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Abstract 
Purpose: The construction industry will be fundamentally impacted by sustainable 

development progression. The United Nations have set goals outlined in the 2030 

Agenda for sustainable development. To meet this desired progression, these goals must 

stand in focus for construction professionals and industry stakeholders. 

Concrete is a composite material made from aggregates, fluids and cement which 

hardens over time and is widely used in the construction industry. In 2014 it was 

estimated to account for more than five percent of all anthropogenic carbon dioxide 

emissions.  

The purpose of this study is to investigate the climate impact of various concrete 

mixtures measured as carbon dioxide equivalents and use this to inform whether 

construction designers can make a difference through the specifications of concrete 

mixtures. 

Method: A literature review was conducted to ensure relevance of the study and 

establish a knowledge base regarding the subject. LCA and a document analysis of 

EPDs made it possible to compare climate impacts and data could be compiled. 

Findings: Data from LCA and document analysis indicates that construction designers 

can reduce the climate impact through their specifications by subscribing higher w/c 

ratios and lower exposure classes. This enable a bigger amount of the cement to be 

traded by additives. A literature study indicates that reducing the climate impact of 

concrete can directly be related to goal 13 in Agenda 2030. In Sweden, goal 13 is to 

reach no net emissions of greenhouse gases by 2045. 

Implications: If construction designers specify higher w/c ratio and lower exposure 

classes, they can reduce the climate impact from concrete. To specify higher w/c ratio 

and lower exposure class is not always possible depending on the structural 

requirements. The study adds to an understanding of the climate impact depending on 

concrete mixtures. 

Limitations: Concrete obtains many characteristics which is affected by multiple 

parameters. Limiting the study data and ignoring some parameters increases the risk of 

deceptive results. Publicly available concrete certifications and data from concrete 

professionals is combined in this study. Most of the concrete mixtures selected for 

analysis are climate friendly types and therefore the results would differ if regular 

concrete was used. Because of structural requirements and other conditions, it is not 

always possible for the construction designer to specify higher w/c ratio and lower 

exposure class. This study focuses on climate impacts which limits the possibility to 

make connections to multiple sustainable development goals.  

Keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Environmental Product Declaration (EPD), 

Sustainable Development Goals 2030, environmental impact, carbon dioxide 

equivalent, concrete quality, w/c ratio, exposure class, cement, cement type
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Sammanfattning 
Syfte: Byggindustrin kommer framförallt att påverkas av hållbarhetsutvecklingens 

framfart. FN har satt hållbarhetsmål presenterade i Agenda 2030 och för att möta dessa 

mål måste hållbarhet stå i fokus för både yrkesverksamma och intressenter.  

Betong är ett material som består av ballast, vatten och cement som hårdnar över tiden 

och används världen över inom byggindustrin. År 2014 uppskattades 

betongproduktionen stå för hela fem procent av alla antropogena koldioxidutsläpp. 

Syftet med studien är att undersöka miljöpåverkan från olika betongkvaliteter mätt i 

koldioxidekvivalenter och använda resultatet för att påvisa om konstruktörer kan göra 

någon skillnad via sina kravspecifikationer på betong. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes inledningsvis för att säkerställa studiens 

relevans samt skapa kunskap kring området. LCA och dokumentanalys av EPD 

möjliggjorde jämförelse av klimatpåverkan och data kunde sammanställas. 

Resultat: Sammanställd och jämförd data från LCA och dokumentanalys tyder på att 

konstruktörer kan minska klimatpåverkan genom att föreskriva högre vct och lägre 

exponeringsklass. Detta möjliggör att en större andel cement kan bytas ut mot 

tillsatsmaterial. Litteraturstudie tyder på att konstruktörens arbete för att minska 

klimatpåverkan från betong kan direkt kopplas till mål 13 i Agenda 2030. Mål 13 verkar 

bland annat för att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. 

Konsekvenser: Om konstruktörer i den mån det är möjligt föreskriver högre vct och 

lägre exponeringsklasser tyder studien på att de kan minska klimatpåverkan från 

betong. Att föreskriva högre vct och lägre exponeringsklasser är dock inte alltid möjligt 

med hänsyn till hållfasthet och omgivning. Studien bidrar till att skapa förståelse för 

hur stora skillnader gällande klimatpåverkan som kan uppstå beroende på 

betongkvalitet. 

Begränsningar: Betong erhåller många egenskaper och en uppsjö av parametrar som 

påverkar dessa egenskaper. Genom att avgränsa studien och bortse från en del 

parametrar finns risk för orättvisa resultat. Data som används är publicerad data samt 

data som betongleverantören vill tillge vilket ger ett bristande verklighetsperspektiv. 

Majoriteten av betongkvaliteterna som analyserats är av en klimatförbättrad betong och 

har därmed en lägre klimatpåverkan än vad som vanligen används på plats om inte krav 

finns. På grund av omgivning och andra förhållanden är det inte alltid möjligt för 

konstruktören att föreskriva högre vct och lägre exponeringsklass. Studiens fokus ligger 

på klimatpåverkan vilket begränsar möjligheten att koppla resultatet till flera miljömål. 

Nyckelord: Life Cycle Assessment (LCA), Environmental Product Declaration (EPD), 

Agenda 2030, klimatpåverkan, koldioxidekvivalenter, betongkvalitet, vct, 

exponeringsklass, cement, cementtyp 
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1 Inledning 
Studien är ett examensarbete (15hp) skriven av en student på Jönköpings Tekniska 

Högskola med inriktning byggnadsteknik. Upphov till studien fann sig i att 

konstruktörer på WSP i Linköping ville veta mer om de specifikt kan minska 

klimatpåverkan från betong, och hur. Det var också av intresse att undersöka om de kan 

koppla sitt arbete till något eller några av miljömålen i Agenda 2030, om de tar ställning 

till att arbeta på ett mer hållbart sätt än de gör idag. 

1.1 Bakgrund 
Den 25 september 2015 höll FN ett toppmöte där 17 globala mål fastställdes, även känt 

som Agenda 2030. Agenda 2030 är en handlingsplan som verkar för en hållbar 

utveckling. Handlingsplanen underlättar för olika samhällsaktörer att arbeta mot dessa 

mål tillsammans med regeringen och den politik de bedriver. Den svenska 

handlingsplanen omfattar det nationella genomförandet av Agenda 2030 som i sin tur 

bidrar till de globala målen. Målen omfattar bland annat att avskaffa all fattigdom, 

hunger och ohälsa, främja god utbildning, ekonomisk stabilitet och uppnå jämställdhet. 

Bevara biologisk mångfald och ekosystem, verka för en giftfri miljö, levande sjöar, 

vattendrag, skog och mark. Regeringen satsar hårt för att minimera klimatpåverkan och 

vidta åtgärder för dess konsekvenser (Regeringskansliet, 2018).  

Byggmaterialet betong har en stor klimatpåverkan och står för mer än 5% (globalt) av 

det antropogena koldioxidutsläppet varje år (Gursel, Masanet, Horvath, & Stadel, 

2014). Betong är ett gammalt byggnadsmaterial som användes till diverse 

byggnadsverk redan flera hundra år före tidsberäkningens början. Än idag är det ett av 

våra viktigaste byggnadsmaterial. Betong består av ballast (sten, grus och sand) som 

binds samman med ett bindemedel i form av cement och vatten. I tillägg kan 

tillsatsmaterial och tillsatsmedel användas för att påverka egenskaperna hos betongen 

(Burström, 2006).  

Cement är ett bindemedel som genom reaktion med vatten hårdnar och i sin tur blir 

beständigt mot vatten, cement är därmed ett så kallat hydrauliskt bindemedel. 

Portlandcement är det fullständiga namnet för den cement som används idag. Namnet 

portlandcement kommer ifrån cementens färg som liknar stenmaterialet Portland Stone. 

Cement utgörs av ett råmjöl som består av kalksten och lera som i sin tur krossas och 

bränns i roterugnar. Dessa roterugnar erhåller en temperatur på 1450 grader och 

materialet kyls därefter ner och får en kulformad struktur kallat cementklinker. Malen 

cementklinker, järnsulfat och gips (ca. 5%) är slutprodukten cement. Egenskaperna hos 

cementpastan (bindemedlet som utgörs av cement och vatten) bestäms av 

vattencementtalet (vct). Desto mer vatten som blandas med cementen ju svagare blir 

cementpastan och därmed betongens hållfasthet. Det gör att vct helt styr hållfastheten 

hos betongen (Burström, 2006). 

Betongspecifikation kan skrivas av konstruktörer och ska innehålla specifikation om 

tryckhållfasthetsklass, exponeringsklass, största stenstorlek, högsta tillåtna 

kloridhaltsklass och konsistensklass. Hållfasthet för betong betecknas C som står för 

Concrete följt av två sifferpar. Sifferparen står för cylinderhållfasthet respektive 

kubhållfasthet och anges i Mega Pascal (MPa), till exempel C25/30 där 25 anger 

cylinderhållfastheten och 30 anger kubhållfastheten (Sveriges Byggindustrier, 2016). 
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Enligt rapporten “Kriterier för ett resurssnålt byggande i praktiken” skriven i samband 

med Riksbyggens projekt Brf. Viva i Göteborg behöver det skapas ett större samarbete 

mellan berörda aktörer. Samarbete med arkitekter och konstruktörer lyfts specifikt fram 

i rapporten. De menar att krav också bör ställas på konstruktionsritningar, till exempel 

mängd av betong, kvalitet, håldäck och tjocklekar med mera (E2B2, 2018). Det gäller 

att finna verktyg som kan användas för att hitta bra lösningar som bidrar till en hållbar 

utveckling. De beslut som tas behöver också ha ett perspektiv som tar hänsyn till 

livscykeln och allt som påverkas av den valda lösningen. Life Cycle Assessment (LCA) 

är ett lämpligt verktyg som har den karaktären (Hauschild, Rosenbaum, & Olsen, 2018). 

Dock kan noggrannheten hos LCA variera. För att få en mer likvärdig och jämförbar 

data används Environmental Product Declaration (EPD). EPD är en 

miljövarudeklaration som bygger på standard ISO 14020:2000 vilket innebär specifik 

LCA data av produkter som är granskade av en tredje part (Shadram, Johansson, Lu, 

Schade, & Olofsson, 2016) 

1.2 Problembeskrivning 
För att möta målen som sattes 2015, Agenda 2030, behöver hållbarhet ligga i fokus vid 

beslutstaganden hos både yrkesverksamma och intressenter (Hauschild m.fl., 2018). 

Byggbranschen är kanske den bransch som är mest påverkad av dagens 

hållbarhetsdebatter. I sin enkelhet baseras hållbart byggande på att minimera energi- 

och resursanvändandet. Gällande betongkonstruktioner innebär det att använda dess 

styrka och varaktighet på effektiva sätt. Produktionen av betong eller främst 

cementtillverkningen har stora koldioxidutsläpp (Müller, Haist, & Vogel, 2014). 

Cementindustrin står för 5% av koldioxidutsläppen i OECD-länderna (Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling) (Olsson, 2019). 

“Samarbete är nyckeln för drastiskt sänkta CO2-utsläpp från betong” är en artikel 

publicerad i Bygg & Teknik och är en sammanfattning av en rapport från Schweiz. 

Rapporten beskriver vilka möjligheter det finns för den europeiska byggbranschen att 

minska utsläppen från betong. År 2016 gav FN ut en rapport om minskning av 

koldioxidutsläpp från cementindustrin och lyfter framförallt två faktorer som påverkar 

detta. En faktor är att minska andelen klinker i cement och den andra är att mer effektivt 

använda cement i produkter som består av cement, till exempel betong. Artikeln 

sammanfattar att arbete för minskade utsläpp ligger i fokus i vardera änden av 

värdekedjan (byggbranschen) men inte mittensegmenten. Detta har inte varit gynnsamt 

gällande samarbetet mellan samtliga intressenter i kedjan. Mätetal föreslås som 

styrmedel till exempel att cementproducenternas mål bör vara 0,7 kg CO2/kg klinker. 

Mätetal föreslås likväl för betongproducenter, konstruktörer och byggherrar att 

stommens utsläpp till exempel inte bör överstiga 250 kg/CO2/m2. Sammanfattningsvis 

behövs omtanke från samtliga intressenter i värdekedjan för att minska utsläppen från 

cementproduktionen och nå klimatmålen (Olsson, 2019).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att med hjälp av att studera LCA och EPD gällande olika 

betongkvaliteter komma fram till om konstruktörer kan minska klimatpåverkan, i form 

av koldioxidutsläpp, via kravspecifikation på betong. Arbetet redogör även för vilka 

miljömål i Agenda 2030 det är direkt möjligt att koppla konstruktörernas arbete till. 

Detta om de tar hänsyn till kravspecifikationer på betong med ett 
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klimatpåverkansperspektiv inriktat på koldioxidutsläpp. Frågeställningarna för studien 

lyder:  

▪ Hur kan konstruktörer via kravspecifikation på betong minska klimatpåverkan 

i form av koldioxidutsläpp? 

▪ Vilka miljömål från Agenda 2030 kan konstruktörernas arbete direkt kopplas 

till om hänsyn tas till kravspecifikationer på betong med 

klimatpåverkansperspektiv inriktat på koldioxidutsläpp? 

1.4 Avgränsningar 
Kravspecifikation gällande största stenstorlek, högsta tillåtna kloridhaltsklass, 

konsistensklass och olika tillsatsmedel behandlas inte i studien. Studien behandlar inte 

alla hållfasthetsklasser på betong, lägre hållfasthetsklasser än C25/30 samt högre 

hållfasthetsklasser än C50/60 behandlas inte. Studien är begränsad till en ringa grupp 

exponeringsklasser (X0, XC1, XC2, XC4, XD3 och XF1), övriga exponeringsklasser 

bortses. Vid benämning av miljöpåverkan eller klimatpåverkan i rapporten syftas det 

inte på påverkan utöver Global Warming Potential (GWP), med andra ord 

koldioxidutsläpp. Samtliga resultat från LCA exkluderar steg/moduler utanför 

produktskedet (A1-A3, se Figur 6). Det betyder att karbonatisering, tiden i livscykeln 

då betongen tar upp koldioxid beaktas inte. Studien visar inte vilka betongkvaliteter 

som bör väljas ur miljösynpunkt.  

1.5 Disposition 
Metoder som används för att genomföra denna studie presenteras i kapitel två samt hur 

var och en metod är kopplad till att besvara de två frågeställningarna. Kapitel tre är 

benämnt som teoretiskt ramverk och består av forskning som berör ämnet. I kapitel fyra 

presenteras den empiri som samlats in och resultatet presenteras därefter i kapitel fem. 

Det sjätte kapitlet består av diskussion och slutsatser angående resultat och 

tillvägagångssätt, eventuella begränsningar och förslag till fortsatt studie. 
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2 Metod och genomförande 
För insamling av information och data tillämpas litteraturstudie, dokumentanalys av 

EPD (se kapitel 3.3) och utomstående dokument från ett företag som bygger på LCA. I 

det följande delkapitlet redovisas undersökningsstrategi, koppling mellan 

frågeställningar och metod samt angreppssätt. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studiens empiri består bland annat av klimatdata (mängd koldioxidutsläpp) från LCA 

på olika betongkvaliteter som gavs direkt ifrån en betongleverantör. Resterande empiri 

består av insamlade EPD:er av olika betongkvaliteter som likväl innehåller data 

gällande mängd koldioxidutsläpp. 

LCA är en form av kvantitativ studie som svarar på hur mycket miljöpåverkan en 

produkt eller ett system har. Det betyder att analysen visar resultat i siffror och kan 

bland annat användas till jämförelser av miljöpåverkan. En LCA utförs i flera steg och 

processer (Bjørn, Owsianiak, Molin, & Laurent, 2018). I ett tidigt skede är det att 

föredra att använda generiska data vid utförandet av en LCA. Det vill säga innan det är 

möjligt att veta vilka byggvaruprodukter som kommer användas. I ett senare skede när 

produkterna är specificerade byter man denna generiska data mot produktspecifika 

miljödata. Ett sätt att få tillgång till produktspecifika data är genom EPD. 

Miljöinformation om en produkt eller system är i en EPD framtagen via samma slags 

LCA-metodik. En EPD är resultatet av en LCA i ett komprimerat format och består av 

produktdatablad, metodval samt resultat från bedömningen av miljöpåverkan. De tre 

delarna tas fram med utgångspunkt från Product Category Rules (PCR), se kapitel 3.3. 

Genom att utgå ifrån dessa produktspecifika regler är det möjligt att jämföra resultat 

från en EPD med en annan, med krav att de följer samma kriterier. För att framtagna 

miljödata ska kunna klassas som EPD, också kallat miljödata av typ III enligt ISO 1420, 

innebär det att den är framtagen enligt PCR och granskas av en tredje part. Detta 

resulterar i att informationen som registreras är av god kvalitet och därmed är högt 

trovärdig (Boverket, 2019). 

Enligt Glenn Bowen (2009) kan en kvantitativ och kvalitativ studie kombineras där den 

kvalitativa delen av studien är dokumentanalys. I denna studie fås resultatet genom att 

jämföra kvantitativa data i from av mängd koldioxidutsläpp från LCA och EPD. 

Skillnader betongkvaliteterna emellan kan sedan studeras utifrån angivna egenskaper, 

bestäms av konstruktören, i förhållande till mängd koldioxidutsläpp. Med hjälp av 

dokumentanalys är det möjligt att undersöka eventuell koppling till ett eller fler 

miljömål i Agenda 2030. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Detta avsnitt förklarar koppling mellan frågeställningar och metoder och hur de 

förhåller sig till varandra, se Figur 1. 
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Figur 1. Koppling frågeställningar och metod. 

2.2.1 Hur kan konstruktörer via kravspecifikation på betong minska 
klimatpåverkan? 
Frågeställningen kan besvaras genom att studera dokument innehållande LCA-data i 

form av EPD eller i form av information direkt från betongleverantören. Data från EPD 

anses vara dokument av god kvalitet. Detta i och med att deklarationerna tas fram på 

enligt specifika kriterier samt att informationen tredjepartsgranskas, se kapitel 3.3. Flera 

betongkvaliteter med olika krav på exponeringsklass och rekommenderat vct 

studerades och jämfördes utifrån klimatpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter. Genom 

att sammanställa den insamlade empirin kan man genom diagram redovisa förhållanden 

mellan koldioxidutsläpp och betongegenskaper. 

2.2.2 Vilka miljömål från Agenda 2030 kan konstruktörernas arbete 
direkt kopplas till om hänsyn tas till kravspecifikationer på betong med 
klimatpåverkansperspektiv? 
Denna frågeställning besvaras med hjälp av dokumentanalys med stöd av 

litteraturstudie som styrker att resultat från frågeställning ett kan kopplas till ett eller 

flera mål från Agenda 2030. 

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie ligger som viktig grund för utformning av idéer till forskning, vid 

utförandet fås kunskap om vad det finns information inom samt inom vilket område 

mer forskning behövs. I genomförandet fås även en insikt kring bakgrunden av ett ämne 

och om informationen som utvinns kan vara till hjälp vid utformning av frågeställningar 

(Winchester & Salji, 2016). I denna studie har litteraturstudien legat som grund för 

relevansen av ämnet vilket beskrivs i avsnittet bakgrund och problembeskrivning. 

Litteratursökningen började brett men smalnade sedan av till mer specifik information 

om ämnet. En bakgrundsbild av nuläget i branschen gällande klimatfrågor har skapats 

via studie av flertal litteraturer. I denna del av litteraturstudien användes mer specifika 

nyceklord rörande ämnet. Även förståelse för utförandet av övriga metoder har 

utvunnits från litteraturstudier. Jämförelser av resultat kan slutligen tydas och 

förtydligas med hjälp av litteraturstudie. Informationssökningen har huvudsakligen 

skett via olika databaser och litteratur av intresse har sparats ned i den mån det har varit 

möjligt.  
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2.4 Valda metoder för datainsamling 
I kommande kapitel presenteras vald metod för datainsamling, en metod valdes då den 

anses som tillräcklig för att utvinna den data som behövs för att genomföra studien. 

2.4.1 Dokumentanalys 
I vissa projekt används dokumentanalys som tillägg för att styrka information från andra 

metoder. I andra projekt är dokumentanalys huvudmetoden för studien. Den vanligaste 

typen av dokument är skrivna dokument i fysisk eller digital form. Bilder, filmer och 

andra typer som klassas som dokument förekommer också. Det finns två typer av 

genomförande av en dokumentanalys. Den ena typen av genomförande grundar sig i 

analysen av dokument och därefter formas frågeställningarna. Den andra typen grundar 

sig i frågeställningarna och sedan används dokumentanalys för att besvara dem (Bell & 

Waters, 2014). Dokument i alla former kan vara fördelaktigt i en undersökning genom 

att förtydliga mål, skapa förståelse och finna intressanta infallsvinklar gällande 

problemet. Det är viktigt att ha i åtanke att en kvalitativ undersökning, så som 

dokumentanalys, kräver en stabil datainsamlingsteknik och dokumentering av 

arbetsgången. I utförandet av en dokumentanalys behöver data ses över med ett kritiskt 

angreppssätt, det är även viktigt att analysera relevansen av dokumenten som samlas 

in. Kvaliteten av dokumenten som analyseras är viktigare än kvantiteten, det vill säga 

hur många dokument som studeras (Bowen, 2009). 

2.5 Arbetsgång 
Det visades intresse från WSP byggprojekteringsavdelningen i Linköping att 

genomföra denna typ av studie gällande betong och dess klimatpåverkan. Genom att 

studera föreskrifterna för betong fås förståelse för vilka krav som specificeras av 

konstruktörerna. Sveriges Byggindustrier (2016) beskriver att konstruktörerna 

föreskriver bland annat betongens hållfasthet och exponeringsklass, därefter bestäms 

rekommenderat vct. Vct är proportionen mellan cement och vatten. Föreskrifterna 

ligger huvudsakligen som grund för vad som mer specifikt ska studeras gällande enskild 

betongkvalitet och därmed dess klimatpåverkan. 

Fortsatt inleddes en litteraturstudie för att understryka relevansen av ämnet. Sökandet 

av litteratur genomfördes främst via databaser som Scopus och Science Direct men även 

en och annan bok refereras till. Referenslistor från aktuell litteratur gav direkta sökvägar 

till några artiklar använda i rapporten. Nyckelord som användes för att samla 

information var till en början ord som climate, construction och concrete. Dessa ord 

resulterade i litteratur som gav en bred bild av relevansen av ämnet. Vidare i studien 

smalnades sökområdet ner för mer specifik information om ämnet och nyckelorden 

övergick till cement, LCA, EPD och climate impacts. Majoriteten av artiklarna är 

publicerade 2018 men det finns en spridning av litteratur från 2007-2019. Samtliga 

källor har bedömts vara aktuella i dagsläget. 

Olika hållfastheter på betong i kombination med olika krav gällande exponeringsklass 

och rekommenderat högsta vct har valts att studeras i förhållande till mängd cement 

och mängd tillsatsmaterial. Miljödata i form av EPD för olika betongkvaliteter samlades 

in med krav att innehållande data följde samma steg/moduler i LCA, detta gäller även 

för dokument innehållande LCA-data för betongkvaliteter insamlade från 

betongleverantören. Stegen, se markerat område i Figur 2, måste beaktas i LCA-

beräkningen för att möjliggöra jämförelsebara resultat, det vill säga produktskedet 

modul A1-A3. Miljödata som utvinns från dokumenten är klimatpåverkan i form av 
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utsläpp mätt i koldioxidekvivalenter. Insamlad data sammanställdes och jämfördes i 

diagram där betongens egenskaper (vct, exponeringsklass, mängd cement, mängd 

tillsatsmaterial) i förhållande till koldioxidutsläpp studerades. 

 

Figur 2. Flödesschema över de olika stegen i livscykeln hos betong, markerat 

område är produktskedet bestående av modulerna A1-A3, inspiration från 

Marinković (2013). 

Resultatet som kunde utläsas genom att jämföra koldioxidutsläpp från 

betongkvaliteterna enligt ovan kan sedan användas som argument för hur konstruktören 

kan minska klimatpåverkan. Detta kan i sin tur kopplas till miljömålen i Agenda 2030 

med hjälp av en dokumentanalys av de globala målen, rekommendationer och åtgärder. 

Skype-samtal och mailkonversationer med personer som arbetar inom betongindustrin, 

främst med betong och hållbarhet, delade med sig av information. Denna information 

understryker trovärdigheten av resultatet samt att de granskade arbetet i slutskedet.  

2.6 Trovärdighet 
Vid utförande av LCA är den data som användes i analysen avgörande för resultatets 

trovärdighet. Tillförlitligheten bedöms efter hur väl den insamlade datan stämmer 

överens med verkligheten. Inledningsvis i studien bestäms vilka krav som behöver 

sättas på indata för att målet för studien ska nås. Dataegenskaperna kan delas in i tre 

grupper; tidsrelaterad täckning, geografisk täckning och teknologisk täckning. 

Tidsrelaterad täckning specificerar hur gammal data kan tillåtas att vara för studien. 

Geografisk täckning specificerar i vilket område data skall samlas in, till exempel 

lokalt, regionalt, nationellt eller globalt med flera. Teknologisk täckning innebär 

statusen på den teknik som används. För att datakvaliteten skall kunna bedömas måste 

även mättekniska parametrar tas till hänsyn, precision av mätningar. Kvaliteten beror 
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även på hur stor andel av insamlade data är primärdata. Finns skillnader gällande 

metodiken under studien måste detta rapporteras samt om det finns möjlighet för 

oberoende part att komma fram till likvärdigt resultat (Rydh, Lindahl, & Tingström, 

2002). 

För den här studien erhålls data från en betongleverantör som verkar nationellt samt att 

data från deklarationer kommer från nationella betongföretag. Data från 

deklarationerna är max 5 år gammal och övriga data som samlades in kommer som sagt 

direkt från leverantören. Det innebär att den insamlade data är aktuell och av nationell 

täckning. Majoriteten av den insamlade data är tredjepartsgranskad vilket även 

säkerställer att den teknik som använts är accepterad. Studien jämför resultat från LCA 

och bedömdes ha god reliabilitet då samma krav ställs på den indata som användes för 

analys. 

EPD är miljödata av typ III och är den mest omfattande formen av miljödata. En EPD 

är framtagen enligt PCRs (Boverket, 2019). PCRs säkerställer att EPDs inom samma 

produktgrupp skapas enligt samma kriterier för att erhålla jämförbar data. Slutligen 

granskas dokumentet av tredje part, kontroll görs av datakvalitet och analys, sedan 

publiceras deklarationen (Shepherd, 2016). Studiens reliabilitet är hög på grund av att 

LCA-data från betongleveratntören följer samma steg som insamlade EPD:er, det vill 

säga analys av produktskedet av betongen (A1-A3, se Figur 6). 

I och med att de insamlade dokumenten i form av deklarationer och LCA-data från 

leverantören anses ha god reliabilitet erhåller dokumentanalysen av dessa god 

reliabilitet. Dokumenten är relevanta för studien och är av god kvalitet. Studien 

fokuserar på klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp, EPD och LCA anses som rätt 

typ av data att analysera då de mäter miljöpåverkan bland annat i form av 

koldioxidutsläpp. Detta ger studien god validitet. För att styrka trovärdigheten 

ytterligare granskades arbetet av personer som arbetar inom betongindustrin och kunde 

bekräfta att den information och påståenden som framgår i rapporten är riktig. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som stödjer denna studie. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Detta avsnitt förklarar koppling mellan frågeställningar och teori se Figur 3. 

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.1.1 Hur kan konstruktörer via kravspecifikation på betong minska 
klimatpåverkan? 
Hauschild m.fl. (2018) förklarar grundligt verktyget LCA och tillger en grundförståelse 

kring hur en sådan kan genomföras. Teorin ska användas som ett stöd vid besvarandet 

av denna frågeställning. Boken redovisar recept på hur man stegvis tar sig igenom 

processen till resultat av LCA. Habert och Roussel (2011) ger en förståelse i deras 

studie kring var i betongens livscykel som klimatpåverkan är som störst. En referens 

som stödjer detta är en studie av Gursel m.fl. (2014). Burström (2006) beskriver de 

beståndsdelar betong består av samt de parametrar som spelar roll för att uppfylla 

önskade krav gällande betongen. En litteraturstudie gjord av Van Den Heede och De 

Belie (2012) redogör olika sätt att minska betongens koldioxidutsläpp. Tillsammans 

med dessa vetenskapliga referenser kan det ge ett underlag för hur konstruktörer skall 

ställa sig gällande kravställning på betong. Miljödata i form av EPD och kunskap om 

utförande av en EPD möjliggör jämförelsebara resultat, detta beskrivs närmare av 

Shepherd (2016). 

3.1.2 Vilka miljömål från Agenda 2030 kan konstruktörernas arbete 
direkt kopplas till om hänsyn tas till kravspecifikationer på betong med 
klimatpåverkansperspektiv? 
Samtlig teori som kopplades till den första frågeställningen är även en viktig grund för 

denna frågeställning. Byggmaterial har ett stort inflytande och påverkan på 

hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Till skillnad från Milleniemålen som vägde tungt 

angående fattigdom och utbildning fokuserar FN idag på i-ländernas ansvar, direkta och 

indirekta påverkan. Idag finns även ett växande behov att mäta hållbarhet genom LCA 



Teoretiskt ramverk 

10 

på både global och lokal nivå. Studien visar att byggmaterial har en direkt inverkan på 

sju av de sjutton hållbarhetsmålen enligt Figur 4 (Secher, Collin, & Linnet, 2018). 

 

Figur 4. Sju av de sjutton globala målen från Agenda 2030 som byggmaterial har 

en direkt inverkan på (Secher m.fl., 2018). 

3.2 LCA 
Hauschild (2018) beskriver att en LCA används för att bedöma ett produktsystems 

klimatpåverkan under hela dess livscykel från anskaffning och utvinning av råvara fram 

till återvinning. En LCA kan definieras enligt standarden ISO 14044 som anger krav 

och vägledning för denna. Det finns också en standard, ISO 14040 som redogör för 

livscykelanalysens principer och struktur som består av fyra olika faser:  

▪ Definition av mål och omfattning 

▪ Inventeringsanalys, LCI 

▪ Miljöpåverkansbedömning 

▪ Tolkning av resultat  

 

Förhållandet mellan faserna redovisas i Figur 5. I den första fasen Definition av mål 

och omfattning är syftet med studien definierad och beskriven. Målets definition ska ge 

en vägledning för studiens omfattning som är den andra fasen. Omfattningen är i sin tur 

utgångspunkten för de andra faserna, inventeringsanalys och 

miljöpåverkansbedömning (Hauschild, 2018). 

LCI är en komplex datainsamling av information från samtliga material och processer. 

Informationen inkluderar råmaterial, vatten- och energiåtgång, vatten- och 

luftföroreningar, samt avfall. Med LCI som grund utförs en Life Cycle Impact 

Assessment (LCIA) där resultatet översätts till en form av miljöpåverkan. GWP är en 

form av miljöpåverkan, resultatet utrycks då i koldioxidekvivalenter. Slutligen granskas 

dokumentet av tredje part och efter kontroll av datakvalitet och analys kan 

deklarationen publiceras (Shepherd, 2016). 
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Figur 5. En struktur för livscykelanalys (SS-EN ISO 14040:2006). 

Konceptet vaggan till graven avser alla stadier under en livscykel från råvaruutvinning 

fram till återvinning av en produkt, se Figur 6. En LCA studie kan ge värdefull insikt i 

vilka steg i livscykeln som har störst påverkan. Beroende på vad målet och 

omfattningen är kanske vissa steg i livscykeln inte är relevanta eller de antas vara 

likvärdiga i två jämförda system. Vaggan till grinden är ett annat koncept som endast 

beskriver nyttjandet av en produkt och inte tar hänsyn till avfallshanteringen. Det är 

stegen från råvaruutvinningen fram till produkttillverkningen som studeras och grinden 

beror på vilket fokus studien har (Fantke & Ernstoff, 2018). 
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Figur 6. En byggnads olika skeden under en livscykel (Boverket, 2019). 

LCA ger ett omfattande livscykelperspektiv och täcker många miljöpåverkansområden. 

Omfattningen kan dock även vara en begränsning när generalisering och förenkling 

görs vid planeringen av ett produktsystem. Det betyder att den beräknade miljöpåverkan 

inte är den faktiska miljöpåverkan utan snarare en potentiell miljöpåverkan. Det är 

möjligt med hjälp av LCA att göra jämförelser mellan produktsystems miljöpåverkan. 

Objektiva jämförelser är möjliga då metoden följer principen om bästa uppskattning 

och samma försiktighetsåtgärd tillämpas i hela konskvensbedömningsmodellen. En 

begränsning gällande principen är att ingen hänsyn tas till oförutsedda händelser eller 

olyckor. Kärnkraft betraktas till exempel som någorlunda miljövänligt utifrån dess LCA 

då risken för olyckor inte tas i hänsyn i beräkningen. Risken för katastrofer liknande 

Tjernobyl i Ukraina och Fukushima i Japan beaktas alltså inte. Vid jämförelse av 

produktsystem är det möjligt tack vare LCA att besluta vilket system som är bättre dock 

inte besluta om systemet är bra nog. Det är därför felaktigt att dra en direkt slutsats om 

att det bättre produktsystemet är hållbart miljömässigt (Owsianiak, Bjørn, Laurent, 

Molin, & Ryberg, 2018). 

3.3 EPD 
Som tidigare nämnt i rapporten är en EPD ett komprimerat format av resultatet av en 

LCA för en produkt. En EPD består av produktdatablad, metodval och resultat från 

bedömning av miljöpåverkan. Det är den mest omfattande formen av miljödata, typ III, 
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då den är framtagen enligt en PCR och granskad av tredje part (Boverket, 2019). Vid 

framtagning av en EDP går man igenom följande steg: 

1. Utgå från en existerande PCR eller skapa en ny om inte regler finns för 

produktgruppen i fråga. 

2. Genomför en LCI för samtliga material, dess vatten- och energiåtgång vid 

framställning. 

3. Utför en LCA och översätt resultatet i form av miljöpåverkan.  

4. Skapa en EDP. 

5. Framtagen EPD kontrolleras av tredje part.  

6. Publicering av EDP. 

 

PCRs är framtagna för att säkerställa att EPDs inom samma produktgrupp skapas enligt 

samma kriterier för att erhålla jämförbar data. Skapandet av PCRs utförs av tillverkare, 

industrier eller av tredje part. Reglerna godkänns sedan av oberoende specialister som 

kontrollerar överensstämmelser med ISO 14044 (Shepherd, 2016). 

PCR definierar vilka parametrar som ska deklareras, hur de ska samlas in och hur de 

ska rapporteras. En EPD ska redovisa vilka stadier eller moduler som beaktats samt 

vilka processer som inkluderats. Reglerna omfattar beräkning för LCI och LCA som 

ligger som grund för en EPD tillsammans med specifikation om datakvalitet. 

Avgränsningar samt definition om villkor för att möjliggöra jämförelser mellan 

information från en EPD med en annan (SS-EN 15804:2012+A1:2013). 

3.4 Betongens egenskaper 
I följande kapitel presenteras en del parametrar som spelar roll för betongens 

egenskaper och som studerades närmare för att undersöka klimatpåverkan. 

3.4.1 Cement 
I Sverige följer cementen en standard SS-EN197-1 som anger bland annat egenskaper 

hos cementtypernas beståndsdelar. Standarden anger även i vilka proportioner 

beståndsdelarna skall kombineras för att skapa olika typer och klasser. 

Cementhuvudtyperna enligt standarden är CEMI, CEMII och CEMIII, beprövade 

cement för användning i betong enligt Tabell 1. CEM I är ren portlandcement, 95% 

cement och 5% gips. CEM II innehåller minst 65% portlandcement i kombination med 

tillsatsmaterial eller en blandning av tillsatsmaterial (Burström, 2006). CEM III består 

av högst 64% portlandcement, resterande utgörs av tillsatsmaterial. Tillsatsmaterial 

som kan användas för utblandning av portlandcementklinker är kalksten (LL), flygaska 

(V), silkastoft (D) eller slagg (S). Ytterligare ett sätt att dela upp cementtyperna är via 

tre reaktionshastigheter; snabbhårdnande (R), normalhårdnande (N) och långsamt 

hårnande (LH). Cementen kategoriseras även efter cementens hållfasthet; klass 32,5, 

klass 42,5 och klass 52,5. De flesta cementtyper har utöver dessa en eller flera 

tilläggsbeteckningar som beskriver innehållet i cementen eller viktiga egenskaper. 

Tillsatsmaterialen som nämndes ovan är exempel på vad som beskrivs med hjälp av 

tilläggsbeteckning (Sveriges Byggindustrier, 2016).  
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Tabell 1. “Beprövade cement för användning i betong” (SS 13 70 03). 

 

En vanlig cementtyp är Byggcement CEM II/A-LL 42,5 R som är ett portland- 

kalkstencement med ca 10% kalksten som ersatt en del portlandklinker. En annan 

vanlig cementtyp är Bascement CEM II/A-V 52,5 N med ca 80 % portlandklinker 

resterande 20% består av 16% flygaska och 4% kalksten. Bascement är att föredra 

framför byggcement då tillverkningen av bascement är mer miljövänlig, mer 

lättbearbetad och ger en högre hållfasthet efter 28 dagar. Anläggningscement CEM I/ 

42,5 N-SR3 MH/LA är en annan cementtyp som är anpassat för till exempel broar och 

dammar (Sveriges Byggindustrier, 2016).  

3.4.2 Vattencementtal 
Vct är proportionen mellan cement och vatten och beräknas genom att dividera 

mängden blandningsvatten (W) med mängden cement (C): 

𝑣𝑐𝑡 =
𝑊

𝐶
  (3.4.2:1) 

Desto mer vatten som blandas med cementen ju svagare blir cementpastan och därmed 

betongens hållfasthet. Det gör att vct helt styr hållfastheten hos betongen (Burström, 

2006). Delar av portlandklinkercementen kan med fördel bytas ut mot tillsatsmaterial 

som har cementliknande egenskaper. Detta är en vanlig lösning för att minska 

miljöpåverkan från betongen (Van Den Heede & De Belie, 2012). Flygaska, silkastoft 

och slagg är exempel på tillsatsmaterial som kan användas för att byta ut en andel 

cement (Sveriges Byggindustrier, 2016). Tillsatsmedel och tillsatsmaterial har en 

inverkan på vct och vid användning ska därför vct bytas ut mot vattenbindemedelstalet 

(vbt) (Burström, 2006). Vbt, även kallat vctekv beräknas genom att dividera mängden 

vatten med mängden cement, mängden tillsatsmaterial (D) och en effektivitetsfaktor (k) 

(Gram & Ericsson, 2017): 

𝑣𝑐𝑡 𝑒𝑘𝑣. =
𝑊

𝐶+𝑘∙𝐷
 (3.4.2:2) 
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Olika tillsatsmaterial multipliceras med angiven k-faktor för materialet i fråga, flygaska 

har till exempel k-faktor 0,4. Konsekvensen av detta är att bindemedlets innehåll blir 

lägre än det totala innehållet av cement och flygaska vilket innebär att tillgodoräkning 

av hela mängden material inte är möjligt, samt att vct ökar (Van Den Heede & De Belie, 

2012). 

3.4.3 Exponeringsklasser 
Exponeringsklassen klassificerar omgivningens förutsättningar för 

betongkonstruktionen, hur aggresiv omgivningen är för betogens beständighet. Totalt 

finns 18 exponeringsklasser som är grupperade efter typ av angrepp och underklass, se. 

Tabell 2. Angreppsmekanismerna är ”korrosion föranledd av karbonatisering”(XC), 

korrosion orsakad av klorider” från havsvatten (XS) eller andra källor (XD), ”angrepp 

av frysning/tining” (XF) och ”kemiska angrepp” (XA) (Burström, 2006). 

Exponeringsklasserna bestäms av lägsta andel bindemedelshalt och högsta vct. K-

värdes konceptet begränsar användningen av tillsatsmaterial till de lägre 

exponeringsklasserna. Större andelar tillsatsmaterial är inte tillåtet för de mer krävande 

miljöerna i samma utsträckning som för det lägre klasserna (Van Den Heede & De 

Belie, 2012). Detta framgår i Tabell 2 under största mängd tillsatsmaterial per mängd 

cement. 

Tabell 2. “Gränsvärden och krav för betongsammansättning med avseende på 

beständighet i olika exponeringsklasser” (SS 13 70 03).  

 

3.4.4 Klimatförbättrad betong 
I Sverige behöver det byggas 600 000 nya bostäder fram till 2025, det är en bedömning 

gjord av Boverket. Armerad betong är det mest använda konstruktionsmaterialet idag 

och samtidigt finns krav att byggmaterialen ska ha så lite klimat- och miljöpåverkan 

som möjligt. Hittills har klimatpåverkan från betong minskat med cirka 20 procent tack 

vare utvecklingsarbete. Målsättningen för branschen är dock att nå klimatneutral 
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betong. Livscykelanalyser av betong avslöjar att 90 procent av koldioxidutsläppen från 

betongen kommer från beståndsdelen cementklinker. Under senare år har utvecklingen 

fortsatt för att försöka minska klimatpåverkan från betong. Genom att ersätta en andel 

av bindemedlet cementklinker med andra bindemedel kan man optimera betongens 

sammansättning och minska klimatpåverkan. Alternativa bindemedel är till exempel 

slagg och flygaska (Svensk Betong, 2017). 

Flygaska, silkastoft och slagg är biprodukter från industrin som kan användas som 

bindemedel i betong. Flygaska kommer från rökgasfiltren i koleldade kraftverk medan 

silkastoft kommer från rökgasreningsanläggningar vid kiseljärnindustrin. Puzzolaner är 

ett annat namn för tillsatsmaterialen silkastoft och flygaska. De erhåller en låg kalkhalt 

och innebär att de inte reagerar enbart med vatten olikt klinkercement som är ett 

hydrauliskt bindemedel. För att puzzolaner ska reagera måste de aktiveras och det kan 

göras genom kalciumhydroxid som bildas när portlandcement blandas med vatten. 

Puzzolanen binder kalciumhydroxiden och bildar ett bindemedel som är snarlik 

cementbindemedlet. Genom denna kemiska reaktion får betongen ökad täthet, bättre 

kemisk beständighet och högre hållfasthet. Härdningen hos betongen behöver ske mer 

försiktigt vid användandet av dessa tillsatsmaterial. En av nackdelarna med puzzolaner 

är att de sänker pH-värdet i betongen och armeringen kan då börja rosta lättare. De kan 

också vara svåra att hantera under vintertid (Sveriges Byggindustrier, 2016). K-värdet 

som används vid beräkning av vbt (k-värdekonceptet) enligt standarden SS EN 206–1 

begränsar det maximala innehållet av till exempel flygaska till flygaska/cement ≤0,33. 

Det är vid beräkningen av betongens totala innehåll av bindemedlet (cement + flygaska) 

som mängden flygaska multipliceras med k-faktorn 0,4. 

Ett annat tillsatsmaterial är granulerad masugnsslagg som kommer från järnindustrin. 

Slagg har en liknande påverkan på betong som flygaska och bidrar även till att 

inträngning av klorider går långsammare. Andelen slagg i den totala 

bindemedelsmängden ligger normalt på 60-70% (Sveriges Byggindustrier, 2016). 

Genom att ersätta en del av cementklinkern med slagg blir betongen lättare att arbeta 

med. Värmeutvecklingen minskar vilket medför att risken för temperatursprickor 

minimeras. Samt att beständigheten hos betongen ökar vid tillsättning av slagg. 

Masugnsslagg består av kalk, kiselsyra och aluminiumoxid och är nära besläktad med 

portlandcement. Granulerad masugnsslagg (GBS) är ett material med latent hydrauliska 

egenskaper vilket innebär att reaktionen med vatten inte sker förrän det aktiveras av till 

exempel kalciumhydroxid. Denna egenskap erhålls då den smälta slaggen tappas av 

från masugnen och kyls ner snabbt. Den snabba nerkylningen ger materialet en 

glasartad struktur. När GBS mals ner till ett fint pulver får man tillsatsmaterialet mald 

granulerad masugnsslagg (GGBS). Enligt standard SS 13 70 03 beräknas vct med 

effektivitetsfaktor k=0,6 då GGBS används som bindemedel (Thomas Cement, 2014). 

3.5 Byggindustrins koppling till de globala målen 
Byggindustrin är den industri som använder mest naturtillgångar och producerar stora 

mängder avfall i Storbritannien. Deponi och återvinning av byggmaterial tillsammans 

med andra faktorer (energi, produktion och transport) står för mycket av nya 

byggnaders totala miljöpåverkan under dess livscykel. Två metoder för att fastställa 

miljöpåverkan är genom EPD och Product Environmental Footprint (PEF). Dessa 

metoder kan vara dyra att genomföra men är en början till en mer hållbar byggindustri 

med inspiration från United Nations (UNs) hållbarhetsmål. Studien visar att 

byggmaterial har en direkt inverkan på sju av de sjutton hållbarhetsmålen. Dessa sju är 
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mål 3, 6, 7, 8, 9, 11 och 12. Studien pekar på att byggmaterial har en direkt inverkan på  

mål 3 som verkar för att minimera dödsorsak och sjukdomar från farliga kemikalier  

och luft-, mark- och vattenföroreningar. Mål 6 verkar för rent vatten och levande 

vattendrag och sjöar och effektivare vattenanvändning. Mål 7 innebär bland annat 

effektivare energianvändning och mål 8 verkar för ett bättre ekonomiskt hållbart 

samhälle. Mål 9 och 11 verkar för mer miljövänlig infrastruktur och industri respektive 

mindre miljöpåverkan från städer och friskare stadsmiljö. Slutligen verkar mål 12 för 

ett mer hållbart konsumtions- och produktionsmönster (Secher m.fl., 2018). Utöver 

dessa mål är mål 13 mer riktat mot bekämpning av klimatförändringar och deras 

konsekvenser. En punkt i mål 13 innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären år 2045 (Regeringskansliet, 2018).  

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
För analys av EPD och LCA är det viktigt att förståelse för upplägg och genomförande 

finns i samband med kunskap om betongens beståndsdelar och egenskaper. Denna typ 

av kunskap är i sin tur användbar för att förstå vilka parametrar som kan kopplas till 

Agenda 2030. Teorierna förhåller sig till varandra enligt Figur 7.  

 

Figur 7. Förhållande mellan de olika teorierna. 

En LCA används för att bedöma ett produktsystems klimatpåverkan under hela dess 

livscykel från anskaffning och utvinning av råvara fram till återvinning (Hauschild, 

2018). Konceptet vaggan till graven avser alla stadier under en livscykel från 

råvaruutvinning fram till återvinning av en produkt. Vaggan till grinden är ett annat 

koncept som endast beskriver nyttjandet av en produkt och inte tar hänsyn till 

avfallshanteringen. Det är stegen från råvaruutvinningen fram till produkttillverkningen 

som studeras och grinden beror på vilket fokus studien har (Fantke & Ernstoff, 2018). 

Det är möjligt med hjälp av LCA att göra jämförelser mellan produktsystems 

miljöpåverkan (Owsianiak m.fl., 2018). En EPD är ett komprimerat format av resultatet 

av en LCA för en produkt. En EPD består av produktdatablad, metodval och resultat 

från bedömning av miljöpåverkan. Det är den mest omfattande formen av miljödata, 

miljödata av typ III (Boverket, 2019). PCRs är framtagna för att säkerställa att EPDs 

inom samma produktgrupp skapas enligt samma kriterier för att erhålla jämförbar data 

(Shepherd, 2016). Reglerna omfattar beräkning för LCI och LCA som ligger som grund 

för en EPD (SS-EN 15804:2012+A1:2013). LCI är en komplex datainsamling av 

information från samtliga material och processer. Informationen inkluderar råmaterial, 

vatten- och energiåtgång, vatten- och luftföroreningar, samt avfall (Shepherd, 2016). 
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Betong består av ballast (sten, grus och sand) som binds samman med ett bindemedel i 

form av cement och vatten. I tillägg kan tillsatsmaterial och tillsatsmedel användas för 

att påverka egenskaperna hos betongen. Cement bindemedlet i betong som genom 

reaktion med vatten hårdnar och i sin tur blir beständigt mot vatten, cement är därmed 

ett hydrauliskt bindemedel. Egenskaperna hos cementpastan (bindemedlet som utgörs 

av cement och vatten) bestäms av vct. Vct är proportionen mellan cement och vatten 

(Burström, 2006). Exponeringsklass bestäms utifrån minsta mängd bindemedel och 

maximala vct (Van Den Heede & De Belie, 2012). Exponeringsklassen klassificerar 

omgivningens förutsättningar för betongkonstruktionen, hur aggressiv omgivningen är 

för betongens beständighet (Burström, 2006). 

Betong har en stor klimatpåverkan och den globala betongproduktionen står för mer än 

5% av de totala koldioxidutsläppen årligen. Det är under produktionsfasen av betongens 

livscykel som koldioxidutsläppen är som störst (Gursel m.fl., 2014). Ett sätt att minska 

koldioxidutsläppen från betong är genom att ersätta cementen med tillsatsmaterial, 

masugnsslagg eller flygaska (Van Den Heede & De Belie, 2012). Som tidigare nämnt 

är en metod för att fastställa miljöpåverkan genom EPD. Denna metod kan vara dyr att 

genomföra men är en början till en mer hållbar byggindustri med inspiration från United 

Nations (UNs) hållbarhetsmål (Secher m.fl., 2018). Enligt mål 13 skall Sverige år 2045 

inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären (Regeringskansliet, 2018).  
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4 Empiri 
I följande avsnitt presenteras insamlad empiri som sedan kommer att sammanställas, 

tydas och jämföras.  

4.1 Betongkvaliteter 
Här presenteras de betongkvaliteter som samlades in samt klimatpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp för respektive kvalitet (GWP). 

4.1.1 C25/30 vct 0,63 exponeringsklass X0 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1297-419-SE från Svensk Betong 

hämtad från The Norweigian EPD Foundation (2017a). Deklarationen gäller för en 

betongkvalitet med hållfastighetsklassen C25/30. Denna EPD följer LCA-moduler 

under produktskedet, A1-A3. Produktskedet sammanfattar råvaruförsörjning, transport 

och tillverkning. Miljöpåverkan i form av GWP för denna betongkvalitet, med recept 

enligt Tabell 3, är 218 kg CO2-ekv per kubikmeter betong.  

Tabell 3. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C25/30. 

Material kg vikt-% 

Cement  305 13 

Ballast 1850 78,72 

Vatten 192 8,2 

Superplasticerare 1,8 0,08 

Summa 2350 100 

 

Deklarationen följer EN 15804:2012+A1:2013 som kärn-PCR. Betongklass är som 

ovan nämnt C25/30 med vct 0,63 och exponeringsklass X0. Betongen är ett exempel 

på en klimatförbättrad betong för bjälklag inomhus som inte utsätts för 

armeringskorrosion eller frost. Specifik data används för cement, här Cementas CEM 

II/A-V 52,5N deklarationsnummer EPD-HCG-20140205-CAA1-EN.  

Cementen är av typen CEM II, det vill säga en cement med innehåll av flygaska 

(Sveriges Byggindustrier, 2016). Andelen flygaska multipliceras med en k-faktor 0,4 

vid beräkning av vct vid beräkning av vattenmängd i förhållande till cement och 

tillsatsmaterial (Van Den Heede & De Belie, 2012). För denna betongkvalitet beräknas 

vct med k-faktor är lika med 1, 192/305=0,629. Enligt standard SS 137003:2015 kan 

tillämpning “Konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer” (EPCC) 

göras vid blandning av betong med CE-märkt tillsatsmaterial och ett CE-märkt cement. 

Man kan då tillgodogöra tillsatsmaterialet en bättre effektivitet än k-värdekonceptet 

tillåter. Samtliga villkor enligt standarden ska vara uppfyllda och tack vare provning 

kan k-värdet för bindemedelskombinationen vara lika med 1. 

4.1.2 C28/35 vct ca. 0,8 exponeringsklass XC1 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1717-700SE från Skanska 

Industrial Solutions AB hämtad från The Norweigian EPD Foundation (2019). 

Hållfasthetsklassen är C28/35 och följer LCA-moduler under produktskedet, A1-A3 

samt transport till byggarbetsplats A4. Endast den beräknade klimatpåverkan från 

produktskedet A1-A3 beaktas, 118 kg CO2-ekv per kubikmeter betong för recept enligt 

Tabell 4. Klimatpåverkan och recept gäller för betong tillverkad i Stockholmsområdet.  
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Tabell 4. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C28/35. 

Material kg vikt-% 

Cement  136 5,8 

Ballast 1830-1863 77,8 

Vatten 203-204 8,5 

Superplasticerare 1 0,04 

Absorberat vatten 12 0,5 

Slagg (GGBS) 174 7,3 

Summa 2350 100 

 

Deklarationen följer PCR CEN7EN 15804:2012+A1:2013, NPCR 020 version 2.0, 

2018, PCR - Part B for Concrete and concrete elements och CEN/EN 16757:2017 

Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product 

Category Rules for concrete and concrete elements. Denna betongkvalitet är en av 

Skanskas så kallad Gröna betong. Det är en väggbetong för torra 

inomhuskonstruktioner av hållfasthetsklass C28/35 och exponeringsklass XC1. 

Specifik data används för cement, här Cementas CEM II/A-V 52,5N 

deklarationsnummer EPD-HCG-20140205-CAA1-EN. 

I samband med Skype-samtal och mail-konversation med Ludvig Dahlgren från 

Skanska, se bilaga 1, angavs för denna betongkvalitet att vct är ca. 0,8, högsta vct 0,9 

(exponeringsklass XC1), och k-faktor har inte redovisats. För Skanskas gröna betong 

har de inget större krav på vct då de har så låga exponeringsklasser, detta för att i sin 

tur kunna använda en högre andel salgg. Högre exponeringsklasser har större 

klimatpåverkan. Regelverk och standarder (ex. SS 13 70 03) begränsar andelen slagg 

som är tillåten för betong beroende på exponeringsklass (se tabell 2, kapitel 3.3.3). 

Andel absorberat vatten tas upp av ballasten och binds inte med cementen. 

4.1.3 C28/35-C30/37 vct 0,55 exponeringsklass XC4 och XF1 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1295-419-SE från Svensk Betong 

hämtad från The Norweigian EPD Foundation (2017d). Deklarationen gäller för 

hållfastighetsklassen C28/35-C30/37. Denna EPD följer LCA-modulerna under 

produktskedet, A1-A3. Miljöpåverkan i form av GWP för denna betongkvalitet är 244 

kg CO2-ekv per kubikmeter betong. Mängden cement kan variera med max +10% av 

vad som anges i receptet enligt Tabell 5. 

Tabell 5. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C28/35-C30/37. 

Material kg vikt-% 

Cement  340 14,4 

Ballast 1830 77,55 

Vatten 187 7,9 

Superplasticerare 2,7 0,15 

Summa 2360 100 

 

Deklarationen följer EN 15804:2012+A1:2013 som kärn-PCR. Betongklass är som 

ovan nämnt C28/35-C30/37 med vct 0,55 och exponeringsklass XC4 och XF1. 

Betongen är ett exempel på betong för yttervägg vertikalt utomhus. Specifik data 

används för cement, här Cementas CEM II/A-V 52,5N deklarationsnummer EPD-



Empiri 

21 

HCG-20140205-CAA1-EN. För denna betongkvalitet beräknas vct med k-faktor är lika 

med 1, 187/340=0,55. Enligt standard SS 137003:2015 med tillämpning av EPCC.  

4.1.4 C30/37 vct 0,5 exponeringsklass X0 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1296-419-SE från Svensk Betong 

hämtad från The Norweigian EPD Foundation (2017b). Deklarationen gäller för 

hållfastighetsklassen C30/37. Recept enligt Tabell 6, klimatpåverkan från 

produktskedet i LCA modulerna A1-A3 är 251 kg CO2-ekv per kubikmeter betong. 

Tabell 6. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C30/37. 

Material kg vikt-% 

Cement  355 14,8 

Ballast 1860 77,7 

Vatten 177 7,4 

Superplasticerare 1,5 0,06 

Summa 2393,5 100 

 

Deklarationen följer kärn-PCR EN 15804:2012+A1:2013. Betong för bjälklag inomhus 

med hållfasthetsklass C30/37, vct 0,5 och exponeringsklass X0. Specifik data används 

för cement, här Cementas CEM II/A-V 52,5N deklarationsnummer EPD-HCG-

20140205-CAA1-EN. För denna betongkvalitet beräknas vct med k-faktor är lika med 

1, 177/355=0,498. Enligt standard SS 137003:2015 med tillämpning av EPCC.  

4.1.5 C32/40 vct 0,6 exponeringsklass XC2 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1717-700SE från Skanska 

Industrial Solutions AB hämtad från The Norweigian EPD Foundation (2019). 

Hållfasthetsklassen är C28/35 och följer LCA-modulerna i produktskedet, A1-A3, den 

beräknade klimatpåverkan är 175 kg CO2-ekv per kubikmeter betong för recept enligt 

Tabell 7. Klimatpåverkan och recept gäller för betong tillverkad i Stockholmsområdet. 

Tabell 7. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C32/40. 

Material kg vikt-% 

Cement  225 9,5 

Ballast 1790-1821 75,8 

Vatten 203 8,5 

Superplasticerare 1 0,04 

Absorberat vatten 12 0,5 

Slagg (GGBS) 135 5,6 

Summa 2382 100 

 

Deklarationen följer PCR CEN7EN 15804:2012+A1:2013, NPCR 020 version 2.0, 

2018, PCR - Part B for Concrete and concrete elements och CEN/EN 16757:2017 

Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product 

Category Rules for concrete and concrete elements. Denna betongkvalitet är en av 

Skanskas så kallad Gröna betong. Det är en bjälklagsbetong för torra 

inomhuskonstruktioner av hållfasthetsklass C32/40 och exponeringsklass XC2. 

Specifik data används för cement, här Cementas CEM II/A-V 52,5N 

deklarationsnummer EPD-HCG-20140205-CAA1-EN. 
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I samband med Skype-samtal och mail-konversation med Ludvig Dahlgren från 

Skanska, se bilaga 1, angavs för denna betongkvalitet att vct är 0,6 (exponeringsklass 

XC2) och k-faktor har inte redovisats. Andel absorberat vatten tas upp av ballasten och 

binds inte med cementen. 

4.1.6 C45/55 vct 0,4 exponeringsklass XD3 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1717-700SE från Skanska 

Industrial Solutions AB hämtad från The Norweigian EPD Foundation (2019), se bilaga 

2. Hållfasthetsklassen är C45/55 och följer LCA-modulerna i produktskedet, A1-A3. 

Den beräknade klimatpåverkan är 288 kg CO2-ekv per kubikmeter betong för recept 

enligt Tabell 8. Klimatpåverkan och recept gäller för betong tillverkad i 

Stockholmsområdet. 

Tabell 8. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C45/50. 

Material kg vikt-% 

Cement  394 16,4 

Ballast 1720-1750 72,3 

Vatten 200 8,3 

Superplasticerare 4 0,2 

Absorberat vatten 11-12 0,5 

Slagg (GGBS) 56 2,3 

Summa 2399 100 

 

Deklarationen följer PCR CEN7EN 15804:2012+A1:2013, NPCR 020 version 2.0, 

2018, PCR - Part B for Concrete and concrete elements och CEN/EN 16757:2017 

Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product 

Category Rules for concrete and concrete elements. Denna betongkvalitet är en av 

Skanskas så kallad Gröna betong. Det är en garagebetong av hållfasthetsklass C45/55 

och exponeringsklass XD3. Specifik data används för cement, här Cementas CEM II/A-

V 52,5N deklarationsnummer EPD-HCG-20140205-CAA1-EN. 

I samband med Skype-samtal och mail-konversation med Ludvig Dahlgren från 

Skanska, se bilaga 1, angavs för denna betongkvalitet att vct är 0,4 (exponeringsklass 

XD3) och k-faktor har inte redovisats. Andel absorberat vatten tas upp av ballasten och 

binds inte med cementen. 

4.1.7 C40/50-C50/60 vct 0,4 exponeringsklass X0 
En accepterad EPD med deklarationsnummer NEPD-1298-419-SE från Svensk Betong 

hämtad från (The Norweigian EPD Foundation, 2017c). Deklarationen gäller för 

hållfastighetsklassen C40/50-C50/60 och följer LCA-modulerna i produktskedet, A1-

A3. Miljöpåverkan i form av GWP för denna betongkvalitet är 258 kg CO2-ekv per 

kubikmeter betong. Mängden cement kan variera med max +10% av vad som anges i 

receptet enligt Tabell 9. 
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Tabell 9. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, C40/50 

Material kg vikt-% 

Cement  360 14,8 

Ballast 1925 79,2 

Vatten 144 5,9 

Superplasticerare 1,44 0,06 

Summa 2430 100 

 

Deklarationen följer EN 15804:2012+A1:2013 som kärn-PCR. Betongklass är som 

ovan nämnt C40/50-C50/60 med vct 0,4 och exponeringsklass X0. Betongen är ett 

exempel på betong för håldäcksbjälklag inomhus. Specifik data används för cement, 

här Cementas CEM II/A-V 52,5N deklarationsnummer EPD-HCG-20140205-CAA1-

EN. För denna betongkvalitet beräknas vct med k-faktor är lika med 1, 144/360=0,4. 

Enligt standard SS 137003:2015 med tillämpning av EPCC. 

4.2 Cementas CEM II/A-V 52,5 N 
Cementa AB, HeidelbergCement Group CEM II/A-V 52,5 N med deklarationsnummer 

EPD-HCG-20140205-CAA1-EN är en bascement med tillsatsmaterialet flygaska, 

Portland Fly Ash Cement. Denna cementtyp är en återkommande komponent för 

samtliga recept i tidigare avsnitt. LCA av modulerna i produktskedet, A1-A3. 

Deklarationen följer PCR Cement 07.2014. CEM II/A-V 52,5 N har klimatpåverkan 

667,8 kg CO2-ekv per ton cement. Basmaterial för cementen är 80-94% portlandklinker 

cement och 6-20% flygaska. Hämtad från (Institut Bauen und Umwelt e.V., 2014). 

4.3 Påverkan av extra tillsatsmaterial 
Här redovisas tre olika recept från Swerock, se bilaga 2, med olika mängd 

tillsatsmaterial, gemensamt gäller hållfasthetsklass C30/37, vct 0,55 och 

exponeringsklass XC4. Cement för betongkvaliteterna är Cementas byggcement. Här 

redovisas skillnader som uppstår gällande klimatpåverkan när mängden av 

tillsatsmaterial ökar. Se Tabell 10 för recept utan extra tillsatsmaterial som har en 

klimatpåverkan på 275,52 kg CO2-ekv per kubikmeter betong. Följt av ett recept med 

67 kg slagg, se Tabell 11, med en klimatpåverkan på 229,37 kg CO2-ekv per kubikmeter 

betong. Slutligen enligt Tabell 12 ett recept med 168 kg slagg och en klimatpåverkan 

på 160,3 kg CO2-ekv per kubikmeter betong. 

Tabell 10. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, utan extra tillsatsmaterial. 

Material kg vikt-% 

Cement  355 14,78 

Ballast 1850 77 

Vatten 195 8,1 

Tillsatsmedel, flyt 3 0,12 

Summa 2403 100 

 

För denna betongkvalitet beräknas vct med k-faktor är lika med 1, 195/355=0,549. 

Enligt standard SS 137003:2015 med tillämpning av EPCC. 
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Tabell 11. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, 67 kg tillsatsmaterial. 

Material kg vikt-% 

Cement  288 12 

Slagg (GGBS) 67 2,8 

Ballast 1850 77 

Vatten 195 8,1 

Tillsatsmedel, flyt 2,7 0,12 

Summa 2402,7 100 

 

För denna betongkvalitet beräknas vct med k-faktor är lika med 1, 195/(288+67)=0,549. 

Enligt standard SS 137003:2015 med tillämpning av EPCC. 

Tabell 12. Produktinnehåll för en kubikmeter betong, 168 kg tillsatsmaterial. 

Material kg vikt-% 

Cement  187 7,8 

Slagg (GGBS) 168 7 

Ballast 1850 77 

Vatten 195 8,1 

Tillsatsmedel, flyt 2,5 0,1 

Summa 2402,7 100 

 

För denna betongkvalitet beräknas vct med k-faktor är lika med 1, 

195/(187+168)=0,549. Enligt standard SS 137003:2015 med tillämpning av EPCC. 

Cement för dessa betongkvaliteter är Cementas byggcement CEM II/A-LL 42.5 R som 

har en miljöpåverkan på 703,7 kg CO2-ekv/ton (Cementa AB HeidelbergCement 

Group, 2014) 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Insamlade betongkvaliteter och respektive klimatpåverkan kan redovisas enligt Tabell 

13, för en kubikmeter betong. Majoriteten av betongkvaliteters vct är beräknat med 

tillämpning av EPCC enligt standard SS 137003:2015. Denna tillämpning innebär att 

man kan tillgodogöra tillsatsmaterialet en bättre effektivitet än k-värdekonceptet och 

kan genom provning sätta k-värde är lika med 1. Samtliga villkor enligt standarden 

måste uppfyllas samt att blandningen av betongen innehåller CE-märkt tillsatsmaterial 

och CE-märkt cement. Klimatpåverkan är beräknad enligt modulerna A1-A3 i LCA 

(produktskedet) vilket sammanfattar råvaruförsörjning, transport och tillverkning.  

Tabell 13. Betongkvaliteter och klimatpåverkan. 

Hållfastighet vct Exponeringsklass Klimatpåverkan 

kg CO2-ekv/m3 

C25/30 0,63 X0 218 

C28/35 ca. 0,8 XC1 118 

C28/35-C30/37 0,55 XC4/XF1 244 

C30/37 0,5 X0 251 

C32/40 0,6 XC2 175 

C45/55 0,4 XD3 288 

C40/50-C50/60 0,4 X0 258 
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Cementas CEM II/A-V 52,5 N är en bascement med tillsatsmaterialet flygaska och är 

gemensamt komponent för samtliga betongrecept. LCA för denna cement följer 

produktskedet, modul A1-A3. Klimatpåverkan från cementen är 667,8 kg CO2-ekv. 

Basmaterial för cementen är 80-94% portlandklinkercement och 6-20% flygaska.  

De tre recepten från Swerock ger en tydligare bild av hur klimatpåverkan påverkas av 

att byta ut andelar cement mot extra tillsatsmaterial, i det här fallet GGBS. Recepten 

gäller för samma hållfastighetsklass C30/37 med vct 0,55 och exponeringsklass XC4, 

se Tabell 14. 

Tabell 14. Mängd cement och mängd slagg i förhållande till klimatpåverkan. 

Cement  

kg 

Slagg (GGBS) 

kg 

Klimatpåverkan  

kg CO2-ekv/m3 

355 0 275,52 

288 67 229,37 

187 168 160,3 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet presenterar analys av den insamlade empirin i relation till det teoretiska 

ramverket. Av analysen sammanfattas ett resultat som i sin tur besvarar 

frågeställningarna och kopplas till målet. 

5.1 Analys 
Analysen delas upp enligt följande:  

▪ Analys av klimatpåverkan i förhållande till vct 

▪ Analys av klimatpåverkan i förhållande till mängd cement 

▪ Analys av klimatpåverkan i förhållande till mängd extra tillsatsmaterial 

5.1.1 Analys av klimatpåverkan i förhållande till vct 
Med utgångspunkt från teorin bestäms egenskaperna hos cementpastan av vct. Desto 

mer vatten som blandas med cementen desto svagare blir cementpastan och därmed 

betongens hållfastighet (Burström, 2006). Efter sammanställning och analys av 

insamlade betongrecept och klimatpåverkan, i form av bland annat EDP, pekar 

resultatet på att ett högre vct medför en lägre miljöpåverkan, se Figur 8. Avvikande är 

C30/37 alt1, alt2 och alt3 som har samma vct och exponeringsklass (diamantsymbol i 

figuren) men varierande klimatpåverkan. Detta beror på att mängden cement och 

tillsatsmaterial varierar vilket analyseras närmare nedan.  

 

Figur 8. Vct i förhållande till Klimatpåverkan. 

Resultatet som analysen pekar på att högre vct ger en lägre klimatpåverkan 

överensstämmer med vad Ludvig (Skanska), se bilaga 1, hävdar. Ludvig hävdar att 

inget krav på vct och exponeringsklass resulterar i en lägre klimatpåverkan. Inget krav 

på vct möjliggör val av högre vct. Det framgår även av figuren att ju högre hållfasthet 

betongen erhåller desto högre klimatpåverkan. Burström (2006) skriver att vct styr 

hållfastheten hos betong, desto mer vatten som blandas med cementen ju svagare blir 

cementpastan och därmed dess hållfasthet. 
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5.1.2 Analys av klimatpåverkan i förhållande till mängd cement 
Produktionen av betong, framförallt cementtillverkningen, har stora koldioxidutsläpp 

(Müller m.fl., 2014). Cementindustrin står för 5% av koldioxidutsläppen i OECD-

länderna. Samma källa beskriver att fokus på hållbarhet från samtliga intressenter i 

värdekedjan (byggbranschen) behövs för att minska utsläppen från 

cementproduktionen och nå klimatmålen (Olsson, 2019). Enligt Figur 9 redovisas att 

desto mer cement i betongen desto större är klimatpåverkan. Det pekar även på att ju 

högre hållfasthet desto mer cement används generellt i betongen. Figuren redovisar på 

ett tydligare sätt att cementmängden skiljer sig mellan C30/37 alt.1, alt. 2 och alt. 3 

(diamantsymbol), som dock har samma vct och exponeringsklass. C30/37 alt. 3 har 

minst mängd cement och minst klimatpåverkan av de tre varianterna. Ett fåtal lägre 

hållfastheter har dock mer klimatpåverkan än vissa högre hållfastheter vilket kan 

förklaras i kommande avsnitt om klimatpåverkan i förhållande till extra tillsatsmaterial. 

 

Figur 9. Klimatpåverkan i förhållande till mängd cement. 

Genom att beräkna om klimatpåverkan från Cementas bascement och byggcement per 

ton till per kilo kan klimatpåverkan från cement för respektive betongkvalitet redovisas 

i Tabell 15. Det är tydligt att cementen i betong har störst påverkan gällande 

koldioxidutsläppen i produktskedet, A1-A3, utöver resterande beståndsdelar. En 

rapport från Svensk Betong (2017) hävdar att livscykelanalyser av betong avslöjar att 

90 procent av koldioxidutsläppen från betongen kommer från beståndsdelen 

cementklinker. 
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Tabell 15. Klimatpåverkan från enbart cementen per kubikmeter betong. 

Kvalitet Klimatpåverkan, 

kg CO2-ekv/m3 

betong 

Cement, 

kg 

Klimatpåverkan, 

kg CO2-ekv/kg 

cement 

Klimatpåverkan 

av cement,  

kg CO2-ekv/m3 

betong 

Andel av total 

klimatpåverkan 

som kommer från 

cement -% 

C25/30 218 305 0,6678 203,7 93,4 

C28/35 118 136 0,6678 90,8 77 

C28/35-

C30/37 
244 340 0,6678 227 93 

C30/37 251 355 0,6678 237,1 94,4 

C30/37 

alt. 1 
275,52 355 0,7073 249,8 90,7 

C30/37 

alt. 2 
229,37 288 0,7037 202,7 88,4 

C30/37 

alt. 3 
160,3 187 0,7037 131,6 82,1 

C32/40 175 225 0,6678 150,3 85,9 

C45/55 288 394 0,6678 263,1 91,4 

C40/50 

C50/60 
258 360 0,6678 240,4 93,2 

 

5.1.3 Analys av klimatpåverkan i förhållande till mängd extra 
tillsatsmaterial 
Flygaska, silkastoft och slagg är biprodukter från industrier som kan användas som 

bindemedel i betong i utbyte mot cement (Sveriges Byggindustrier, 2016). Genom att 

öka mängden slagg i betong pekar resultatet på att klimatpåverkan minskas från 

betongen, se Figur 10. Detta medför att några av de högre hållfastheterna har mindre 

klimatpåverkan då de innehåller mer slagg än vissa lägre hållfastheter. En faktor som 

inte har analyserats noga är betongkvaliteter med högre exponeringsklasser, detta då 

näst intill ingen data samlats in av denna typ av betongkvalitet. Dock är det möjligt 

enligt tabell 2 i avsnitt 3.3.3 att avläsa största mäng tillsatsmaterial per mängd cement 

visar att ju högre exponeringsklass desto mindre andel slagg är tillåtet. Van Den Heede 

och De Belie (2012) skriver att enligt standard är större andelar tillsatsmaterial inte är 

tillåtet för de mer krävande miljöerna i samma utsträckning som för det lägre klasserna. 

Konsekvensen av detta är möjlig att avläsa i Figur 10. Betongkvaliteterna till vänster i 

figuren har inte extra tillsatsmaterial utöver den andel som redan finns i 

cementblandningen, det framgår att de har högre klimatpåverkan än resterande 

kvaliteter. 
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Figur 10. Klimatpåverkan i förhållande till mängd tillsatsmaterial. 

5.2 Resultat 
Resultatet som var möjligt att utläsa från analysen presenteras för respektive 

frågeställning nedan. 

5.2.1 Hur kan konstruktörer via kravspecifikation på betong minska 
klimatpåverkan? 
Dokumentanalys tyder på att konstruktörer kan minska klimatpåverkan från betong 

genom att, i den mån det är möjligt, föreskriva högre vct. Högre vct och lägre 

exponeringsklasser möjliggör att större andel av cementen kan bytas ut mot 

tillsatsmaterial. Skulle konstruktörerna börja föreskriva krav på maximal andel cement 

alternativt minsta andel slagg i betongspecifikationen finns än större möjlighet att 

minska miljöpåverkan.  

5.2.2 Vilka miljömål från Agenda 2030 kan konstruktörernas arbete 
direkt kopplas till om hänsyn tas till kravspecifikationer på betong med 
klimatpåverkansperspektiv? 
Genom att arbeta för att minska klimatpåverkan från betong via kravspecifikation bidrar 

de till mål 13 i Agenda 2030. Mål 13 verkar bland annat för inga nettoutsläpp av 

växthusgaser till år 2045 i Sverige. Den direkta kopplingen är gjord utifrån resultat från 

första frågeställningen i samband med dokumentanalys och litteraturstudie. 

5.3 Koppling till målet 
Med hjälp av sammanställning och jämförelse av LCA-data och deklarationer var det 

möjligt via analys att utvinna ett resultat. Resultatet pekar på att konstruktörerna kan, 

via sina kravspecifikationer på betong, föreskriva högre vct och lägre 

exponeringsklasser för att minska klimatpåverkan. Minskad klimatpåverkan från 

betong via kravspecifikation bidrar direkt till mål 13 i Agenda 2030. Mål 13 verkar 

bland annat för inga nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet innehåller en kort sammanfattning av studiens resultat. Diskussion kring 

resultatets trovärdighet, metodval och begränsningar förs här samt konsekvenserna av 

arbetet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet för den data som analyserades anses som trovärdig då samtliga resultat av 

klimatpåverkan (i form av koldioxid) följer samma LCA-moduler, A1-A3 

(produktskedet), och är därmed ger jämförbara resultat. Data som används till studien 

är nationell, max 5 år gammal och majoriteten av den data som används är 

tredjepartsgranskat. Samtliga faktorer bidrar till att resultatet har god reliabilitet. 

Genom att analysera fler dokument för fler betongkvaliteter hade dock resultat 

eventuellt kunna redovisas på ett tydligare och mer uppenbart sätt. Speciellt när det 

kommer till vissa egenskaper hos betongen som till exempel exponeringsklass. 

Resultatet anses oavsett detta som trovärdigt gällande den data som är använd i studien. 

De dokument som analyserades är, enligt informationen ovan, av god kvalitet vilket är 

att föredra framför kvantitet. Deklarationerna är som tidigare nämnt 

tredjepartsgranskade vilket innebär att den information som utvinns är trovärdig. 

Informationen finns även tillgänglig för allmänheten och kan enkelt granskas. 

Dokumenten innehåller specifikt data för hur mycket klimatpåverkan i form av 

koldioxidutsläpp varje betongkvalitet har. Koldioxidutsläpp är vad som studerades och 

därmed har resultatet god validitet.  

Om konstruktörerna arbetar för att minska koldioxidutsläppen från betong pekar 

resultatet på att detta kan direkt kopplas till mål 13 som verkar för inga nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären. Litteraturen hävdar att betongindustrin, främst 

cementproduktionen, har stora koldioxidutsläpp. Det kan dock vara möjligt att en 

koppling till flera mål kan göras, dock är koppling till mål 13 (inga nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären) konkret och ger resultatet en god validitet. 

Under studiens gång har yrkesverksamma inom betongindustrin hjälpt till med en del 

information som stödjs av litteraturen samt hjälpt till med förståelse kring oklarheter. 

De granskade även rapporten i slutskedet för att säkerställa att inga feltolkningar eller 

misstag gjordes. En del påståenden som antecknades under samtalen återspeglades i 

resultatet och ger därmed studien en högre trovärdighet. 

6.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudien har legat som viktig grund för studiens relevans, bland annat att betong 

är ett viktigt byggmaterial och branschen har stora koldioxidutsläpp som påverkar 

klimatet negativt. Litteraturstudien svarade även för att samtliga intressenter i 

branschen behöver arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan. Att genomföra 

litteraturstudien har gett förståelse för användning och tillämpning av LCA och 

uppbyggnad av EPD. Den har även varit essentiell gällande förståelsen för 

byggmaterialet betong och dess egenskaper vilket mer noggrant har analyserats genom 

dokumentanalys. Frågeställning två kunde besvaras tack vare litteraturstudie och 

dokumentanalys därmed koppla resultat från frågeställning ett till ett miljömål från 

Agenda 2030.  
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Dokumentanalys av olika betongkvaliteters EPD var en passande metod för att 

undersöka olika egenskaper hos betong och parametrar som ger utslag på 

klimatpåverkan i forma av koldioxid. 

De använda metoderna anses som passande men det finns ett begränsat antal 

publicerade deklarationer som är tillgängliga. Den ursprungliga tanken att samla in 

dokument direkt från betongleverantörer har varit svårt. Någon form av intervjuer hade 

kunnat gynna studien då fler reflektioner om vad som behövs göras för att minska 

klimatpåverkan kan erhållas.  

6.3 Begränsningar 
Byggmaterialet betong är ett komplext material med många egenskaper och parametrar 

som påverkar dessa. Genom att avgränsa studien och inte ta hänsyn till vissa parametrar 

finns risk för orättvisa resultat. Studien skapar förståelse för hur stora skillnader som 

kan uppstå gällande klimatpåverkan från betong beroende på de krav som ställdes, det 

är inte en guide. Den information som samlades in från betongleverantörer är 

information som de vill tillge studien samt att fler betongkvaliteter hade önskats 

studeras. Det har varit svårare än förväntat att samla in den information som behövdes 

för studien. Deklarationerna som analyserades är alla någon form av klimatförbättrad 

betong vilket anses i verkligheten mest användas om krav från beställaren finns. En 

annan begränsning är att oavsett vad konstruktören föreskriver kan detta komma till att 

ändras väl på plats när blandning sker av betong. Det gäller då att förlita sig på att de 

informerar konstruktören om detta. Det är inte heller alltid möjligt för konstruktören att 

föreskriva lägre hållfastheter, exponeringsklasser och högre vct då konstruktionen till 

exempel kräver det motsatta. 

Studien fokuserar på att minska klimatpåverkan från betong i form av koldioxid, vilket 

medför att möjligheten att koppla resultatet till flera miljömål i Agenda 2030 blir väldigt 

begränsat. För att möjliggöra koppling till flera miljömål hade ett bredare 

miljöperspektiv behövts i utförandet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
För att möta målen i Agenda 2030 behöver hållbarhet ligga i fokus hos både 

yrkesverksamma och intressenter. Byggbranschen är kanske den bransch som är mest 

påverkad av dagens hållbarhetsdebatter. Cementindustrin står för 5% av 

koldioxidutsläppen i OECD-länderna.  

Om konstruktörer i den mån det är möjligt föreskriver högre vct och lägre 

exponeringsklasser kan de minska klimatpåverkan från betong. Detta agerande kan 

direkt kopplas till mål 13 i Agenda 2030 som bland annat verkar för att Sverige inte 

skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.  

Att föreskriva högre vct och lägre exponeringsklasser är dock inte alltid möjligt med 

hänsyn till hållfasthet och typ av omgivning. Studien redovisar mer en förståelse för 

hur stora skillnader gällande klimatpåverkan som kan uppstå beroende på 

betongkvalietet. 

Studien kan agera som en påminnelse för konstruktörer att de kan tänka till en extra 

gång vilken hållfasthet, exponeringsklass och vct, som faktiskt krävs. Detta för att bidra 

till fokus på hållbarhet. I och med att analys har skett på en kubikmeter betong och dess 

klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp står det klart att mer material resulterar i 
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större koldioxidutsläpp. Finns förståelse för hur mycket koldioxidutsläpp en 

kubikmeter betong har är detta ett bra argument för att generellt tänka över 

konstruktionen. Minimera materialåtgången så mycket som möjligt i den mån det är 

möjligt. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
För fortsatt forskning som bygger på denna studien kan en undersökning om 

möjligheter att omformulera kravspecifikationer som skrivs av konstruktörer gällande 

betong. Kan konstruktörer ställa krav på tillexempel maximal mängd cementklinker 

alternativt minsta mängd tillsatsmaterial.  

För att nå en klimatneutral cementproduktion har CCS dykt upp ett flertal gånger under 

studien. I Norge används CCS teknik i oljebranschen, man pumpar ner koldioxid i 

berggrunden för att få ut så mycket naturgas som möjligt. Detta är ett sätt att lagra 

koldioxid på istället för att släppa ut det i luften. Ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka möjligheten att applicera CCS i Sverige samt eventuella konsekvenser av 

detta.  

Tid är en parameter som dykt upp ett flertal gånger under studien. En idé till fortsatt 

studie är att undersöka möjligheten att utöka referenstiden 28 dagar för att möjliggöra 

maximalt utnyttjande av tillsatsmaterial, till exempel verkar man kunna tillgodoräkna 

sig högre hållfastheter om längre tid för härdning är möjligt. 
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Bilaga 1 
Skype-samtal med Ludvig Dahlgren, Skanska 04/04/2019. 

Egna anteckningar, renskrivet 20/04/2019: 

Av Skanskas totala utsläpp står cementen för ca. 30%. Cementen står för ca. 5-8% av 

de totala utsläppen på global nivå. Trä har ca. 20-33% lägre CO2-utsläpp än 

konventionell betong. 

Masugnsslagg importeras idag till Sverige men det finns möjlighet att producera slagg 

för betongtillverkning i Sverige. Exempelvis från Oxelösund och Luleå.  

CSS-lagring är en metod som kan komma till att möjliggöra att betongproduktionen 

blir koldioxidneutral. CSS innebär att man lagrar koldioxid exempelvis under vattnet. I 

Norge pumpar man exempelvis ut olja och pumpar in koldioxid för att få ut så mycket 

naturgas som möjligt.  

För Skanskas betong används för vissa cementtyper (inte för alla) EPCC tillämpning 

för beräkning av vct. Att använda tillsatsmaterial kan innebära långsammare 

hållfasthetsutveckling, förlängd fukthärdning, extra insatser behövs vid gjutning 

vintertid, förlängd uttorkning men bra uttorkningsegenskaper, fördyrning av produkten 

och sämre frostbeständighet. Ett problem för mängden tillsatsmaterial som kan 

användas är de krav som finns på uttorkning och fuktmätning. Man använder dubbelt 

(grovt uppskattat) så mycket cement på grund av uttorkningsregler. Exponeringsklasser 

begränsar även möjligheten till att sänka utsläppen. Låga exponeringsklasser utan vct-

krav ger möjligheter. Så fort vi når exponeringsklass XC2-XC4 ökar klimatpåverkan 

avsevärt. 

Vct för Skanskas Gröna betong: 

C28/35, XC1 vct ca. 0,8 (högsta vct 0,9) 

C32/40, XC2 vct 0,6 

C45/55, XD3 vct 0,4 

Mailkonversation med Ludvig Dahlgren, Skanska 24/04/2019 

Frida Staffansson till Ludvig Dahlgren:  

 

Svar Ludvig Dahlgren till Frida Staffansson: 
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Bilaga 2 
Skype-samtal med Karolinn Jägemar, Swerock 22/03/2019. 

Egna anteckningar, renskrivet den 20/04/2019:  

Gällande utsläppen från betong är tiden den stora boven, finns mer tid kan 

klimatpåverkan från betong minskas ytterligare. Miljöcertifieringar som till exempel 

Miljöbyggnad resulterar i att krav ställs från beställaren. Det finns lagförslag till 2021 

att klimatkalkyler skall göras. Karolinn skall återkomma via mail med recept med olika 

andelar slagg som kan användas till studien.  

Mail från Karolinn Jägemar, Swerock 27/03/2019 

 

Mail från Karolinn Jägemar, Swerock 24/04/2019 

 


