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Abstract 
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Abstract 

Purpose: This study compares the climate impact, measured as carbon emissions, from 

two different road bridges and identifies in what part of the life cycle the largest 

emissions occur. Also, we present proposals on how to reduce climate impact in the 

bridge with lowest emissions. 

Method: This is a case study on two different bridges, a concrete bridge and a wooden 

bridge. We performed a life cycle analysis (LCA), based on document analyses, to 

determine where, in the life cycle, the largest emissions occur and which bridge has the 

lowest climate impact, measured as carbon emissions. To present proposals on how to 

reduce the climate impact for the bridge with lowest emissions, interviews was carried 

out. 

Findings: The wooden bridge produce 63% (65,423 kg carbon dioxide equivalents) 

less carbon emissions compared to the concrete bridge. Largest climate impact from the 

wooden bridge occurs in the operation and maintenance phase (37,640 kg carbon 

dioxide equivalents) mainly from repaving the bridge deck, traffic devices and the shift 

of parapet stands.  

Implications: In conclusion, the findings of our study supports using wood as 

superstructure. The carbon emissions can be further reduced by choosing partly reused 

asphalt, renewable diesel (HVO) for transports, high-strength steel instead of 

conventional steel in bridge parapets, steel wire instead of struts and the use of steel 

discs instead of aluminium discs. 

Limitations: The study is based on a single case study in one geographically specified 

location, and the work particularly aimed at studying the production, operating, and 

maintenance phase. Further, the abutments and foundation process were not studied 

since they are similar in both bridge types. 

Keywords: Road bridge, carbon emissions, climate impact, LCA, wood, concrete  
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien är att jämföra två vägbrotypers klimatpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp och identifiera var i den undersökta livscykeln de största utsläppen 

sker. Efter att ha identifierat var i livscykeln de största utsläppen sker ges åtgärdsförslag 

på hur klimatpåverkan kan reduceras för den brotyp som ger lägst klimatpåverkan. 

Metod: För att svara mot målet har en fallstudie utförts på två olika brotyper, en 

betongbro och en träbro. En livscykelanalys har utförts, baserad på dokumentanalys, 

för att kunna identifiera var i livscykeln de största utsläppen sker och vilken brotyp som 

ger lägst klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Vidare utfördes intervjuer för att 

kunna ge åtgärdsförslag för att minska klimatpåverkan för den brotyp som ger lägst 

klimatpåverkan. 

Resultat Träbron är den brotyp som ger lägst klimatpåverkan. Den avger 63% av den 

mängd koldioxidutsläpp som avges från betongbron vilket motsvarar 65423kg 

koldioxidekvivalenter. Den största klimatpåverkan för träbron orsakas av drift- och 

underhållsfasen vilket motsvarar 37640 kg koldioxidekvivalenter och det är byte av 

beläggning, trafikanordningar och byte av räcke som står för detta. 

Konsekvenser: Slutsatsen bidrar till att välja trä som material för broöverbyggnad. 

Vidare kan mängden koldioxidutsläpp reduceras för den brotyp som ger lägst 

klimatpåverkan vilket i denna studie är träbron genom att använda asfalt som delvis 

innehåller återanvänd asfalt istället för konventionell asfalt, använda HVO-bränsle vid 

transporterna, använda höghållfasthetsstål istället för galvaniserat stål i broräcken, byta 

ut spännstag mot stålvajrar och använda stålbrickor istället för aluminiumbrickor. 

Begränsningar: Rapporten baserats på en fallstudie på en specifik geografisk plats och 

arbetet har avgränsats till att undersöka produktionsskedet och drift- och 

underhållsfasen. Vidare har brofundament och förarbeten exkluderats då de i princip är 

samma för de båda brotyperna. 

Nyckelord: Vägbro, koldioxidutsläpp, klimatpåverkan, LCA, trä och betong. 
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1 Inledning 
Detta är en rapport i kursen Examensarbete i byggnadsteknik som omfattar 15 hp. 

Kursen ingår i det treåriga högskoleingenjörsprogrammet med inriktning 

Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik som ges vid Tekniska högskolan i 

Jönköping. Målet med kursen är att i ett självständigt arbete tillämpa, kritiskt använda 

och vidareutveckla förvärvade kunskaper från utbildningen. Uppsatsen genomförs 

tillsammans med Skanska Sverige AB. 

1.1 Bakgrund 
Världens klimat har under de senaste 100 åren blivit allt varmare. Detta anses kunna 

kopplas till människans utsläpp av växthusgaser, t.ex. koldioxid (Cubasch et al 

2013). Klimatförändringarna får konsekvenser både för samhället och naturen. Som 

exempel kan mer extremt väder med t.ex. häftigare skyfall och fler och starkare 

orkaner nämnas. För att motarbeta detta krävs både en minskning av 

klimatförändringarna, genom t.ex. minskat utsläpp av växthusgaser, samt 

klimatanpassning, genom t.ex. anpassning av avvattning av regnvatten i städerna 

(SMHI, 2015). 

Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 kom de deltagande nationerna överens om 

ett gemensamt klimatavtal där olika länder förbinder sig till att bidra med en 

minskning av växthusgaser. Avtalet innebär bland annat att den globala 

temperaturökningen ska hållas under två grader. Stöd ska ges till fattiga länder för 

att kunna begränsa deras utsläpp och anpassa samhället till klimatförändringar. 

Under andra halvan av detta århundrade ska de globala utsläppen av växthusgaser 

helt upphöra (Regeringen). I 2009 års klimatproposition angav Sveriges regering en 

nollvision för nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. En av åtgärderna som beskrivs 

för att nå målet är ”Klimatsmart konsumtion och produktion” samt att vårt sätt att 

konsumera och producera måste förändras. En väg att nå mer klimatsmart 

konsumtion är att använda ett livscykelperspektiv som innebär att se till hela kedjan 

från framställning, drift och slutligen skrotning eller återvinning (Prop. 

2008/09:162). 

Byggbranschen står för en betydande del av koldioxidutsläppen och finns med på 

SCB:s tio-i-topplista över de branscher som släpper ut mest koldioxid. 

(Byggindustrin, 2017). 

Klimatförändringar samt nationellt och internationellt uppsatta klimatmål gör att 

även byggbranschen arbetar för att minska sina utsläpp. Idag arbetar i stort sett alla 

de stora byggföretagen i Sverige aktivt med att bygga mer hållbart och grönt 

(Skanska, 2017), (NCC, 2017). 

Klimatfrågan har fått allt större utrymme under de senaste åren och krav har börjat 

ställas på redovisning av olika produkters samt tjänsters miljöpåverkan. Fler 

beställare börjar kräva en tydlig redovisning av vilka miljö- och klimatkonsekvenser 

olika byggtekniska val samt materialval ger utifrån ett livscykelperspektiv. Därför 

behöver entreprenören tänka på detta för att bli konkurrenskraftig. Entreprenörer har 

börjat begära klimatinformation och detta har leverantörer och producenter börjat 

använda i sin marknadsföring som ett konkurrensmedel. För att kunna hävda att en 

produkt är klimatanpassad eller klimatneutral krävs att tillförlitliga beräkningar av 

klimatpåverkande utsläpp utförts. Ett sätt att utföra denna beräkning i 

anläggningsprojekt är att använda livscykelanalyser (LCA). Enligt SBUF:s rapport 
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bör Trafikverket ha verifieringskrav av klimatberäkningar från anläggningsprojekt 

och detta uppnås genom användningen av LCA. Att utföra LCA-analyser kommer 

utmynna i konkurrensfördelar samt stärka varumärket och attrahera kunder, 

aktieägare och även anställda (SBUF, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
För att säkerställa livskvalitén för nästkommande generationer, som är hotade av 

klimatförändringarna måste växthusgaserna minskas och detta har blivit ett 

brådskande bekymmer (Field et al., 2014). Detta är ett angeläget problem för 

byggsektorn som bidrar med cirka 19% av de globala växthusgaserna (Edenhofer et 

al., 2014). 

En konstruktion, t.ex en bro påverkar miljön under hela sin livstid. Från det att 

materialet som den ska byggas av tas fram till dess att den demonteras och avfallet 

omhändertas. Val av material påverkar mängden utsläpp av växthusgaser för en 

konstruktion, då olika material genererar olika mycket utsläpp i olika faser av 

livscykeln (Hammervold, Reenaas, Brattebo, 2013). 

För att minska dessa växthusgaser kan LCA som allmänt vedertaget 

miljöbedömningsverktyg användas (Buyle, Braet & Audenaert, 2013). LCA 

tillämpas för beskrivning av produkters och konstruktioners miljöprestanda och 

denna metod är angiven i byggproduktdirektivet. LCA är också ett redskap som kan 

användas för att beräkna miljöpåverkan och jämföra olika alternativa 

lösningsförslag. LCA har standardiserats i enlighet med den internationella 

standardorganisationen ISO och är ett allmänt accepterat verktyg (Erlandsson, 

Lindfors, Jelse,2013). 

Få livscykelanalyser har genomförts på broar då fokus ligger på teknik, säkerhet 

samt ekonomi och mindre fokus på miljöpåverkan (Du and Karoumi 2014); 

(Horvath, 2009). Broars miljöpåverkan har fått mindre uppmärksamhet trots att det 

är en stor utsläpps- och avfallskälla. Dessutom kräver broar konstant underhåll under 

dess långa livscykel (Hovarth, 2009). Kartläggning av miljöpåverkan sker främst på 

byggnader men används sällan för broar (Bouhaya et al. 2009; Salonkangas et 

al.2012).  

I Sverige byggs det få träbroar i förhållande till övrigt använda material. Enligt 

Trafikverket består idag det statliga och enskilda vägnätet av 0,07% träbroar, 66% 

betongbroar, 27% stålbroar, 6% stenbroar och 1% övriga material. Forskningen har 

fokuserats på betong- och stålkonstruktioner medan mindre fokus har lagts på trä 

(Du, Karoumi, 2014). 

Trä har god bärighet i förhållande till sin egenvikt och är tillräckligt hållfast för att 

bära trafiklast och lämpar sig därför bra som byggnadsmaterial vid brobyggnad (SP, 

2009). Ett flertal industrisektorer, även inkluderat byggsektorn överväger alltmer 

trämaterial som ett värdefullt alternativ till att minska växthusgaser (Lundmark et 

al.,2014). 

Enligt Horvath behöver fler LCA-studier på broar utföras. LCA-studierna bör göras 

på olika brotyper samt på olika bromaterial. När detta tagits fram kan slutsatser dras 

samt ny kunskap förvärvas vilket kan översättas till rekommendationer till 
byggherrar och utförare (Horvath, 2009). 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ta reda på vilken av två vägbrotyper i trä och betong som 

kan prestera bäst ur miljösynpunkt med fokus på koldioxidutsläpp. 

1. Vilken brotyp ger lägst klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp? 

2. I vilken fas i de båda brotypernas livscykel genereras störst klimatpåverkan och 

hur kan man minska utsläppen för respektive brotyp? 

3. Vilka åtgärder kan vidtas för att minska klimatpåverkan på den brotyp som 

ger lägst klimatpåverkan? 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar en jämförelse av koldioxidutsläpp mellan en vägbro med 

träöverbyggnad byggd över järnväg år 2016-2017 i Södra Strandängen, Jönköping 

och en fiktiv bro med betongöverbyggnad. 

För att kunna genomföra en jämförelse broarna emellan har en tidsavgränsning 

gjorts till en teknisk livslängd på 80 år på båda broarna. 

Rivningsfasen och omhändertagande av avfall har inte tagits med i rapporten. 

Brofundament och förarbeten kommer inte att inkluderas i examensarbetet då de i 

princip är samma för de båda brotyperna vilket kommer resultera i stort sett samma 

mängd utsläpp. 

1.5 Disposition 
I detta kapitel beskrivs rapportens uppbyggnad för att hjälpa läsaren att få en bild av 

rapportens upplägg (se Figur 1). 
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Figur 1 Rapportens disposition (Författarnas figur) 

 

 

 

1

•Rapportens första kapitel Inledning består av ett bakgrundskapitel och en 
problembeskrivning som ger bakgrundsfakta till studien och 
problemet.Kapitlet omfattar även mål, frågeställningar och avgränsningar 
till studien. 

2

•Rapportens andra kapitel är Metod och genomförande. Här redogörs för 
den undersökningsstrategi och de metoder som används för att samla in 
teori och empiri till studien. I detta kapitel beskrivs även arbetsgången samt 
trovärdigheten i form av validitet och reliabilitet.

3

•Rapportens tredje kapitel är Teoretiskt ramverk. Här redogörs vilka 
vetenskapliga grunder i form av teorier som använts för den genomförda 
studien. Kapitlet avslutas med att teorier kopplas till arbetets 
frågeställningar.

4
•Rapportens fjärde kapitel är Empiri. Här redovisas insamlad data för studien 

som gjorts genom dokumentanalyser.

5
•Rapportens femte kapitel är Analys och resultat som redovisar studiens 

resultat ifrån tidigare uppsatta mål och frågeställningar.

6

•Rapportens sjätte och sista kapitel är Diskussion och resultat. I detta kapitel 
diskuteras det erhållna resultatet och studiens begränsningar samt 
slutsatser och förslag till vidare forskning redogörs. 



Metod och genomförande 

5 

2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av genomförande och arbetsgång. Här redovisas 

val av metoder och tekniker som krävts för att ge svar på frågeställningarna. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Målet med arbetet är att undersöka två brokonstruktioners klimatpåverkan mätt i 

koldioxidekvivalenter. För att nå målet lämpar sig en kvantitativ studie i form av 

fallstudie. Kvantitativa metoder används främst i samband med data som är 

avgränsbar och mätbar. (Eliasson, 2013). En fallstudie bygger på att studera en nutida 

företeelse i sin verkliga miljö för att ge djupgående kunskaper om det som studeras 

(Jakobsson, 2011; Yin, 1989).  

Fallstudien genomfördes på en vägbro med träöverbyggnad och en fiktiv vägbro 

med betongöverbyggnad belägna i Jönköping. 

För att få en djupare kunskap inom ämnet samt en uppfattning om tidigare forskning 

på området har en litteraturstudie genomförts. Enligt Höst et al är litteraturstudie en 

viktig del i ett examensarbete då det är en grundbult i vetenskaplig metodik, minskar 

risken att förbise redan gjorda lärdomar och gör det lättare för granskare att förstå 

utgångspunkterna då källorna finns redovisade (Höst et al, 2009). 

Data som analyserats är kvantifierbar och utgörs av resultat från sammanställning 

av dokumentanalys och beräkningar. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

1. Vilken brotyp ger lägst klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp? 

En dokumentanalys av de erhållna handlingarna i form av mängdförteckningar, drift 

och underhållsplan, registerutdrag från Trafikverkets bro- och 

tunnelförvaltningssystem (BaTMan) och drift- och underhållskalkyl genomfördes. 

Detta för att få indata som används till beräkningsprogrammen 

En fallstudie genomfördes för att kunna beräkna klimatpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp med hjälp av programvarustöd. 

2. I vilken fas i de båda brotypernas livscykel genereras störst andel koldioxidutsläpp 

och hur kan man minska utsläppen för respektive brotyp? 

Frågan besvarades med utgångspunkt från den kunskap och det resultat som erhölls från 

fallstudien i förgående frågeställning samt med hjälp av programvarustöd 

3. Vilka åtgärder kan vidtas för att minska koldioxidutsläppen på den brotyp som ger 

lägst klimatpåverkan? 

Denna frågeställning besvarades genom resultatet från frågeställning ett och intervjuer 

av personer kunniga inom sina respektive ämnesområden. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Valda metoder för datainsamling är dokumentanalys och intervju. 
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2.3.1 Dokumentanalys  
Dokument innefattar officiella handlingar, ritningar, register med mera. Valet av 

dokument bör göras så att en så fullständig bild som möjligt erhålls av det som 

undersöks (Davidsson & Patel, 2011). Med utgångspunkt från rapportens syfte och 

frågeställningar har det bestämts vilka dokument som ska samlats in. Dessa dokument 

har bidragit med empirisk data till en analys (Blomkvist & Hallin, 2015).  I rapporten 

har bland annat mängdförteckningar, registerutdrag, ritningar och underhållsplaner 

använts.   

2.3.2 Intervju 
Intervju lämpar sig som metod för att få in synpunkter på ett förslag eller för att få in 

bakgrundsmaterial. Intervjuer kan vara mer eller mindre systematiska utfrågningar där 

svaren antecknas eller spelas in (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Det är viktigt att 

inte använda standardiserade frågor och ge utrymme för svarspersonen att uttrycka sina 

synpunkter (Holme & Solvang, 1997). 

2.4 Arbetsgång 
För att kunna påbörja arbetet och kunna besvara frågeställningarna utfördes ett 

grundligt teoretiskt arbete. Detta genomfördes genom dokument och litteratursökningar 

vilket genererade material till problemformuleringen. Sökningarna gjordes i tryckt form 

såsom böcker samt i elektroniska databaser vilka var Scopus och Science Direct. 

Dokumentinsamling till empirin och sökning efter vetenskapliga artiklar fortlöpte under 

hela arbetet. Ett flertal sökningar i databaserna genomfördes innan några relevanta 

resultat erhölls. De sökord som använts som genererade resultat var ”LCA bridges”, 

”Life cycle assessment bridges”, ”Life cycle impact bridges” och ”LCA infrastructure”. 

Teorin gav förståelse för ämnet samt hur en LCA genomförs.  

Samtlig insamlad data har noggrant gåtts igenom för att undvika att felaktigheter tas 

med i beräkningarna. Indata för produktionsskedet för de båda broarna bestod av 

mängdkalkyl som erhölls från Skanska. Indata för produktionsskedet lästes in i 

Anavitor för att beräkna koldioxidutsläppen. När ett resultat fåtts fram gicks samtliga 

poster igenom för att göra resultatet mer exakt mot verkligheten. 

Klimatpåverkan för drift- och underhållsfasen beräknades med hjälp av Excelverktyget. 

Indata för underhållet av träbron erhölls från den underhållsplan som följde med träbron 

från träbrotillverkaren Martinsons. Där kunde underhållsåtgärder och tidsintervaller för 

dessa utläsas. Indatan till drift och underhållsfasen på betongbron erhölls från Johan 

Severinsson, samordnare byggnadsverk Öst/Stockholm på Trafikverket. Indatan bestod 

av registerutdrag från Trafikverkets bro- och tunnelförvaltningssystem (BaTMan). 

Utdraget bestod av samtliga plattrambroar av betong med spännvidd på 15-17 meter i 

Sverige. Relevanta underhållsåtgärder plockades ut ur registret och endast broar 

belägna i Jönköpings län togs med. Detta för att få åtgärder relevanta för den klimatzon 

där den alternativa betongbron är byggd. Ett medelvärde räknades ut när varje enskild 

åtgärd var utförd, medelvärdet avrundandes till närmsta femtal eller tiotal för att få ett 

hanterligt värde. De resurser som krävs för att utföra drift- underhållsåtgärderna för 

respektive bro erhölls från Skanskas drift- och underhållskalkyl. Men då en del utav 

dessa åtgärder utförs av underentreprenörer saknades information om 

bränsleförbrukning för en del åtgärder. För att ta reda på denna information kontaktades 

SVB-Tyringe för information om vattenbilning vid kantbalksutbytet, högtryckstvätten 
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och svepblästringen. För information om kantbalkskrossen vid utbyte av kantbalken 

kontaktades Dahlgrens kranuthyrning. Indata för linjemålningen erhölls från Cleanosol.  

För frågeställning 3 ”Vilka åtgärder kan vidtas för att minska koldioxidutsläppen på 

den brotyp som ger lägst klimatpåverkan?” användes resultatet från livscykelanalysen 

på träbron som utgångspunkt. Ostrukturerade telefonintervjuer av branschkunniga 

personer inom miljö, vägutrustning och träkonstruktioner för broar gjordes. Dessa 

tillfrågades om asfalt, drivmedel, broräcken och stålmaterial i träbron kunde förbättras 

för att minska koldioxidutsläppen. Deras svar kompletterades sedan med faktasökning 

i vetenskapliga artiklar och elektroniska dokument.    

2.5 Trovärdighet 
Nedan beskrivs rapportens validitet och reliabilitet.  

2.5.1 Validitet 
Validitet i kvantitativa undersökningar innebär att de instrument som används 

verkligen mäter det som avses mätas (Davidsson & Patel, 2011). Programvarustöden 

bygger på ISO-standarder och hämtar sitt beräkningsunderlag från IVL:s (Svenska 

miljöinstitutet) miljödatabas. Analysen baseras på en träbro och en betongbro där 

underlaget för analysen tagits fram av Skanska, ett företag med stor kunskap på 

området vilket stärker validiteten i det insamlade underlaget. 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att kunna återupprepa studien och få samma resultat.  För att 

uppnå en hög reliabilitet behöver en noggrann datainsamling och analys göras. 

Genom att tydligt redovisa tillvägagångssättet kan arbetet upprepas och samma värde 

kan erhållas igen (Höst et al, 2009). Tillvägagångssättet i rapporten har redovisats 

och en noggrann datainsamling från tillförlitliga källor har genomförts. För att 

ytterligare stärka reliabiliteten har en kritisk värdering av dokumenthandlingarna 

genomförts. Programvarustöden som använts i rapporten hämtar data från IVL:s 

miljödatabas och bygger på LCA-metodik enligt ISO-standarder, detta ger underlag 

för en hög reliabilitet.   
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redovisas de teorier som ska tillämpas för att besvara frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan redovisas kopplingarna mellan rapportens frågeställningar och teorier (se Figur 

2). 

 

 

 

Figur 2 Koppling mellan rapportens frågeställningar och vald teori (Författarnas 

figur) 
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3.2 ISO 
ISO står för internationella standardiseringsorganisationen. Livscykelanalys bygger på 

ISO-standarden ISO 14040 och ISO 14044. ISO 14040 omfattar en allmän beskrivning 

av LCA, vilka principer och struktur som ska användas vid utförandet av en LCA och 

de olika faserna som inbegrips (ISO,2006). ISO 14044 innehåller rekommendationer 

vid genomförandet av en LCA och även en beskrivning av hur varje fas i en LCA utförs. 

Enligt ISO-standarden omfattas en LCA av fyra faser (se Figur 3): definition av mål 

och omfattning, livscykelinventering, miljöpåverkansbedömning och tolkning (ISO 

14040,2006). Samtliga faser i en LCA beskrivs mer i detalj i nästa kapitel. 

 

Figur 3 Kopplingen mellan faserna i en LCA (ISO 14040,2006) 

 

3.3 LCA 
LCA är en förkortning för Life Cycle Assessment som innebär att undersöka en 

produkts eller tjänsts livscykel. 

Livscykelanalys beskriver miljöaspekter samt miljöpåverkan under en produkts 

livscykel vilket innefattar utvinning av råmaterial, produktion, användning samt 

avfallshantering. Vid utförande av en miljöinriktad livscykelanalys används 

kvantitativa termer för beskrivning av naturresursnyttjandet och utsläpp av 

föroreningar. Ekonomiska och sociala aspekter innefattas inte i en LCA (Baumann & 

Tillman, 2004).  

En LCA består av fyra olika faser: mål och omfattning, inventeringsanalys, 

miljöpåverkansbedömning och tolkning (ISO,2006). De olika faserna beskrivs nedan. 

3.3.1 Mål och omfattning 

I mål och omfattning redovisas livscykelanalysens mål, syfte, omfattning, 

produktbeskrivning samt avgränsningar. Syftet är ofta svävande och generellt när 
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definieringen av en LCA påbörjas. Enligt ISO 14040 ska studiens syfte, orsaken till att 

den utförs samt till vem som resultatet ska redovisas framgå. I denna fas väljs en 

funktionell enhet och systemgränser som innebär vilka processer som ska innefattas. 

I en LCA hänförs miljöpåverkan till en produkt eller rättare sagt till funktionen hos 

ett produktsystem. Därför behöver detta uttryckas i kvantitativa termer i form av en 

funktionell enhet (Baumann & Tillman, 2004). 

De typer av miljöpåverkan som bör tas hänsyn till undersöks. Det finns en lista över 

olika sorter av miljöpåverkan som omfattas i de flesta LCA-analyser. Dessa innefattar 

resursanvändning, klimatpåverkan, försurning och eutrofiering. Ibland avgränsas en 

LCA till att bara innefatta vissa former av miljöpåverkan (Baumann & Tillman, 2004). 

3.3.2 Inventeringsanalysen 

I inventeringsanalysen LCI som står för Life Cycle Inventory analysis samlas data in 

för samtliga in och utflöden av material och energi i produktens livscykel som 

definierats i systemgränserna (mål och omfattningsfasen). Aktiviteterna, som en LCI 

består av redovisas i form av en systemmodell (Baumann & Tillman, 2004). 

Systemmodellen är en flödesmodell för ett tekniskt system med definierade 

systemgränser som avgränsning. Det resultat som genereras i en inventeringsanalys 

är en mass- och energibalans för systemet. De flöden som anses av betydelse brukar 

vara användningen av ändliga resurser samt utsläpp av skadliga ämnen. Oftast görs 

flödesmodellen i form av flödesscheman som presenterar aktiviteterna samt flödena i 

det analyserade systemet. Några exempel på dessa aktiviteter är produktion, 

processer, transporter, användning och avfallshantering. Vidare samlas data in för 

samtliga aktiviteter i flödesmodellen. Den data som samlas in innefattar tillförsel och 

produkter för samtliga aktiviteter såsom råmaterial, avfall och utsläpp till luft och 

vatten. Slutligen beräknas resurskvantiteterna samt utsläpp av föroreningar från 

systemet i förhållande till den funktionella enheten. Resultatet från denna analys 

brukar oftast presenteras i form av stapeldiagram, men även andra typer av grafisk 

presentation förekommer. Det som kan göra inventeringsanalysen komplicerad är att 

många tekniska processer producerar mer än en produkt (Baumann & Tillman, 2004) 

3.3.3 Miljöpåverkansbedömningen 
Miljöpåverkansbedömningen LCIA som står för Life Cycle Impact Assessment är den 

tredje delen i en LCA och utförs för att identifiera potentiell miljöpåverkan som uppstår 

under livscykeln (Baumann & Tillman, 2004). 

Miljöpåverkansbedömningen utgår från miljöbelastningen som mängddata i 

inventeringsanalysen och avser att beskriva påverkan från denna. Syftet med 

miljöpåverkansbedömningen är att resultatet från inventeringen omvandlas till mer 

väsentlig miljömässig information vilket innebär att det genereras information om 

miljöpåverkan (Baumann & Tillman, 2004). 

Klassificering och karaktärisering 

Miljöpåverkansbedömningen startar med att en klassificering görs, vilket går ut på att 

sortera resultatet från inventeringen efter vilken miljöpåverkan den bidrar till. Exempel 

på dessa kategorier är försurning, övergödning och växthuseffekten. Här bestäms vilken 

typ av miljöpåverkan som är relevant att tas med för studien. Den miljöeffektkategori 

som undersöks i studien är växthuseffekten/global uppvärmning. Vidare görs en 

karaktärisering där bidragen från utsläppen samt resursanvändningen till varje 

miljöpåverkan beräknas. Exempel på detta kan vara att samtliga växthusgasutsläpp 
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samlas ihop till ett mått på växthuseffekten samt alla försurande utsläpp samlas ihop till 

ett mått på försurning (Baumann & Tillman, 2004). 

Detta görs genom att den data som genererades i inventeringen multipliceras med en 

karaktäriseringsfaktor som är som en omräkningsfaktor som är specifik för varje data- 

och miljöeffektkategori. Karaktäriseringsfaktorn fås från vetenskapliga rapporter eller 

databaser. Karaktäriseringen är ett hjälpmedel för att kunna avgöra vilken eller vilka 

utsläpp som leder till betydande miljöpåverkan. Global uppvärmning är ett exempel på 

detta, ämnen som bidrar till växthuseffekten är viktade relativt koldioxid (Baumann & 

Tillman, 2004). 

Miljöpåverkanskategorier 

I en LCA behöver det bestämmas vilka miljöpåverkanskategorier som ska innefattas. 

De vanligaste är klimatpåverkan, eutrofiering, försurning, resursanvändning och 

ozonpåverkan vilka beskrivs nedan. En avgränsning kan göras av 

miljöpåverkanskategorierna, så bara en viss typ av påverkan tas med i beräkningen. När 

det är beslutat vilka kategorier som ska tas med ligger de till grund för vilka data som 

behöver samlas in under inventeringsfasen (Baumann & Tillman, 2004). 

Klimatpåverkan som denna rapport behandlar beskrivs mer ingående medan det görs 

en enklare redogörelse för övriga miljöpåverkanskategorier. 

Klimatpåverkan GWP 

GWP står för Global Warming Potential som är ett sätt att mäta klimatpåverkan och 

mäter förmågan hos en gas att bidra till växthuseffekten. GWP mäts i 

koldioxidekvivalenter som anger mängden av en växthusgas klimatpåverkan jämfört 

med samma mängd koldioxid. I denna modell används koldioxid som referensämne för 

beräkning av bidraget från de olika gaserna som ger upphov till den globala 

uppvärmningen. I denna modell multipliceras mängden av ett visst ämne med en GWP-

faktor det vill säga karaktäriseringsfaktor och på så sätt räknas detta om till 

koldioxidekvivalenter. GWP-faktorn kan sägas vara ett mått på hur effektivt en gas 

påverkar klimatet jämfört med koldioxid som är referensämne i modellen. Varje 

ekvivalensfaktor är unik för de olika ämnena. GWP-faktorn beror på ämnesmolekylens 

uppehållstid i atmosfären och absorptionsförmåga av infraröd strålning, eftersom olika 

växthusgaser har olika uppehållstid. Ju längre uppehållstid i atmosfären samt 

effektivare absorptionsförmåga desto högre GWP-faktor. Koldioxid, metan och 

dikväveoxid är exempel på gaser som bidrar till växthuseffekten (Baumann & Tillman, 

2004).  

Beräkning av klimatpåverkan sker med hjälp av formeln och tabellen över 

karaktäriseringsfaktorer (se Figur 4) (Erlandsson,2000) 

𝑃𝐼𝐺𝑊𝑃=∑ 𝑚𝑖 *𝐶ℎ𝑖 

Där, 

𝑃𝐼𝐺𝑊𝑃=Potentiell klimatpåverkan [g 𝐶𝑂2 ekvivalenter] 

Ch= Karaktäriseringsfaktor för att bedöma bidraget till kategoriindikatorn för ämnet, 

”i”, i ett specifikt påverkansämne 

m= allt massflöde av ämnet, ”i”, från livscykelinventeringen [g] 
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Figur 4: Karaktäriseringsfaktorer för klimatpåverkan GWP (Erlandsson,2000)  

Eutrofiering 

Eutrofiering även kallat övergödning uppstår när för stora mängder näringsämnen i 

form av fosfor och kväve tillförs mark eller vatten i så pass stora mängder som inte är 

möjligt för ekosystemet att hantera. Dessa näringsämnen kan exempelvis komma från 

avloppsreningsverk samt från gödsling av åkermark. Vid tillförsel av ohanterliga 

mängder av fosfor och kväve orsakas ökad produktion av organiskt material.  När dessa 

organismer dör behöver bakterier syre för nedbrytningsprocessen, vilket kan orsaka 

syrebrist. Detta kan leda till algblomning, igenväxt av sjöar och förändrad 

artsammansättning. Fosfat används som referensämne vid beräkning av eutrofiering 

och mäts i fosfatekvivalenter (Baumann & Tillman, 2004). 

Försurning 

Försurning orsakas av utsläpp av svaveldioxid och av kväveoxid som når atmosfären. 

När det blandas med regnvatten bildas svavelsyra respektive salpetersyra som är 

försurande ämnen. När dessa ämnen når mark och vattendrag via surt regn orsakas 

skador på natur och djurliv som exempelvis fiskdöd urlakning av farliga metaller från 

jord och berg, skador på skog och byggnader (Baumann & Tillman, 2004). Dessa 

utsläpp orsakas främst av förbränning av kol och olja (Carlsson, Pålsson, 2011)  

Alla försurande utsläpp bildar H+ joner. Försurning mäts med hjälp av 

försurningspotentialen som är ett utsläppsämnes förmåga att frigöra försurande H+ 

joner.  Förmågan att bidra till försurning beräknas med hjälp AP, Acidification 

Potential genom antalet H+ joner som produceras per kg substans i förhållande till 

svaveldioxid. APsubstans=nH+substans/nH+So2 (Baumann & Tillman, 2004). Försurning 

mäts i svaveldioxidekvivalenter (Gervásio et.al, 2014). 
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Resursanvändning 
Resursanvändningen delas in i två delar förnyelsebar, icke levande (abiotisk) och 

levande, icke förnyelsebara resurser (biotisk). Exempel på abiotisk är järnmalm och 

vindenergi. Biotisk är exempelvis skog, djur och växter (Baumann & Tillman, 2004). 

ADP (Abiotic Depletion Potential), Utarmning av mineraliska resurser finns två typer 

förnyelsebara och icke förnyelsebara. ADP mäter reduceringen i tillgänglighet av icke 

förnyelsebara resurser på grund av dess utvinning. Förmågan för utarmning av dessa 

icke förnyelsebara resurser för ett grundämne baseras på de återstående reserverna 

och utvinningstakten (Baumann & Tillman, 2004). 

Grundekvationen grundas på tillverkning/totala reserver och jämförs med ett 

referensfall/referensresurs Antimon (Gervásio et.al, 2014). 

Ozonpåverkan 

POCP, Photo-Oxidant Creation potential. Potentialen att fotokemiskt bilda marknära 

ozon sker då luft innehåller kväveoxider (NOx) och flyktiga kolväten ihop med solljus. 

Marknära ozon kan orsaka skador på vegetation och en ökad risk för luftvägssjukdomar 

(Baumann & Tillman, 2004). Bildning av marknära ozon, orsakas av 

bränsleförbränning som innehåller NOx och av lösningsmedel som finns i färger och 

lacker som innehåller VOC:er (Gervásio et.al, 2014). Förmågan att fotokemiskt bilda 

marknära ozon mäts med hjälp av POCP som mäter potentialen hos ett ämne att bilda 

ozon i närvaro av kväveoxider och solljus i förhållande till referensämnet eten och mäts 

i eten-ekvivalenter. Det finns två stycken scenarion för beräkning av POCP ett scenario 

med hög bakgrundskoncentration av NOx och ett scenario med relativt låg 

bakgrundskoncentration av NOx . Den senare är aktuell för Skandinavien då det är lägre 

bakgrundskoncentrationer av NOx (Baumann & Tillman, 2004) 

ODP, Ozon Depletion Potential. Nedbrytning av ozonskiktet handlar om uttunning av 

det stratosfäriska ozonlagret. Detta orsakas av ämnen som innehåller klor och brom 

såsom klorflourkarboner och haloner. Det orsakar skador på växter, människohälsa 

och dess omgivning (Baumann & Tillman, 2004). 

Nedbrytningen av ozonskiktet bestäms med hjälp av ODP som står för den 

ozonnedbrytande potentialen. För att mäta påverkan på ozonskiktet används ODP-

faktorn som mäter den ozonnedbrytande förmågan en substans har i förhållande till 

referensämnet CFC-11 (Gervásio et.al, 2014; Naturvårdsverket, 2003).  

ODP beräknas med formeln: ODPi=delta[O3]i/delta[O3]CFC-11 nedan Där den totala 

mängden ozon som bryts ner av ett ämne divideras med mängden ozon som bryts ner 

av samma mängd CFC-11. ODPi=delta[O3]i/delta[O3]CFC-11 (Baumann & Tillman, 

2004). ODP mäts i CFC-11 ekvivalenter (Gervásio et.al, 2014). 

3.3.4 Tolkning 
Tolkningsfasen är den sista fasen i en livscykelanalys. Denna fas går ut på att tolka och 

utvärdera LCA-studiens resultat, redovisa dess begränsningar och att dra slutsatser. 

Slutsatserna i denna fas grundar sig på de resultat som erhölls från 

livscykelinventeringen och miljöpåverkansbedömningen. Genom att presentera 

resultatet på ett överskådligt sätt förenklas tolkningen av resultatet (Baumann & 

Tillman, 2004). 
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3.4 Programvarustöd 
För produktionsskedet har programvaran Anavitor använts. Anavitor är en mjukvara 

för att ta fram underlag för livscykelanalyser. Programvaran bygger på LCA-metodik 

enligt ISO 1440, -44. Resultatet fås fram genom att använda det aktuella byggprojektets 

handlingar, t. ex från CAD- eller kalkylsystem (Erlandsson, Jönssons, Enström, 2007).  

I en kostnadskalkyl sparas byggprojektets olika inköp (material, maskiner, 

underentreprenörer) som så kallade kalkylresurser. Varje kalkylresurs representerar en 

viss typ av material eller maskin. Listan över kalkylresurser kan sedan exporteras ur 

kalkylprogrammet och läsas in i Anavitor, och utgör grunden för beräkningen. 

Efterjusteringar av kalkylresurser kan behöva göras i Anavitor. Klimatpåverkan i 

Anavitor fås i koldioxidekvivalenter och räknas fram genom att en emissionsfaktor 

multipliceras med materialmängd. För varje material ingår även en uppskattad transport 

baserad på erfarenhetsvärden, samt mängder för spill. Emissionsfaktorerna hämtas från 

IVL:s miljödatabas (Alma Bokenstrand, miljökonsult, Skanska). 

Beräkningarna för drift- och underhåll är utförda i ett Excelverktyg framtaget av 

Skanska. Verktyget används för att utföra enklare klimatkalkyler. Excelverktyget 

omfattar material, maskiner och transportslag. Maskiner och material är listade ihop 

med respektive emissionsfaktorer som i de flesta fall är hämtade från IVL:s 

miljödatabas, samma som används av Anavitor. Enheterna är givna för varje resurs och 

genom att fylla i mängder beräknas klimatpåverkan direkt i verktyget (Alma 

Bokenstrand, miljökonsult, Skanska). 

3.5 Broräcke 
När en bro byggs krävs av säkerhetsskäl räcken. Broräcken och vägräcken måste 

uppfylla kraven i EN 1317-2. EN 1317-2 är den europeiska standarden och beskriver 

de funktionella kraven som ställs på ett räcke och hur det ska provas. Det är ett regelverk 

med krav som fungerar som ett betygssystem för att enklare kunna jämföra produkter 

med likvärdig funktion. Detta för att förenkla rörligheten på den europeiska marknaden 

och kunna få en rättvis jämförelse mellan produkterna. Standarden består av 10 olika 

funktionsnivåer med gradvis ökande kapacitet. Tillfälliga räcken som är avsedda för 

vägarbeten tillhör de lägsta funktionsnivåerna. Ansvaret ligger på väghållaren att 

tillämpa den erhållna kunskapen från provningen till att praktiskt fungera i verkligheten. 

Detta då standarden inte ger en garanti för en hundraprocentig säkerhet. Provningen 

täcker inte samtliga olyckstyper utan fungerar som en stickprovskontroll. Provningen 

täcker enbart en del givna fordon, hastigheter, vinklar, fordonsvikter och 

monteringsförhållanden. Med andra ord provas inte allt detta på grund utav tid, kostnad 

och att det är svårbedömt då det inte finns korresponderande krav. Vid provning av ett 

broräcke ska det klara en buss. För broräcken utförs provningen med en buss på 13 ton 

i 70km/h i 20 graders vinkel (VTI, 2011). 

3.6 Höghållfasthetsstål 
Höghållfasthetsstål definieras som stål med en sträckkgräns över 500MPa (BSK07). 

Att använda höghållfasthetsstål i räcken bidrar till en reducering av mängden stål som 

behöver användas i räcket och ger även säkrare räcken (Luleå Tekniska Universitet, 

2017). 

3.7 Drivmedel 
Vid anläggningsarbeten, som till exempel ett brobygge krävs stora arbetsmaskiner. De 

drivs till stor del av diesel som har relativt höga utsläpp av kväveoxider och partiklar 
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För att minska utsläppen pågår utveckling av mer hållbara icke oljebaserade bränslen, 

mer bränsleffektiva maskiner och optimering av användandet av de maskiner som redan 

finns (IVL, 2016).  

När det kommer till mer hållbara och förnybara drivmedel finns det olika alternativ. 

Etanol, som framställs av till exempel spannmål, sockerrör eller cellulosa, används som 

låginblandning i 95-oktanig bensin eller i etanolbränslet E85. Syntetiska bränslen, 

metanol och biometan, som tillverkas genom förgasning av biomassa och av den 

syntesgas som bildas vid förgasningen. Biogas kan framställas genom rötning av 

organiskt material i röttank (SPBI, 2017).  

FAME (fettsyrametylestrar) är en biodiesel, som tillverkas av olika vegetabiliska oljor 

där rapsolja är den vanligaste. FAME används framförallt som låginblandning i diesel. 

För tunga fordon kan det användas med högre inblandning, men bränslet har svårt att 

klara det kalla klimatet vintertid i Sverige Detta försvårar användandet av högre 

inblandning än 7 %.  

HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är ytterligare en biodiesel, som vanligast 

framställs av tallolja eller slakteriavfall. HVO kan anses vara ett lämpligt drivmedel för 

arbetsmaskiner då det klarar kallt väder och kan tankas på samma sätt som traditionell 

diesel i ett dieseldrivet fordon utan några modifieringar av fordonet (Hansson, Grahn, 

2013).  

3.8 Sammanfattning av valda teorier 
De valda teorierna har valts med koppling till det uppsatta målet och frågeställningarna 

för studien. Det finns en koppling mellan valda teorier, studiens mål och 

frågeställningar. I första avsnittet redogörs för vilka standarder LCA-metodiken har sin 

bakgrund I efterföljande avsnitt gavs en kort introduktion till ämnet LCA och de olika 

faserna i en LCA. Därefter beskrevs de olika faserna som en LCA består av mer 

ingående samt hur en LCA genomförs och vad som är bra att tänka på. Vidare redogörs 

för hur klimatpåverkan mäts med hjälp av GWP som används i rapporten. Även andra 

miljöpåverkanskategorier presenteras för att visa på att det finns fler kategorier utöver 

GWP. Under kapitlet programvarustöd beskrivs de beräkningsprogram som använts för 

rapporten. Sedan beskrivs standarden för räcken och vad ett räcke ska uppfylla för krav. 

Vidare beskrivs höghållfasthetsstål som kan användas för tillverkning av broräcken och 

till sist beskrivs olika förnybara drivmedel där tyngdpunkten lagts på drivmedlet HVO.  
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas insamlad data för rapporten. 

4.1 Systemgräns 
I rapporten har följande systemgränser använts (se Figur 5). Produktionsskedet 

innefattar materialframtagning/materialtillverkning och byggandet av bron. Drift- och 

underhållsfasen innefattar drift- och underhållsåtgärder under den tid när bron är i drift 

fram till rivning. 

Figur 5, Livscykelfaserna som behandlas i rapporten. Författarnas figur.                                                                                         

4.2 Dokumentanalys 
Nedan presenteras empiri inhämtad genom dokumentanalys. 

4.2.1 Teknisk information broar  
Broarna i rapporten består av en träbro och en alternativ betongbro. Träbron är byggd i 

Södra Strandängen i Jönköping under 2016 (se Figur 6 och 7). Betongbron är ett 

alternativ till den befintliga träbron i Södra Strandängen. Mått och handlingar för 

betongbron är framtagna efter förutsättningar att kunna byggas på samma plats som 

träbron. Betongbron är framtagen av Skanska.  

 

Figur 6 och 7. Träbro i Strandängen (Foto författarna). 

 

Spännvidden på broarna är ca 16 m och bredden knappt 9 m. Broarna är dimensionerade 

för bärighetsklass 1 (BK1). 

Både träbron och den alternativa betongbron är fritt upplagda på betongfundament. De 

har vägräcke av stål och eftersom broarna går över järnväg har de elskyddstak i stål och 

plexiglas. Beläggningen utgörs av 5 mm tätskiktsmatta, 25 mm skyddslager, 40 mm 

bindlager och överst 40 mm slitlager.   
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Träbron består av en broplatta uppbyggd av längsgående tvärspända limträbalkar av 

oimpregnerad gran se figur 8. Den alternativa betongbron är en slakarmerad platsgjuten 

fritt upplagd broplatta 

 

Figur 8. Bro med tvärspända limträbalkar, skiss Martinsons. 

4.2.2 Funktionell Enhet 
Den funktionella enheten valdes till en kvadratmeter effektiv broyta under brons 

tekniska livslängd, som är 80 år. 

4.2.3 Processflödesschema 
Nedan presenteras processflöden (se figur 9 och 10) för de båda broarnas ingående 

material. 
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Betongbron 

 

     Figur 9 Processflödesschema för betongbro (Författarnas figur)          
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Träbron 

 

Figur 10 Processflödesschema för träbron (författarnas Figur)                                     

4.2.4 Indata för produktionsskedet 
Nedan presenteras ett sammanfattande urval av data som samlats in fram till dess att 

broarna står klara att tas i drift (se Tabell 1 och 2). För fullständiga data var god se 

bilaga1 och bilaga 2.  
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Tabell 1. Indata produktionsskedet träbro. 

TRÄBRO     

Överbyggnad Trä 50807 kg 

  Stål 3477 kg 

  Aluminium 378 kg 

  Gummi 78 kg 

Tätskikt Tätskiktsmatta 1079 kg 

 ISOGlasyr 38,60 kg 

Beläggning Bindlager (ABb11)  8000 kg 

  Bärlager (AG22) 166 m2 

  Slitlager (ABT16) 166 m2 

Räcke Stål s355 11240 kg 

  Plexiglas 581 kg 

Täcklasyr   40 liter 

 

Tabell 2. Indata produktionsskedet betongbro. 

BETONGBRO     

Överbyggnad Träform 178,38 kg 

  Formställning 1017 m3 

  Armering 10060 kg 

  Betong 91,53 m3 

Tätskikt Cellplast 283,25 kg 

Skyddsimpregnering   345 m2 

Beläggning Bindlager 

(ABb11)  

8000 kg 
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  Bärlager (AG22) 166 m2 

  Slitlager (ABT16) 166 m2 

Räcke Stål s355 11240 kg 

  Plexiglas 581 kg 

Klotterskydd   345 m2 

 

4.2.5 Indata för drift- och underhållsfasen 
Vilka underhållsåtgärder som bör göras styrs av flera faktorer så som geografisk plats, 

mängd trafik och konstruktion.  

Indata träbro 

Indata för träbron är inhämtad från underhållsplanen för träbron, som är skriven av 

leverantören, se bilaga 3. Bron är målad med Beckers Perfekt Täcklasyr som är en 

alkydolje- akrylathybrid med linolja som bindemedel som bör underhållas var 7-12 år, 

vilket ger att bron behöver målas om ca 8 gånger under sin livslängd. Byte av 

beläggning samt tätskikt bör göras med 25 års intervall och då bör även täckplåtar bytas. 

Det betyder 3 byten under brons livslängd. Omspänning av samtliga stag bör göras vart 

20:e år från det att bron börjat användas, vilket gör att stagen behöver spännas 4 gånger 

under brons livslängd på 80 år. Gummiremslager bör bytas en till två gånger under 

brons livslängd. 

När dessa underhållsåtgärder genomförs krävs maskiner och material, vilka redovisas i 

nedanstående tabell.  

Tabell 3. Mängder och resurser för underhållsåtgärder för träbro. 

TRÄBRO  Resurs  Mängd 

 Trafikanordning Kranbil med förare 32 timmar 

 Målning Lift 4 timmar 

 
Färg 40 liter 

Byte tätskikt, 

täckplåtar, 

beläggning 

Lastbil 3-axlig 27,67 timmar 

 Grävmaskin på 

band med förare 

33,20 timmar 

 
Elverk 0,55 dagar 
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  Mjukfog, 

bitumenbaserad 

32 m 

  Fordon för 

linjemålning 

32 m 

 
Bindlager (ABb11)  166 m2 

 
Bärlager (AG22) 166 m2 

 Slitlager (ABT16) 166 m2 

 Tätskikt 166 m2 

 Svepblästring 166 m2 

Utbyter räcke Grävmaskin, hjul 

med förare 

7,20 timmar 

 Broräcke 2376 kg 

Byte 

gummiremslager 

Mobilkran 130-

560kW 

16 timmar 

 Gummiremslager 78 kg 

Omspänning stag Hydraulisk 

verktygsspännare 

32 timmar 

 

Indata betongbro 

Underhållsåtgärder för betongbron är inhämtad från Trafikverket och Johan 

Severinsson, samordnare byggnadsverk Öst/Stockholm. Indatan bestod av 

registerutdrag från Trafikverkets bro- och tunnelförvaltningssystem (BaTMan) se 

bilaga 4. Utdraget bestod av samtliga plattrambroar av betong med spännvidd på 15-17 

meter i Sverige vilket var 284 broar och 788 underhållsåtgärder. Endast broar belägna 

i Jönköpings län togs med. Detta för att få åtgärder relevanta för den klimatzon där den 

alternativa betongbron är byggd. Icke relevanta underhållsåtgärder plockades bort, 

vilket var åtgärder på material eller delar som inte ingick i den undersökta betongbron. 

Detta resulterade i 18 broar och 81 underhållsåtgärder. Ett medelvärde räknades ut när 

varje enskild åtgärd var utförd, medelvärdet avrundandes till närmsta femtal eller tiotal 

för att få ett hanterligt värde. 

Detta ledde fram till att byte av kantbalk görs vart 50:e år, vilket blir en gång under 

brons livslängd på 80 år. Impregnering av betongen vart 20:e år, vilket blir 3 gånger. 

Byte av brolager vart 30:e år, vilket blir 2 gånger. Byte av tätskikt och beläggning vart 

25:e år vilket blir 3 gånger. Byte av broräcke vart 45:e år, vilket leder till en gång under 

brons livslängd. Impregnering av kantbalk vart 25:e år, vilket blir 3 gånger. 
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När dessa underhållsåtgärder genomförs krävs maskiner och material, vilka redovisas i 

nedanstående tabell. Denna information har erhållits från Skanskas drift och 

underhållskalkyl se bilaga 5. 

Tabell 4. Mängder och resurser för underhållsåtgärder för betongbro. 

BETONGBRO  Resurs  Mängd 

 Trafikanordning Kranbil med förare 32 timmar 

 Utbyte kantbalk Lastbil 3-axlig 8 timmar 

 
Grävmaskin, hjul 

med förare 

8 timmar 

 Armeringsjärn 640 kg 

 Fabriksbetong inkl 

leverans 

9,60 m3 

 Form till betong 32 m 

 Vattenbilning 10,67 m2 

 Kantbalkskross 

inställelse 

1000 km 

 Kantbalkskross per 

meter 

32 m 

Impregnering 

kantbalk 

Högtryckstvätt 0,02 timmar 

 Impregneringsgel 

till bro 

1 m2 

Byte tätskikt, 

täckplåtar, 

beläggning 

Lastbil 3-axlig 27,67 timmar 

 Grävmaskin på 

band med förare 

33,20 timmar 

 
Elverk 0,55 dagar 

  Mjukfog, 

bitumenbaserad 

32 m 
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  Fordon för 

linjemålning 

32 m 

 
Bindlager (ABb11)  166 m2 

 
Bärlager (AG22) 166 m2 

 Slitlager (ABT16) 166 m2 

 Tätskikt 283,25 kg 

 Svepblästring 166 m2 

Utbyter räcke Grävmaskin, hjul 

med förare 

7,20 timmar 

 Broräcke 2376 kg 

Byte brolager Mobilkran 130-

560kW 

16 timmar 

 Brolager 396 kg 

 

4.3 Branscherfarenhet 
Nedan redovisas information inhämtad från telefonsamtal med personer kunniga inom 

sina respektive ämnesområden. Valet av dessa personer har gjorts då de är specialister 

inom sitt område. Detta gör att de bedöms ha goda möjligheter, tack vare sina kunskaper 

och erfarenheter att bidra med relevant information.  

4.3.1 Mats Pettersson, specialist vägutrustning, Trafikverket 
Delar av indata för frågeställning 3, ”Vilka åtgärder kan vidtas för att minska 

klimatpåverkan på den brotyp som ger lägst klimatpåverkan?” kommer från Mats 

Pettersson specialist på vägutrustning. Mats Petterson har bidragit med information om 

hur broräcket skulle kunna göras mer miljövänligt. Hans förslag är att använda 

höghållfasthetsstål. Detta då höghållfasthetsstål har en högre sträckgräns, vilket 

reducerar materialkvantiteten. Enligt Mats är det även fritt fram att använda andra 

material så länge som kraven i EN-standarden uppfylls. Dock är provningsförförandet 

av ett nytt material kostsamt. 

4.3.2 Emil Martinson, konstruktör, Martinsons  
Martinsons producerar limträ och byggsystem för flerbostadshus, byggnader och broar 

i trä och är leverantör av träbron i rapporten. Delar av indata för frågeställning 3 ”Vilka 

åtgärder kan vidtas för att minska klimatpåverkan på den brotyp som ger lägst 

klimatpåverkan?” kommer från Emil Martinson, konstruktör på Martinsons. Emil 

Martinson har bidragit med alternativa förslag på spännstagen i stål och på de 

aluminiumbrickor som sitter trädda på spännstagen på brons utsida. Hans förslag för att 

minska på materialmängden för spännstagen var att byta ut spännstagen mot en 
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stålvajer. Likaså skulle aluminiumbrickan kunna bytas ut mot en stålbricka. Det skulle 

krävas mindre mängd stål jämfört med mängden aluminium.   

4.3.3 Elin Gustavsson, utvecklingsledare inom Grönt och Hållbart, 
Skanska 
För att kunna svara på frågeställning 3 ”Vilka åtgärder kan vidtas för att minska 

klimatpåverkan på den brotyp som ger lägst klimatpåverkan?” har Elin Gustavsson, 

utvecklingsledare inom Grönt och Hållbart på Skanska bidragit med information om 

alternativ asfalt med lägre koldioxidutsläpp än traditionell asfalt. Traditionell asfalt har 

ett koldioxidutsläpp på 54 kg koldioxidekvivalenter/ton. Genom att använda hög andel 

av återvunnen asfalt kan man sänka utsläppet till 34 kg koldioxidekvivalenter/ton. 

Denna asfalt med lägre koldioxid tillverkas på Skanskas asfaltsverk. 

4.3.4 Esa Vuorinen biträdande professor inom materialteknik, Luleå 
Tekniska universitet 
För att få fram hur mycket material som kan besparas vid användning av 

höghållfasthetsstål i räcken bidrog Esa Vuorinen med information om att 

höghållfasthetsstål ger en materialbesparing på 20-30% jämfört med stålet som använts 

i bron s235. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Innehållet i detta kapitel utgörs av dokumentinsamlad data och av erfarenhetsvärden 

från specialister inom området. Kapitlet inleds med presentation av systemgränserna 

för studien, för att visa vilka skeden i LCA:n som studerats. Vidare redovisas teknisk 

information om broarna. Sedan redogörs för vald funktionell enhet samt 

processflödesscheman för broarna. Detta för att få en översiktlig bild över de ingående 

materialen för båda broarna samt de ingående processerna. Därefter följer en 

sammanställning av indata från produktionsskedet som erhölls från Skanskas 

mängdförteckning se bilaga 1 och bilaga 2. Sedan redovisas indata för drift och 

underhållsfasen från Martinsons underhållsplan, bilaga 3 och Drift- och 

underhållskalkyl från Skanska se bilaga 4.  Insamlad data från produktionsskedet och 

drift- och underhållsfasen används för att besvara frågeställning 1 och 2. Kapitlet 

avslutas med redovisning av insamlad branscherfarenhet som bidrar till att ge svar på 

förbättringsförslag i frågeställning 3. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den teori och empiri som använts för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå målet med arbetet. Resultatet till frågeställningarna 

redovisas och kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av svaren på 

frågeställningarna och hur de bidrar till att uppfylla målet. 

5.1 Analys 
Empirin har analyserats med hjälp av Anavitor för produktionsskedet och med 

Skanskas Excelverktyg för drift- och underhållsfasen. 

5.2 Frågeställning 1: Vilken brotyp ger lägst klimatpåverkan i 
form av koldioxidutsläpp? 

Mängdkalkylen för respektive bro lästes in i beräkningsprogrammet och ett första utkast 

till resultat genererades. Detta resultat sorterades efter varje ingående kalkylresurs som 

fanns i mängdkalkylen. Exempel på kalkylresurs är betong, virke, lager för broar. 

Kolumnen ”kommentar” i tabellerna nedan anger det faktiska bromaterialet som 

kalkylresursen består av.  

Därefter gicks varje kalkylresurs manuellt igenom och justerades där behov fanns och 

det var möjligt. Justeringar som gjorts är att lägga till så snarlikt material som möjligt, 

lägga in transportsträcka samt lägga in manuellt beräknad mängd (se bilaga 6). När 

dessa justeringar var gjorda räknades ett nytt resultat fram och detta resultat är det som 

används i rapporten för produktionsskedet (se tabell 5 och tabell 6).  

Tabell 5, mängd koldioxidekvivalenter för träbron i produktionsskedet 

Kalkylresurs Vikt 

(kg) 

Klimatpåverkan 

(kg CO2-ekv.) 

Justering vid 

beräkning (så 

snarlikt material 

som möjligt har 

använts om ej 

exakt material 

funnits i Anavitor) 

Kommentar 

3112 

Lastbilstransporter 

övrigt 

0,30 3013,63 

 

  

4683 Mobilkranar 

inkl förare 

0,08 251,14   

5236 Metallpartier 

aluminium 

378,00 5009,94  Brickor för 

spännsystem 

brobana 

5241 Virke 484,00 84,12 Beräkning gjord 

på 

tryckimpregnerat 

virke. 

Hårdträ 
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5242 Limträ 49546,00 5722,56 Transport av 

limträ ändrad till 

verklig sträcka 

fabrik-

byggarbetsplats 

1000 km 

(Bygdsiljum-

Jönköping) 

 

5249 

Tryckimpregnerat 

virke 

777,00 135,04 Beräkning gjord 

på 

tryckimpregnerat 

virke. 

Konstruktions-

virke 

5332 Stålbalkar, 

metallprofiler 

5853 10345,14  Broräcke, 

täckplåtar, 

spännstag, 

droppbleck, 

5335 Lager för 

broar 

78,00 135,24  Gummirems-

lager 

8520 Asfalt, mark 40204 2333,36 Manuell 

beräkning är 

gjord, se bilaga 

6. 

ABb11, 

ABT16,AG22 

8531 Broisolering 1117,60 741,58 Manuell 

beräkning är 

gjord, se bilaga 6 

Beräkning gjord 

på närmsta 

möjliga 

representativa 

produkt, 

bitumemulision. 

Tätskiktsmatta, 

primer 

8821 

Nybyggnadsmålning 

40,00 11,07 Beräkning gjord 

på närmsta 

möjliga 

representativa 

produkt, 

alkydfärg. 

Täcklasyr 

Summa: 98477,98 27782,82   
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Tabell 6, mängd CO2-ekvivalenter för betongbron i produktionsskedet. 

Kalkylresurs Vikt (kg) Klimatpåverkan 

(kg CO2-ekv.) 

Justering vid 

beräkning 

Kommentar 

3112 

Lastbilstransporter 

övrigt 

0,18 1761,45 

 

  

4221 Hjul- bandlast 

med förare 

0,06 186,25   

5174 Armeringsstål 

ILF inläggninsfärdigt 

6036 3409,94   

5179 Armering 

tillbehör 

452,7 714,31  Stickskydd 

5181 Betong 225850,28 35673,51 Transport av 

betong ändrad 

till verklig 

sträcka fabrik-

byggarbetsplats 

8 km 

C35/45 

5189 Lagnings- 

undergjutningsbruk 

154,22 34,20  Gjutning av 

mellanrum/hål 

som blivit i 

samband med 

montering av 

brolager 

5241 Virke 336,32 42,04   

5332 Stålbalkar, 

metallprofiler 

2772,00 5036,17 Manuellt ändrat 

till galvat stål 

och smide. 

Broräcke 2376 

kg, brolager 

4x99 kg 

5343 

Skyddsanordningar 

tak 

39,73 59,35  Tillfälliga 

skyddsräcken 

under 

byggskedet 

5350 Fästelement 3,17 15,37  Spik, skruv, 

beslag 

6161 Formvirke 5137,26 643,50   
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6169 Formtillbehör 70,65 77,85  Formolja 

8270 

Tätskikt/fuktisolering 

283,25 1099,43  Cellplast 

8520 Asfalt, mark 40 204 2333,36 Manuell 

beräkning är 

gjord, se bilaga  

6. 

ABb11, 

ABT16, AG22 

8531 Broisolering 1117,60 741,58 Manuell 

beräkning är 

gjord, se bilaga  

6 .Beräkning 

gjord på 

närmsta möjliga 

representativa 

produkt; 

bitumemulision. 

Tätskiktsmatta, 

ISOglasyr 

Summa: 282457,42 51828,31   

 

För skedet drift- och underhåll har varje ingående del för samtliga underhållsåtgärder 

lagts in. Vilket betyder att för exempelvis åtgärden byte av räcke har antal timmar för 

den använda grävmaskinen och mängden stål lagts in. Där Excelverktyget saknat 

information om specifika maskiner eller material har detta lagts in manuellt. För 

material har emissionsfaktorer hämtats i Anavitor. Där emissionsfaktor för maskiner 

saknats har varje specifikt företag kontaktats för att ta reda på mängd drivmedel som 

går åt vid varje utförd åtgärd. Mängden drivmedel har sedan lagts till manuellt i 

Excelverktyget. Se tabell 7 och tabell 8. 
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Tabell 7, mängd CO2-ekvivalenter för träbron i drift- och underhållsskedet 

Åtgärd Klimatpåverkan 

(kg CO2-ekv.) 

Antal 

gånger 

under 

livslängd 

Summa 

klimatpåverkan 

(kg CO2-ekv.) 

Justering 

vid 

beräkning 
(så snarlikt 

material 

som möjligt 

har använts 

om ej exakt 

material 

funnits i 

Anavitor) 

Kommentar 

Byte tätskikt, 

beläggning 

7300 3 21900   

Byte räcke 4500 1 4500   

Målning av 

bro 

5 8 40 Manuellt 

tillagd 

emissions-

faktor. 

Emissions-

faktor 

hämtad från 

Anavitor. 

 

Omspänning 

av stag 

0 3 0  Endast 

elverktyg 

krävs för 

åtgärden 

Byte 

gummirems-

lager 

600 2 1200   

Trafik-

anordning 

500 20 10 000  Avstängning 

av bro vid 

underhåll  

Summa   37 640   

 

 

 

 

Tabell 8, Mängd CO2-ekvivalenter för betongbro i drift- och underhållsskedet 
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Åtgärd Klimatpåverkan 

(kg CO2-ekv.) 

Antal 

gånger 

under 

livslängd 

Summa 

klimatpåverkan 

Justering 

vid 

beräkning 
(så snarlikt 

material 

som möjligt 

har använts 

om ej exakt 

material 

funnits i 

Anavitor) 

Kommentar 

Byte tätskikt 

och 

beläggning 

11 100 3 33 300   

Byte räcke 4500 1 4500   

Impregnering 

kantbalk 

0 3 0  Mängden är 

försumbar 

Byte brolager 1200 2 2400   

Byte 

kantbalk 

6300 1 6300   

Trafik-

anordning 

500 10 5000  Avstängning 

av bro vid 

underhåll 

Summa   51 500   

 

Under träbrons livslängd med både produktionsskede och drift-, underhållsskede 

inräknat genereras 65423 kg koldioxidekvivalenter, se figur 11. Det är byte av 

beläggning och tätskikt som utgör den största delen av utsläppen med 33,5% av de 

totala utsläppen. Den näst största posten utgörs av materialet för räcke, spännstag, 

droppbleck och täckplåtar med 15,8%. Tätt därefter med 15,3% kommer utsläppen som 

genereras av arbetsmaskiner vid trafikanordningar i samband med underhållsåtgärder. 

Utsläppen för limträet, utgör 8,7% av de totala utsläppen (produktionsskede och drift- 

och underhållsskede) och är det fjärde största utsläppet. I posten för limträ är det 

transporten av limträet från fabrik till byggarbetsplats som står för det största utsläppet. 

Brickorna, som är en av de delar som håller ihop träplattan och består av aluminium 

utgör 7,7% av utsläppen och blir det femte största klimatavtrycket. Den sjätte största 

utsläppsposten är byte av räcke och genererar 6,9% av utsläppen. Sjunde största posten 

är lastbilstransporter och genererar 5,0% av utsläppen. På åttonde plats kommer asfalt, 

mark och genererar 3,6%. Övriga utsläppsposter anses vara försumbara i 

sammanhanget då de genererar mindre än 3% av de totala utsläppen under träbrons 

livslängd.  
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Under betongbrons livslängd med både produktionsskede och drift-, underhållsfas 

inräknat genereras 103328 kg koldioxidekvivalenter, se figur 11. Den största posten är 

betongen som utgör broöverbyggnaden och är på cirka 35% av den totala 

klimatpåverkan. Därefter kommer byte av beläggning och tätskikt med cirka 32%. På 

tredje plats kommer byte av kantbalk, som utgör cirka 6% av den totala klimatpåverkan. 

Vidare kommer materialet för räcke och brolager, båda med 4,9% av utsläppen. 

Därefter kommer trafikanordningar på femte plats som utgör 4,8% av den totala 

klimatpåverkan (produktionsskedet och drift- och underhållsfasen). På sjätte plats 

hamnar byte av räcke med 4,4% av det totala utsläppet. 

 

Figur 11, Antal kg CO2-ekvivalenter för trä- och betongbron under livslängden 80 år. 

5.3 Frågeställning 2: I vilken fas i de båda brotypernas 
livscykel genereras störst klimatpåverkan och hur kan man 
minska utsläppen för respektive brotyp? 

I produktionsskedet för träbron genereras totalt 27783 kg koldioxidekvivalenter, se 

figur 12. Räcket, spännstagen, täckplåtarna och droppblecken utgör den största 

klimatpåverkan då stålet har en hög emissionsfaktor och avger 10345 kg 

koldioxidekvivalenter, vilket utgör 37% av utsläppen i produktionsskedet. I denna post 

utgör räcket och spännstagen de procentuellt största delarna. Limträ utgör den näst 

största klimatpåverkan och här är det transporten av materialet som är den huvudsakliga 

orsaken till utsläppet. Brickorna av aluminium för spännsystemet för brobanan bidrar 

med den tredje största klimatpåverkan med 18% av det totala utsläppet för 

produktionsskedet. Här är det emissionsfaktorn för aluminium som är den bidragande 

orsaken. Lastbilstransporter står för 11% av det totala utsläppet och utgör den fjärde 

största kategorin. Asfalten utgör den femte största kategorin med 8% av utsläppen. 

Asfalten utgör den näst största materielmängden med 40% av den totala vikten i 

produktionsskedet och det är materialet som är den bidragande orsaken till 

miljöpåverkan. Övrigt material i produktionsskedet anses utgöra en försumbar mängd 

utsläpp av koldioxidekvivalenter då de står för mindre än 3% av det totala utsläppet. 
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Figur 12, Antal kg CO2-ekvivalenter för produktionsskedet träbro 

För träbrons drift- och underhållsfas genereras totalt 37640 kg koldioxidekvivalenter, 

se figur 13. Detta är den fas för träbron som genererar störst klimatpåverkan. Byte av 

tätskikt och beläggning utgör den största klimatpåverkan då tätskiktet har en hög 

emissionsfaktor och beläggningen utgör en stor materialmängd, samt att det utförs tre 

gånger under brons livslängd. Följt av trafikanordningar som används vid utförande av 

de olika underhållsåtgärderna som är den näst största posten på grund utav att de 

används vid varje underhållsåtgärd. Byte av räcke är den tredje största klimatpåverkan 

på grund utav den höga emissionsfaktorn för stålet. Den fjärde största klimatpåverkan 

är byte av gummiremslager. Där är det emissionsfaktorn för gummit som är den 

bidragande orsaken då materialmängden är liten. Målning av bro är försumbar då både 

materialmängden och emissionsfaktorn är liten. Omspänning av stag ger inga 

koldioxidutsläpp då åtgärden utförs med elverktyg och det tas inte med i beräkningen 

då mängden i sammanhanget är försumbar. 
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Figur 13, Antal kg CO2-ekvivalenter för drift- och underhållskedet träbro 

I produktionsskedet för betongbron genereras totalt 51828 kg koldioxidekvivalenter, se 

figur 14. Betong utgör den största klimatpåverkan för betongbron och det är 

betongmaterialet som är den bidragande orsaken med 80% av den totala vikten och 69% 

av de totala utsläppen. Den näst största klimatpåverkan kommer från räcket och 

brolagret som består av stål och här är det emissionsfaktorn som är den bidragande 

orsaken till klimatpåverkan. Räcket och brolagret utgör ca 10% av produktionsskedets 

totala utsläpp). Armeringsstålet utgör den tredje största klimatpåverkan med 6,6% av 

det totala utsläppet och här är det emissionsfaktorn som är den bidragande orsaken till 

mängden utsläpp. Asfalten är den fjärde största klimatpåverkan och här är det materialet 

som är den bidragande orsaken då det är den näst största materialposten med 14% av 

den totala vikten. Den femte största klimatpåverkan är lastbilstransport med 3,4% av 

utsläppen. Resterande material ger ett försumbart bidrag i sammanhanget till 

klimatpåverkan då de bidrar med mindre än 3% av det totala utsläppet för 

produktionsskedet.  

 

Figur 14. Antal kg CO2-ekvivalenter för produktionsskedet betongbro  

För betongbrons drift- och underhållsfas genereras totalt 51500 kg 

koldioxidekvivalenter, se figur 15. Byte av tätskikt och beläggning utgör den största 

klimatpåverkan. Anledningen till detta är att tätskiktet har en hög emissionsfaktor och 

beläggningen utgör en stor materialmängd, samt att det sker tre gånger under brons 

livslängd. Mängden koldioxidekvivalenter för tätskikt och beläggning utgör cirka 22% 

av drift- och underhållsfasens totala utsläppet. Byte av kantbalk ger den näst största 

klimatpåverkan med 12% av det totala utsläppet. Anledningen till detta beror främst på 

mängden betong som behövs och transporten av maskinen som krävs för borttagandet 

av den gamla kantbalken. Trafikanordningar utgör den tredje största klimatpåverkan 

med cirka 10% av drift- och underhållsfasens totala klimatpåverkan, eftersom 

trafikanordningarna används vid varje underhållsåtgärd. Byte av broräcket har en hög 
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emissionsfaktor på grund av stålet och blir den fjärde största åtgärden med cirka 9%. 

Byte av brolager utgör en liten materialmängd i sammanhanget men har en hög 

emissionsfaktor på grund av stålet men då åtgärden enbart sker två gånger under brons 

livscykel ger den relativt låg klimatpåverkan. Åtgärden genererar 2,3% av den totala 

utsläppsmängden och blir det femte största utsläppet. Impregnering av kantbalken 

består av den totala ytan av en kvadratmeter betong, vilket innebär att mängden 

impregneringsgel är försumbar i sammanhanget. 

 

Figur 15. Antal kg CO2-ekvivalenter för drift- och underhållsfasen betongbro. 

5.4 Frågeställning 3: Vilka åtgärder kan vidtas för att minska 
klimatpåverkan på den brotyp som ger lägst klimatpåverkan? 

När svaren på frågeställning ett och två fanns tillgängliga kunde arbetet med svaret på 

frågeställning tre påbörjas. Träbron visade sig vara den brotyp som genererade minst 

andel koldioxidutsläpp (se figur 11). Utsläppsposterna från produktionsskedet och drift- 

och underhållsfasen för träbron listades med de med störst andel klimatpåverkan först: 

1. Byte av beläggning och tätskikt (drift- och underhållsfas) 

2. Materialet för broräcke, spännstag, droppbleck och täckplåtar 

(produktionsskede) 

3. Trafikanordningar (drift- och underhållsfas) 

4. Limträ (produktionsskede) 

5. Brickor (produktionsskede) 

6. Byte räcke (drift- och underhållsfas) 

7. Asfalt, mark (produktionsskede) 

Utsläppsposterna analyserades i syfte att få fram vad i respektive post som bidrog mest 

till koldioxidutsläppen. Vid analys av posten ”Byte av beläggning och tätskikt” kunde 

det ses att den förhållandevis stora mängden beläggning utgjorde en stor del av postens 

klimatpåverkan. Likaså i posten ”Asfalt, mark” var det beläggningen som utgjorde den 

stora delen av utsläppen. Detta ledde till att kontakt togs med Elin Gustavsson, 

utvecklingsledare inom Grönt och Hållbart på Skanska för hjälp med förslag på en 

asfaltstyp med lägre andel koldioxidutsläpp än konventionell asfalt. Hon lämnade ett 

förslag på en asfaltstyp med inblandning av återvunnen asfalt med lägre 

koldioxidutsläpp.  
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I posterna ”Material för broräcke, spännstag, droppbleck och täckplåtar” och ”Byte 

räcke” kunde det ses att emissionsfaktorn i kombination med den stora mängden 

material var den faktor som i huvudsak bidrog till koldioxidutsläppen. Genom att 

minska på mängden stål kan klimatpåverkan minskas för posten, men då broräcken har 

höga säkerhetskrav och måste följa specifika standarder kan inte konstruktioner 

slimmas utan att först testas och noga kontrolleras. För att få hjälp med förslag på 

alternativt broräcke kontaktades Mats Pettersson specialist på vägutrustning på 

Trafikverket. Enligt honom klarar höghållfasthetsstål de krav som ställs på broräcken 

och skulle därför kunna vara ett alternativ att använda då en mindre mängd material 

krävs, vilket skulle minska klimatutsläppet. För att minska klimatpåverkan för 

materialet i spännstagen togs kontakt med träbroleverantören Martinsons. Konstruktör 

Emil Martinson föreslår att en möjlighet att minska mängden material stål skulle kunna 

vara att byta ut staget mot en stålvajer. De större brickor som sitter på träbron är av 

aluminium. Aluminium har en hög emissionsfaktor och enligt Emil Martinson skulle 

mängden material kunna reduceras om stål användes. Stål har en lägre emissionsfaktor 

än aluminium vilket gör att både vikt och utsläppsfaktor reduceras om stålbrickor 

används. Gemensamt för flera av posterna var utsläppen från diesel i arbetsmaskiner 

och transportfordon. I posten med limträ är det utsläppet från drivmedlet i transporten 

av limträbalkarna från fabrik till byggarbetsplatsen som står för det största 

koldioxidutsläppet. Genom att se över val av drivmedel för samtliga transporter kan 

koldioxidutsläppen reduceras. Då de flesta fordon som används inom 

anläggningsarbeten drivs med diesel och att övergången till ett annat drivmedel med 

fördel ska vara enkel, lämpar sig HVO bra som alternativt drivmedel. HVO kräver inga 

justeringar av motorer eller liknande på fordonet utan kan tankas direkt, det kan också 

tankas i ren form, vilket betyder att det inte behöver blandas ut med något annat 

drivmedel.  

5.5 Frågeställning 1  
Frågeställning 1 lyder ”Vilken brotyp ger lägst klimatpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp?” Frågan besvarades med hjälp av LCA-beräkningarna som utfördes 

i Anavitor. Under de båda broarnas livscykel som innefattar produktionsskedet och 

drift- och underhållsfasen, är det träbron som ger lägst klimatpåverkan mätt i kg 

koldioxidekvivalenter med 65423 kg koldioxidekvivalenter jämfört med 103328 kg 

koldioxidekvivalenter för betongbron, vilket gör att betongbron släpper ut 63% mer 

utsläpp än träbron. 

5.6 Frågeställning 2  
Frågeställning 2 lyder ”I vilken fas i de båda brotypernas livscykel genereras störst 

klimatpåverkan och hur kan man minska utsläppen för respektive brotyp?”  

För träbron genereras den största klimatpåverkan i drift och underhållsfasen. De största 

utsläppen i fasen är byte av tätskikt och beläggning, trafikanordningar och byte av 

räcke. För att minska utsläppen på träbron i drift- och underhållsfasen kan åtgärder 

riktas mot de största utsläppen i fasen, vilka är byte av tätskikt och beläggning, 

trafikanordningar och byte av räcke.  

Den största klimatpåverkan för betongbron genereras i produktionsskedet. Utsläppen i 

produktionsskedet kan minskas genom att vidta åtgärder mot de största posterna i 

skedet. Betongen är den enskilt största posten med 69% av de totala utsläppen och 

genom att vidta åtgärder mot den skulle en sänkning kunna ske. 
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5.7 Frågeställning 3  
Frågeställning 3 lyder ”Vilka åtgärder kan vidtas för att minska klimatpåverkan på den 

brotyp som ger lägst klimatpåverkan?” 

För att minska klimatpåverkan på träbron har de största klimatavtrycken under 

produktionsskedet och drift- och underhållsfasen klarlagts. Nedan presenteras posterna 

med åtgärdsförlag i fallande ordning med den största posten först. 

1. Byte av beläggning och tätskikt. I denna post står asfalten och transporten av 

asfalt för de största koldioxidutsläppen. Genom att byta ut asfalten vid 

omläggningen mot asfalt med hög andel återanvänd asfalt kan 

koldioxidutsläppet för asfalten minskas från 2334 kg koldioxidekvivalenter till 

1367 kg koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 59%. Detta resultat 

fås genom att multiplicera totala mängden asfalt med emissionsfaktorn för den 

återanvända asfaltstypen. (40,2 ton asfalt multiplicerat med 34 kg 

koldioxidekvivalenter/ton). Enligt Elin Gustavsson, Skanska kan utsläppen för 

transporten av asfalt till byggarbetsplatsen minskas om fordonen körs med 

HVO. Diesel utan någon inblandning av biobränsle har en emissionsfaktor på 

2,89 kg koldioxidekvivalenter/liter. HVO har en emissionsfaktor på 0,35 kg 

koldioxidekvivalenter/liter.  

2. Materialet för broräcke, spännstag, droppbleck och täckplåtar. I denna post är 

det broräcket och spännstagen som står för det största utsläppet. Förslag på 

minskning av materialmängden stål i räcket är att byta ut det konventionella 

stålet mot höghållfasthetsstål. Detta eftersom höghållfasthetsstål har en högre 

sträckgräns, vilket reducerar materialmängden. Materialet för spännstagen kan 

minskas om spännstagen byts ut mot stålvajrar.  

3. Trafikanordningar. Här kommer utsläppen från den mobilkran som lastar av 

och på de trafikanordningar som krävs för avstängning av bron vid 

underhållsåtgärder. Skulle mobilkranen använda HVO som bränsle skulle 

andelen koldioxidutsläpp sjunka.  

4. Limträ. I denna post är transportsträckan från limträfabriken till 

byggarbetsplatsen i Jönköping inkluderad. Denna sträcka är på 100 mil och 

skulle transporten göras med ett fordon drivet av HVO skulle koldioxidutsläppet 

minskas.  

5. Brickor. Genom att byta ut aluminiumbrickorna mot stålbrickor skulle mängden 

utsläpp minska. Detta både för att stål har en lägre emissionsfaktor än 

aluminium och för att mängden material som krävs till en stålbricka skulle vara 

mindre.  

6. Byte räcke. Stålet i räcket byts ut mot höghållfasthetsstål vilket gör att mängden 

material kan minskas. Arbetsmaskiner som används vid åtgärden använder 

HVO som drivmedel. 

7. Asfalt, mark. Denna post redovisar asfalteringen av bron vid nybyggnation. Se 

punkt 1. 

 

Nedan presenteras en jämförsele av resultatet för träbron mellan de 

klimatsänkande åtgärderna och de ursprungliga materialen. Genom att använda 

de tidigare presenterade åtgärdsförslagen kunde träbrons utsläpp sänkas med 

34%. 



Analys och resultat 

38 

 
 

Figur 16. Resultat träbro utgångsvärde, resultat träbro åtgärdsförslag.  

 

Den procentuella förbättring som varje åtgärdsförslag skulle ge redovisas i 

nedananstående tabell. 

Tabell 9. Procentuell förbättring med åtgärdsförslag. 

 Utgångsvärde (kg 

CO2-

ekvivalenter) 

Åtgärdsförslag 

(kg CO2-

ekvivalenter 

Förbättring 

Byte beläggning 

och tätskikt 

21900 15900 27% 

Material för 

broräcke, 

spännstag, 

droppbleck, 

täckplåtar 

10345 9004 13% 

Trafikanordningar 10000 2680 73% 

Limträ 5723 4800 16% 

Brickor 5009 679 86% 

Byte räcke 3300 1782 46% 

Asfalt mark 2334 1367 41% 
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5.8 Koppling till målet 
Rapportens mål är att ge svar på ”Vilken av två vägbrotyper i trä och betong som kan 

prestera bäst ur miljösynpunkt med fokus på koldioxidutsläpp”. För att ge svar på målet 

formulerades tre frågeställningar. 

 Den första frågeställningen syftar till att ge svar på vilken brotyp som ger lägst 

klimatpåverkan i de studerade faserna under livslängden 80 år. Resultatet av 

livscykelanalyserna på de båda brotyperna visar att det är träbron som genererar 

lägst andel koldioxidekvivalenter, träbron genererar 63% av den mängd som 

betongbron genererar. 

 Den andra frågeställningen syftar till att ge svar på i vilken fas, produktionsfas 

eller drift- och underhållsfas, som brotyperna genererar störst andel 

koldioxidekvivalenter samt hur man kan minska utsläppen. För träbron är drift- 

och underhållsfasen den fas med störst andel koldioxidutsläpp, genom att vidta 

åtgärder mot de största posterna (byte av tätskikt och beläggning, 

trafikanordningar och byte av räcke) i den fasen kan utsläppen minskas. För 

betongbron är produktionsskedet den fas med störst andel koldioxidutsläpp och 

betongen, som behövs för överbyggnaden är enskilt den största posten. Genom 

att se över vad som kan göras för att minska betongens utsläpp kan den totala 

mängden utsläpp minskas för betongbron i produktionsskedet. 

 Den tredje frågeställningen ska ge svar på vilka åtgärder som kan vidtas för att 

minska klimatpåverkan på den brotyp som ger lägst klimatpåverkan, i detta fall 

träbron. Med regeringens mål om nollvision för nettoutsläpp av växthusgaser år 

2050 i åtanke syftar frågan till att komma fram till konkreta förslag på hur en 

brokonstruktion som jämförelsevis ger lågt koldioxidutsläpp kan förbättras 

ytterligare. De förslag som framkommer i rapporten är att delvis använda 

återanvänd asfalt i asfaltsmassan istället för konventionell asfalt, användning av 

HVO-bränsle vid transporterna, användning av höghållfasthetsstål istället för 

konventionellt stål, byta ut spännstag mot stålvajrar och användning av 

stålbrickor istället för aluminiumbrickor. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en kort sammanfattning av studiens resultat, 

konsekvenser och begränsningar. Avslutningsvis formuleras konkreta slutsatser och 

rekommendationer med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapportens frågeställningar anses ha gett författarna goda möjligheter att uppnå målet.  

För att uppnå hög reliabilitet och validitet har beräkningar utförts i program som har 

ISO-standarder som ramverk och som hämtar beräkningsunderlag från IVL:s (svenska 

miljöinstitutets) miljödatabas. Detta leder till att det som avses mätas mäts och ger en 

god repeterberhet. Även små materialposter såsom skruvar och beslag är inkluderade i 

beräkningen, vilket också bidrar till ett trovärdigt resultat.  

Begränsningar i studien är att Anavitor använder generiska materialdata som hämtas 

från IVL:s miljödatabas. Mer exakta resultat hade kunnat fås om EPD:er 

(Environmental Product Declaration) från varje specifik materialleverantör hade 

använts istället för generella materialdata. Dock har inte varje materialleverantör tagit 

fram EPD för sin produkt. Dessutom kan endast produktutvecklarna och inte 

programanvändaren mata in detta i Anavitor.  

Validiteten i insamlad data anses vara hög, då den är framtagen specifikt för denna 

rapport av branschkunniga personer. Validiteten stärks ytterligare av att de referenser 

som använts är oberoende källor. De handlingar som ingick i dokumentanalysen var 

samtliga detaljerade och noggrant framtagna. Detta gav författarna goda förutsättningar 

för ett trovärdigt resultat, men det ställdes också höga krav vid sammanfattning och 

tolkning av materialet. Författarnas sammanfattning och tolkning av materialet anses 

vara en osäkerhetsfaktor i arbetet.   

6.2 Metoddiskussion 
Rapporten bygger på en fallstudie av en bro, vilket kan ses som en brist då det finns 

olika utformningar av broar med olika geografiska placeringar. Detta gör resultaten på 

frågeställning ett och två mindre generaliserbara. Däremot anses resultaten på 

frågeställning tre kunna användas mer generellt i andra projekt där klimatsänkande 

åtgärder undersöks eftersom den frågan behandlar alternativ till konventionella 

material. 

Litteraturstudien gav författarna en bas att stå på då ämnet var nytt. Det gav insikt om 

att anläggningsarbeten och i synnerhet broar inte är så väldokumenterat när det kommer 

till LCA.  

Dokumentanalysen gav författarna goda kunskaper i de ingående materialen och 

underhållsåtgärderna för broarna, kunskaper som sedan kunde användas i arbetet med 

att svara på frågeställning tre.  

Intervjumetoden som användes för att besvara frågeställning tre hade kunnat utvecklas. 

För att stärka rapportens resultat på frågeställning tre och öka reliabiliteten hade 

författarna kunnat dokumentera intervjuerna noggrannare och bilagt det rapporten. För 

att styrka att urvalet av intervjupersoner var korrekt hade en kort presentation av 

personens erfarenhet och bakgrund kunnat läggas till. Trots de brister författarna ser 
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med hur metoden använts, bedöms resultatet användbart. Detta då resultatet på 

frågeställning tre inte enbart grundar sig på ovan nämnda intervjuer utan också på 

svaren i frågeställning ett och två, där andra metoder har använts.    

Sammanfattningsvis anses de metoder som använts i stort vara väl valda för att kunna 

besvara frågeställningarna.  

6.3 Begränsningar 
Då rapporten beskriver en fallstudie på en bro blir resultatet för de delar i 

beräkningarna där geografisk plats tagits med specifika för just Jönköpingsregionen. 

I produktionsskedet har det inte använts någon indata korrigerad för geografisk plats, 

vilket gör den fasen mer generaliserbar för limträbroar och plattbroar i betong. 

Däremot har det i drift- och underhållsfasen exkluderats underhållsåtgärder på annan 

plats än på den aktuella geografiska platsen. Det är dock svårbedömt hur stor 

påverkan detta har på generaliserbarheten, men att det påverkar är klart då Sverige 

är ett geografiskt långsträckt land med lokala skillnader i klimat. . Broarnas livslängd 

sattes till 80 år enligt Bro 2004 (Trafikverket, 2004)). Denna livslängd användes 

sedan i den funktionella enheten. Då det är två olika brokonstruktioners 

klimatpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter som ska jämföras anses den valda 

funktionella enheten lämpa sig väl. Detta då den valda funktionella enheten sattes 

till en kvadratmeter effektiv broyta under broarnas livslängd på 80 år vilket 

möjliggör att få en jämförelse i utsläpp mellan de två broarna. Betongbroar kan ha 

en teknisk livslängd på 120 år, det kan ses om en begränsning i rapporten att 

betongbrons tekniska livslängd sattes till 80 år. Det hade varit intressant att jämföra 

resultateten för drift- och underhållsfasen om betongbron hade haft 120 år som 

teknisk livslängd.    

De valda systemgränserna, produktionsskede och drift- och underhållsfas, är en 

begränsning av arbetet då det exkluderar rivningsfasen som ingår i en 

brokonstruktions livscykel. Detta medför att en komplett bild av en bros livscykel 

inte ges i denna rapport, dock ger rapporten en god bild av de två studerade faserna.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I problembeskrivningen framgår att byggsektorn står för cirka 19% av de globala 

växthusgaserna. För att kunna nå uppsatta klimatmål krävs översyn av traditionellt 

använda material och drivmedel. Denna rapport har som mål att ge svar på vilken 

av två vägbrotyper i trä och betong som presterar bäst ur miljösynpunkt med fokus 

på koldioxidutsläpp. De framräknade resultaten visar att det är träbron som 

genererar minst andel koldioxidutsläpp och således presterar bäst. I rapporten 

framkommer att det för träbron är i drift- och underhållsfasen som generar störst 

andel utsläpp. Den enskilt största utsläppsposten under träbrons livscykel är byte 

av beläggning. För att minska mängden utsläpp i denna post kan asfalt med större 

andel återvunnen asfalt användas och lastbilstransporter kan köras med 

förnyelsebart bränsle. Den näst största utsläppsposten för träbron är materialdelar 

av stål, såsom broräcke. För att minska utsläppen i denna post kan 

höghållfasthetsstål användas, vilket gör att mindre mängd material behövs och 

således minskar mängden utsläpp.  

Följande rekommendationer för att sänka koldioxidutsläppen på vägbroar kan ges: 

 Välja trä som material för broöverbyggnad 

 Välja beläggning med hög andel återvunnen asfalt 



Diskussion och slutsatser 

42 

 Använda höghållfasthetsstål för broräcken 

 Genomgående välja bränsle med lågt koldioxidutsläpp för transporter 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Följande förslag till vidare forskning ges:  

 Studie där andra klimateffekter undersöks 

 Studie på andra brokonstruktioner 

 Studie där rivningsfasen ingår   

 Studie där kostnaderna för de olika brokonstruktionerna jämförs  
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Bilaga 6 
Manuell beräkning 

8520 UE Asfalt/Mark Uträkning asfalt: Manuell justering har gjorts genom följande beräkning. 

Densitet 2450 kg/m3, ger en densitet per m2 på: 0,04*2450 = 98 kg/m2 (40 mm tjockt lager). 

8531 Broisolering: Mängd ändrad till 38,6 kg (åtgång 0,25 l/m2 ger 41,5 l för 166 m2, densitet 

0,93 kg/l). 
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