser mellan 

olika produkter eller tjänster avsedda att uppfylla samma funktion är det väsentligt att samma 

förutsättningar och avgränsningar fastslås. Om detta inte kan utföras är det viktigt att 

skillnaderna redovisas på ett lämpligt sätt så att det framgår i resultatet.   

En LCA som utförs manuellt utan en kalkyl för beräkning för den specifika produkten eller 

tjänsten kräver mycket grundläggande arbete innan analysen kan påbörjas. Vid analys med hjälp 

av en utvecklad metod så kan arbetet bli mer lätthanterligt men detta förutsätter att personen 

som utför analysen har en god förståelse för hur kalkylen är uppbyggd.  

Vid beräkningar av infrastrukturkonstruktioner med hjälp av Trafikverkets Klimatkalkyl 3.0 är 

det viktigt att förstå sambanden mellan kalkylens emissionsfaktorer och schablonvärden. För att 

få en så korrekt analys som möjligt av klimatpåverkan och energianvändning vid byggande och 

DoU av infrastrukturkonstruktioner bör data för mängder anges. Om LCA utförs för ett specifikt 

projekt så ska de ingående materialens effektsamband utgå från leverantörers EPD:er.  

9.2 Framtida arbete 

En viktig aspekt som arbetet inte har behandlat är miljöpåverkan och energianvändning för 

brukandet av vägarna samt de transporter som sker till och från byggplatsen. Därför skulle ett 

framtida arbete kunna vara att utföra en jämförelse mellan betong- och asfaltsvägar vid 

användandet genom att använda en LCA-metodik.  

Ett annat intressant arbete är att upprätta en kompletterande livscykelkostnadsanalys (LCCA) 

till denna utförda LCA för att ta reda på kostnaderna för de aktuella överbyggnaderna som 

jämförs. Detta i syfte att se vilken överbyggnadstyp som är mest optimal både ur ett ekonomiskt 

perspektiv och ett miljöperspektiv. 
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Bilaga 1 – Indata för vägkonstruktionerna i PMS Objekt 

 

 

 (MacKenzie 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägdata för dimensionering PMS Objekt

Väglängd 1 km

Vägtyp Motorväg 4 körfält

Belagd bredd* 14 m

Hastighet 110 km/h

Dimensionerad livslängd betong 40 år, asfalt 20 år

19000

Andel tung trafik 8,0%

Trafikförändring per år (tung och personbilar) 1,5%

Standardaxlar per tungt fordon 150,0%

Klimatzon 2, Stockholm

Station för tjälberäkning Essingeleden, Karlberg (237)

* körfält 3,5 m, vägren 2,5 m

    



 

 
 

Bilaga 2 – Lagertjocklek beräknad med PMS Objekt, överbyggnad 
med slitlager av betong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överbyggnad med slitlager av betong

Lager i överbyggnad Tjocklek (mm)

Cementbetong 215

Bitumenbundet bärlager 100

Obundet bärlager 80

Förstärkningslager krossat material 220

Skyddslager 250

Terrass,3b-blandkorningjord 



 

 
 

Bilaga 3 – Beräkningar med PMS Objekt, överbyggnad med slitlager 
av betong 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 – Lagertjocklek beräknad med PMS Objekt, överbyggnad 
med slitlager av asfalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överbyggnad med slitlager av asfalt

Lager i överbyggnad Tjocklek (mm)

Bitumenbundet slitlager 40

Bitumenbundet bärlager 155

Obundet bärlager 80

Förstärkningslager krossat material 420

Skyddslager 220

Terrass,3b-blandkorningjord 



 

 
 

Bilaga 5 – Beräkningar med PMS Objekt, överbyggnad med slitlager 
av asfalt 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 6 – Materialtyper 

 
Mate-
rial-
typ 

Berg
-typ 

Kul-
kvarns
-värde 

Halten av [vikts-%] x/y Exempel på 
jordarter 

Tjäl-
farlig-
hets-
klass 

Finjord 

0,063/6
3 mm 

Ler 

0,002/0,0
63 mm 

Organisk 
jord 

% / 63 
mm 

1 1  18 < 10   2  1 

2 19-30      

2    15   2 Bo, Co, Gr, Sa, 
saGr, grSa, 
GrMn, SaMn 

1 

3A 3 >30  30   2  2 

3B   16-30   2 siSa, siGr,  
siSa Mn,  
siGr Mn 

2 

4A   31-40   2 clMn 3 

4B   > 40 > 40  2 Cl, ClMn, 3 

5A   > 40  40  2 Si, clSi, siCl, 
SiMn  

4 

5B     3-6 gyCl, gySi 4 

6A     7-20 clGy, siDy 3 

6B     > 20 Pt, Gy 1 

7 Övriga material 
Enligt särskild utredning 

Restprodukter 
återvunna 

material mm 

 

(Samhälle och trafik, trafikavdelningen 2008) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 7 – Vägdata för klimatkalkyl  

 

 

(MacKenzie 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägdata för Klimatkalkyl

Mängd Enhet

Väglängd 1 km

Vägtyp: motorväg 4 körfält

Belagd bredd* ** 14 m

19000 fordon

* körfält 3,5m , vägren 2,5m

** 14 m gäller byggandet och reinvestering medan 19 m gäller DoU

Överbyggnad med slitlager av asfalt

Teknisklivslängd (år)

Bitumenbundet slitlager 20

Bitumenbundet bärlager 80

Obundet bärlager 80

Förstärkningslager 80

Skyddslager 80

Schakt och återfyllnad 80

Överbyggnad med slitlager av betong

Teknisklivslängd (år)

Cementundet slitlager 40

Stål och armering 80

Bitumenbundet bärlager 80

Bärlager obundet 80

förstärkninglager 80

Schakt och återfyllnad 80

ÅD  



 

 
 

Bilaga 8 – Beräkning för glidläggare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärenergi och koldioxidekvivalenter per kg betong för glidläggarens (SP92) arbetsprocess per kg betong

Mängd Enhet Källa

Specifik bränsleförbrukning, c 0,21 kg/kWh Informant 5,Wirtgren group

Densitet, Diesel MK 1, 815,00 Gode et al. 

Motoreffekt, P 224,00 Kw Informant 5,Wirtgren group

Hastighet glidläggare, v 0,06 km/h Westling 1999

Total väglängd, x 2,00 km

Beslutade effektsamband klimatpåverkan, diesel, f(a) 2,87 kg Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband energi, diesel, f(b) 39,05 MJ/ l Klimatkalkyl 3.0

Densitet, betong, 2400,00 Klimatkalkyl 3.0

Total mängd betong, z 3010,00

CI = bränsleförbrukning per timme

y = bränsleförbrukning 

F (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle

F (b) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

G (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle per kg betong

G (b) =  primärenergiåtgång för arbetsprocess per kg betong

     

CI = c    
 

  

      

y       
 

 
 

F (a, b) = y        

       

  

      
       

      
  

   

  

    / l

  

       

          
     

(gånger 2 pga. att utläggning
av betong sker i 2 skikt) 



 

 
 

Bilaga 9 – Beräkning för fogsågning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärenergi och koldioxidekvivalenter för fogsågningens (DIMAS FS 700 E) arbetsprocess per kg betong

Mängd Enhet Källa 

Sågad längd (längsgående och tvärgående), S 7,60 km

Motoreffekt, P 7,50 kW Informant 4, Cramo

Hastighet, v 0,12 km/h Antaget

Beslutade effektsamband klimatpåverkan, el,  f(a) 0,10 Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband energi, el, f(b) 1,74 kWh/ kWh Klimatkalkyl 3.0

Densitet, betong, 2400,00 Klimatkalkyl 3.0

Total mängd betong, z 3010,00

t= tidsåtgång

E= energiförbrukning

F (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat el

F (    ) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

F (    ) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

G (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat el per kg betong

G (b) =  primärenergiåtgång för arbetsprocess per kg betong

  
 

 
 

         

F(a,  )          

           

       
   

      
        

      

          

     

  

       

  

F    F         

  



 

 
 

Bilaga 10 – Beräkning för friläggning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primärenergi och koldioxidekvivalenter per km väg för friläggarens (906H2) arbetsprocess per kg betong

Mängd Enhet Källa

Kapacitetsbredd 1,80 m

Total körsträcka, s 8,00 km

Motoreffekt, P 55,00 kW Informat 3, Pon Equipment

Hastighet, v 7,00 km/h Informat 3, Pon Equipment

Bränsleförbrukning, g 5,00 l/h Informat 3, Pon Equipment

Beslutade effektsamband klimatpåverkan, diesel, f(a) 2,87 kg Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband energi, diesel, f(b) 39,05 MJ/ l Klimatkalkyl 3.0

Densitet, betong, 2400,00 Klimatkalkyl 3.0

Total mängd betong, z 3010,00

t= tidsåtgång

L= Mängd förbrukad bränsle

F (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle

F (b) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

G (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle per kg betong

G (b) =  primärenergiåtgång för arbetsprocess per kg betong

    / l

  
 

 
 

L      

F(a,b)          

       

  

      
       

      

          

     

  

       



 

 
 

Bilaga 11 – Beräkning för armeringsmängd 
 

 
 

Armeringsmängd för förankringsjärn och dymlingar för 1km motorväg 4 körfält

Mängd Enhet Källa

Total körbanebredd, 2 körbanor, b 14,00 m

Väglängd, x 1000,00 m

Densitet, armeringsjärn, 7900,00 Klimatkalkyl 3.0

Föränkringsjärn, längsgående järn

Längd, 0,80 m Cementa u.å

Storlek, 16,00 mm Cementa u.å

1,00 m Cementa u.å

Dymlingar, tvärgående järn

Längd, 0,50 m Cementa u.å

Storlek, 25,00 mm Cementa u.å

0,25 m Cementa u.å

5,00 m Cementa u.å

 

m = massa armeringsjärn

   
 

    
  

  

      = total förankringsjärn volym

 

                        

   
 

          
  

                             av vägen

   
 

    
  

                  

      = total volym förankringsjärn

          
  

 

 

         

                    

                         

         

  

  

  

  

  

     

   

   

  

  

    

    
          

          
  

 

 

        



 

 
 

Bilaga 12 – Beräkning för slipning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primärenergi och koldioxidekvivalenter per km motorväg 4 körfält per år för underhållsarbete, slipning (HTC 2500 iX) 

Mängd Enhet Källa

Specifik bränsleförbrukning, c 12,50 l/h Informant 1, HTC

Slipkapacitet, k 600,00 Informant 1, HTC

Total betongyta, A 19000,00

Beslutade effektsamband klimatpåverkan, diesel, f(a) 2,87 kg Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband energi, diesel, f(b) 39,05 MJ/ l Klimatkalkyl 3.0

Slipningsintervall, i 20,00 år Informant 2, Trafikverket 

t= tidsåtgång

L= Mängd förbrukad bränsle

F (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle

F (b) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

J (a) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle

J (b) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

    

  

    / l

  
 

 
 

L       

F(a,b)          

       

  

J     
    

 

          

     



 

 
 

Bilaga 13 – Beräkning för vinterväghållning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primärenergi och koldioxidekvivalenter per km motorväg 4 körfält per år för vinterväghållning (salt och snöröjning)

Mängd Enhet Källa

Specifik saltmängd, 25,64 Klimatkalkyl 3.0

Densitet, vägsalt, 2,17 Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband klimatpåverkan, salt, f(    ) 0,18 kg Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband energi, salt, f(    ) 3,30 MJ/ kg Klimatkalkyl 3.0

Total bränsleförbrukning (snöröjning & spridning av vägsalt), 489,89 l/km Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband klimatpåverkan, diesel, f(     ) 2,87 kg Klimatkalkyl 3.0

Beslutade effektsamband energi, diesel, f(     ) 39,05 MJ/ l Klimatkalkyl 3.0

m= Mängd salt per km

F (     ) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat vägsalt

F (     ) = primärenergiåtgång för arbetsprocess

F (     ) =  koldioxidekvivalenter för förbrukat bränsle snöröjning och spridning av vägsalt

F (     ) = primärenergiåtgång för arbetsprocess snöröjning och spridning av vägsalt

     

F(  ,  )            

          

     

     
       

m        

    / kg  

  

  

  

    / l  

  

F(  ,  )             

  

  

          

     
  

  



 

 
 

Bilaga 14 – Klimatpåverkan, CO2 – ekv.  
 

 
 

Asfalt Betong Asfalt Betong Asfalt Betong

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 34,89 30,57 12,89 29,10 22,00 1,47

2 69,79 61,14 25,79 58,20 44,00 2,94

3 104,68 91,71 38,68 87,30 66,00 4,41

4 139,57 122,28 51,57 116,40 88,00 5,88

5 174,47 152,85 64,47 145,50 110,00 7,35

6 209,36 183,42 77,36 174,60 132,00 8,82

7 244,26 213,99 90,26 203,70 154,00 10,29

8 279,15 244,56 103,15 232,80 176,00 11,76

9 314,04 275,13 116,04 261,90 198,00 13,23

10 348,94 305,70 128,94 291,00 220,00 14,70

11 383,83 336,27 141,83 320,10 242,00 16,17

12 418,72 366,84 154,72 349,20 264,00 17,64

13 453,62 397,41 167,62 378,30 286,00 19,11

14 488,51 427,98 180,51 407,40 308,00 20,58

15 523,40 458,55 193,40 436,50 330,00 22,05

16 558,30 489,12 206,30 465,60 352,00 23,52

17 593,19 519,69 219,19 494,70 374,00 24,99

18 628,08 550,26 232,08 523,80 396,00 26,46

19 662,98 580,83 244,98 552,90 418,00 27,93

20 697,87 611,40 257,87 582,00 440,00 29,40

21 732,77 641,97 270,77 611,10 462,00 30,87

22 767,66 672,54 283,66 640,20 484,00 32,34

23 802,55 703,11 296,55 669,30 506,00 33,81

24 837,45 733,68 309,45 698,40 528,00 35,28

25 872,34 764,25 322,34 727,50 550,00 36,75

26 907,23 794,82 335,23 756,60 572,00 38,22

27 942,13 825,39 348,13 785,70 594,00 39,69

28 977,02 855,96 361,02 814,80 616,00 41,16

29 1011,91 886,53 373,91 843,90 638,00 42,63

30 1046,81 917,10 386,81 873,00 660,00 44,10

31 1081,70 947,67 399,70 902,10 682,00 45,57

32 1116,60 978,24 412,60 931,20 704,00 47,04

33 1151,49 1008,81 425,49 960,30 726,00 48,51

34 1186,38 1039,38 438,38 989,40 748,00 49,98

35 1221,28 1069,95 451,28 1018,50 770,00 51,45

36 1256,17 1100,52 464,17 1047,60 792,00 52,92

37 1291,06 1131,09 477,06 1076,70 814,00 54,39

38 1325,96 1161,66 489,96 1105,80 836,00 55,86

39 1360,85 1192,23 502,85 1134,90 858,00 57,33

40 1395,74 1222,80 515,74 1164,00 880,00 58,80

år 

KLIMATPÅVERKAN, CO2-ekv.

DoUBygg och reinvest.Total 



 

 
 

Bilaga 15 – Primärenergiåtgång, GJ 
 

 
 

Asfalt Betong Asfalt Betong Asfalt Betong

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1253,15 393,17 492,85 373,08 760,30 20,09

2 2506,30 786,33 985,70 746,16 1520,60 40,17

3 3759,45 1179,50 1478,55 1119,24 2280,90 60,26

4 5012,60 1572,66 1971,40 1492,32 3041,20 80,34

5 6265,75 1965,83 2464,25 1865,40 3801,50 100,43

6 7518,90 2359,00 2957,10 2238,48 4561,80 120,52

7 8772,05 2752,16 3449,95 2611,56 5322,10 140,60

8 10025,20 3145,33 3942,80 2984,64 6082,40 160,69

9 11278,35 3538,49 4435,65 3357,72 6842,70 180,77

10 12531,50 3931,66 4928,50 3730,80 7603,00 200,86

11 13784,65 4324,83 5421,35 4103,88 8363,30 220,95

12 15037,80 4717,99 5914,20 4476,96 9123,60 241,03

13 16290,95 5111,16 6407,05 4850,04 9883,90 261,12

14 17544,10 5504,32 6899,90 5223,12 10644,20 281,20

15 18797,25 5897,49 7392,75 5596,20 11404,50 301,29

16 20050,40 6290,66 7885,60 5969,28 12164,80 321,38

17 21303,55 6683,82 8378,45 6342,36 12925,10 341,46

18 22556,70 7076,99 8871,30 6715,44 13685,40 361,55

19 23809,85 7470,15 9364,15 7088,52 14445,70 381,63

20 25063,00 7863,32 9857,00 7461,60 15206,00 401,72

21 26316,15 8256,49 10349,85 7834,68 15966,30 421,81

22 27569,30 8649,65 10842,70 8207,76 16726,60 441,89

23 28822,45 9042,82 11335,55 8580,84 17486,90 461,98

24 30075,60 9435,98 11828,40 8953,92 18247,20 482,06

25 31328,75 9829,15 12321,25 9327,00 19007,50 502,15

26 32581,90 10222,32 12814,10 9700,08 19767,80 522,24

27 33835,05 10615,48 13306,95 10073,16 20528,10 542,32

28 35088,20 11008,65 13799,80 10446,24 21288,40 562,41

29 36341,35 11401,81 14292,65 10819,32 22048,70 582,49

30 37594,50 11794,98 14785,50 11192,40 22809,00 602,58

31 38847,65 12188,15 15278,35 11565,48 23569,30 622,67

32 40100,80 12581,31 15771,20 11938,56 24329,60 642,75

33 41353,95 12974,48 16264,05 12311,64 25089,90 662,84

34 42607,10 13367,64 16756,90 12684,72 25850,20 682,92

35 43860,25 13760,81 17249,75 13057,80 26610,50 703,01

36 45113,40 14153,98 17742,60 13430,88 27370,80 723,10

37 46366,55 14547,14 18235,45 13803,96 28131,10 743,18

38 47619,70 14940,31 18728,30 14177,04 28891,40 763,27

39 48872,85 15333,47 19221,15 14550,12 29651,70 783,35

40 50126,00 15726,64 19714,00 14923,20 30412,00 803,44

PRIMÄRENERGIÅTGÅNG, GJ

år 
Total Bygg och reinvest. DoU



 

 
 

Bilaga 16 – Förenklad arbetsgång för kalkylering, 
betongöverbyggnad 
 

Kalkyleringssteg överbyggnad med slitlager av betong 1 km, bygg och reinvestering, Kalkyl 1. 

Data har inhämtats från betongöverbyggnaden utformad i PMS Objekt 

 

Kalkylnivå 3 i kalkylen har använts för beräkningar 

 

 Jordschakt har valts utifrån schablonmängder ur fliken ”Motorväg 4 körfält” och lagts 

in respektive i modul för schakt.  Emissionsfaktorerna är schablonvärden. 

 Återfyllnadsmassor har valts utifrån schablonmängder ur fliken ”Motorväg 4 körfält” 

och lagts in respektive i modul för fyllnadsmaterial, terrassering.  Emissionsfaktorerna 

är schablonvärden. 

 Skyddslager och förstärkningslager har slagits samman i en post. Posten har lagts i 

modulen ”Annat Material” och mängdberäkningen är gjort utifrån PMS Objekt.  

Emissionsfaktorerna är schablonvärden för grus. 

 Obundetbärlager har angivits i modulen ”Bärlager, obundet”. Mängdberäkning har 

gjorts utifrån PMS Objekt.  Emissionsfaktorerna är schablonvärden.  

 Bundetbärlager har lagts in i modulen ”Annat Material”. Mängdberäkning har gjort 

utifrån PMS Objekt. Emissionsfaktorer är schablonvärden för asfalt.  

 Armeringsmängd (dymlingar och längsgående förstärkningsjärn) har beräknats enligt 

Bilaga 11. Mängderna har lagts in i modulen ”Stål, armering”. Emissionsfaktorer är 

schablonvärden. 

 Betongmängd har beräknats utifrån PMS Objekt. Mängden har lagts in modulen 

”Bitumenbundna lager” vilken har döpts om till ”Cementbundna lager”. Värden för 

Emissionsfaktorerna för ”Bitumenbundna lager” har nollställts och ersatts med 

emissionsfaktorer för betong.  

 Arbetsprocesser för betongbeläggningen har beräknats enligt Bilaga 8-10. 

Arbetsprocessernas klimatpåverkan och energiförbrukning har adderats med 

emissionsfaktorerna för betong.  

 

 

Kalkyleringssteg överbyggnad med slitlager av betong 1 km, DoU, Kalkyl 2. 

 

 Värden för vinterväghållning, saltmängd och diesel, har tagits från fliken ”DoU Väg” 

för ”Motorväg 4 körfält, landsbygd”. Emissionsfaktorer är schablonvärden. Se Bilaga 13 

för beräkningar.  

 Slipning av betongytan har beräknats enligt Bilaga 12. Emissionsfaktorer för diesel har 

tagits från schablonvärden.  

 

 



 

 
 

Bilaga 17 – Förenklad arbetsgång för kalkylering, asfaltöverbyggnad 

 

Kalkyleringssteg överbyggnad med slitlager av asfalt 1 km, bygg och reinvestering, Kalkyl 1. 

Data har inhämtats från asfaltöverbyggnaden utformad i PMS Objekt. 

 

Kalkylnivå 3 i kalkylen har använts för beräkningar 

 

 Jordschakt har valts utifrån schablonmängder ur fliken ”Motorväg 4 körfält” och lagts 

in respektive i modul för schakt.  Emissionsfaktorerna är schablonvärden. 

 Återfyllnadsmassor har valts utifrån schablonmängder ur fliken ”Motorväg 4 körfält” 

och lagts in respektive i modul för fyllnadsmaterial, terrassering.  Emissionsfaktorerna 

är schablonvärden. 

 Skyddslager och förstärkningslager har slagits samman i en post. Posten har lagts i 

modulen ”Annat Material” och mängdberäkningen är gjort utifrån PMS Objekt.  

Emissionsfaktorerna är schablonvärden för grus. 

 Obundetbärlager har angivits i modulen ”Bärlager, obundet”. Mängdberäkning har 

gjorts utifrån PMS Objekt.  Emissionsfaktorerna är schablonvärden.  

 Bundetbärlager har lagts in i modulen ”Annat Material”. Mängdberäkning har gjort 

utifrån PMS Objekt. Emissionsfaktorer är schablonvärden för asfalt. 

 Slitlagret har lagts in i modulen ”Bitumenbundnalger”. Mängdberäkning har gjorts 

utifrån PMS Objekt. Emissionsfaktorer är schablonvärden för asfalt. 

 

 

Kalkyleringssteg överbyggnad med slitlager av asfalt 1 km, DoU, Kalkyl 2.  

 

Kalkylnivå 1 & 2 i kalkylen har använts för beräkningar 

 

 Modulen ”Motorväg 4 körfält” har använts för beräkning av DoU. För att endast få 

miljöpåverkan för drift och underhållsåtgärder har de ingående data för bygg och 

reinvestering nollställts. Endast typåtgärden ÅDT har angivits. Schablonmängder och 

emissionsfaktorer för DoU kopplat till typåtgärden ÅDT har använts.   

 

 

 


