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Abstract 

Purpose: The global concrete consumption amounts to 25 gigatons annually, making 

it the most widely used building material (Petek Gursel, et al. 2014). The continued 

increasing world population in connection with urbanization will lead to a greater 

demand for cement. The problem with the increased manufacturing process of cement 

is that carbon dioxide emissions in 2020 will account for 10-15 % of global CO2 

emissions, compared with the values measured in 2016, which only reached 5-8 % 

(Habert & Ouellet-Plamondon, 2016). The aim of the thesis is to analyse stages in the 

manufacturing process of prefabricated concrete from an environmental point of view 

with consideration to CO2 emissions. This will later result in providing concrete 

improvement measures or alternatively only provide useful knowledge for the concrete 

industry’s future. The stages that will be analysed are transport, concrete, rebar 

(reinforcement) and cellular plastic production. 

Method: The methods chosen for the implementation of the thesis were Literature 

Studies and Interviews.  The purpose of the literature study was to educate the authors 

on the subject and collect various results from current research. The interviews 

contributed to the necessary information to be able to carry out the analyses at work. 

Findings: The thesis has resulted in a total amount of CO2eq emissions in four different 

stages in the concrete manufacturing process. Cement proved to be the biggest 

contributing factor to CO2eq emissions. There are several different measures to reduce 

CO2eq emissions in the concrete manufacturing process. The measures discussed the 

most frequently concern the cement production, which is favourable for the concrete 

production as a whole. The discussion also highlights measures taken in action at a 

concrete factory level. 

Implications: This study shows that cement accounts for the majority of the total CO2 

emissions for concrete production. Therefore, much focus placed on improving the 

cement production with consideration to CO2 emissions is necessary. This does not 

mean that less focus should aim on research for green transport, insulation production 

and steelmaking. All productions stages have potential for improvement. Hence, it is 

important to continue the research to reduce the total CO2 emissions in the production 

of prefabricated concrete elements. 

Limitations: The study was limited to the manufacturing process of prefabricated 

concrete. A specific project HUS F was analysed for CO2 emissions in four production 

stages; concrete, reinforcement, insulation materials and transport. 

Keywords: Concrete, Transport, Insulation, Cement, Reinforcement, Rebar, CO2, 

Carbon dioxide, Greenhouse gas, GHG, Prefabricated concrete, Prefab, Precast, Precast 

concrete, Environmental impact 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: Den globala betongkonsumtionen uppgår årligen till 25 gigaton vilket gör den 

till det mest använda byggnadsmaterialet (Petek, Masanet, Horvath & Stadel, 2014). 

Den fortsatt ökande världspopulationen i samband med urbaniseringen kommer att leda 

till en större efterfrågan av cement. Problemet med den ökade tillverkningsprocessen 

av cement är att koldioxidutsläppen år 2020 kommer att stå för 10-15 % av de globala 

CO2-utsläppen, jämfört med värdena uppmätta år 2016 på cirka 5–8 % (Habert 

& Ouellet-Plamondon, 2016). Målet med examensarbetet är att analysera skeden i 

tillverkningsprocessen av prefabricerad betong ur miljösynpunkt med avseende 

på CO2-utsläpp för att sedan kunna komma med konkreta förbättringsåtgärder 

alternativt enbart bidra med nyttig kunskap för betongindustrins framtid. Skedena som 

analyseras är transporter samt betong-, armering- och cellplasttillverkning.  

Metod: Metoderna som valdes för genomförandet av examensarbetet 

var Litteraturstudie samt Intervju. Litteraturstudien gjordes i syfte att fördjupa 

författarna i ämnet samt insamling av diverse resultat från aktuell forskning. 

Intervjuerna som genomfördes bidrog till nödvändig information för att kunna 

genomföra analyserna i arbetet.  

Resultat: Examensarbetet har resulterat i totala CO2-utsläpp i fyra olika skeden i 

betongtillverkningsprocessen. Cement visade sig vara den absolut största bidragande 

faktorn till CO2-utsläpp. Det finns flera olika åtgärder för att minska CO2-utsläppet i 

betongtillverkningsprocessen. De åtgärder som diskuteras flitigast berör 

cementtilllverkningen vilket är gynnsamt för betongtillverkningen som helhet. 

Diskussionen framhäver även åtgärder som kan vidtas på en betongfabriks nivå.  

Konsekvenser: Det konstaterades i denna studie att cement står för majoriteten av det 

totala CO2-utsläppet i betongproduktionen. Därför bör mycket fokus läggas vid 

förbättring av cementtillverkningsprocessen med avseende på CO2-utsläpp. Detta 

innebär inte att mindre fokus skall läggas vid forskning för miljövänligare transport, 

isolering- och stålproduktion. Samtliga områden bör förbättras och potential finns 

definitivt att hämta vid alla produktionsskeden.  

Begränsningar: Studien avgränsades till tillverkningsprocessen av prefabricerad 

betong. Ett specifikt projekt HUS F analyserades med avseende på CO2-utsläpp i fyra 

tillverkningsskeden; betong, armering, cellplast samt transport. 

Nyckelord: Betong, Transport, Cellplast, Cement, Armering, CO2, Koldioxid, 

Växthusgas, Prefabricerad betong, Prefab 
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Begreppslista 

HUS F = Referensobjekt vilket CO2-beräkningar i examensarbetet kretsar kring. 

CO2 = Koldioxid (växthusgas) 

CO2 WTW =”Well-to-wheel” eller ”Vagga till grav”. Uttrycket används för 

livscykelutsläpp i atmosfären för koldioxid. 

(CO2eq) eller (CO2ekv) eller (CO2e) = Ett sätt att mäta utsläpp av växthusgaser i 

enbart koldioxid. Metoden tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till 

växthuseffekten och global uppvärmning.  

Element = Enhet 

Prefabricerad betong = Betongelement tillverkade i fabrik. 

BOF = Basic oxygen steelmaking (syrgasprocess) 

IMF = Induction melting furnaces (induktionsugn) 

EAF = Electric arc furnace (ljusbågsugn) 

GHG = Greenhouse gas (växthusgaser) 

Emissionsfaktor = Anger hur stora utsläpp av växthusgaser det genereras vid 

förbränning av en viss bränsletyp. 

MK 1 = Miljöklass 1
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1 Inledning 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utgör en avslutande del i 

utbildningen Byggnadsteknik inriktning hus-/ väg- och vattenbyggnadsteknik på 

Jönköping University. 

Följande kapitel presenterar bakgrund och problembeskrivning i syfte att påvisa 

problemets relevans i byggbranschen. Arbetets mål och frågeställningar beskrivs och 

kapitlet avslutas med avgränsningar samt rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Betongen har funnits i olika former sedan ca 3000 år f. Kr, då den påträffades som en 

kalkhaltig lera vid murade konstruktioner i Egypten. Sedan dess har betongen som 

byggmaterial utvecklats enormt och finns nu i stort sett i alla byggnader. Det var dock 

inte förrän år 1824 som den engelska muraren Joseph Aspdin (1788-1855) lyckades 

framställa portlandcement, vilket är den moderna version av betong som används främst 

idag (Ahlberg, 2012).  

I artikeln THE HISTORY OF PRECAST CONCRETE (2015) på Quick-Step Instant 

Staircases’s hemsida går det läsa om den prefabricerade betongens historia. 

Användandet av prefabricerad betong kan spåras tillbaka till antikens romarrike. Strax 

efter att romarna kom över betong som byggnadsmaterial började dem gjuta i färdiga 

formar och moduler. När romarriket föll minskade användningen av prefabricerad 

betong och började inte användas globalt förrän mitten av 1950-talet. Den moderna 

användningen av prefabricerad betong förknippas med den engelska ingenjören John 

Alexander Brodie som upptäckte byggnadstekniken 1905. 

Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017) uppdaterade år 2017 statistiken för material i 

stommar för flerbostadshus och det visar sig att 85 % av flerbostadshusen byggdes med 

betongstomme. Detta innebär att en miljövänligare tillverkningsprocess för betong 

skulle påverka de totala CO2-utsläppen enormt. Cementtillverkningen utgör ungefär 5 

% av dagens globala CO2-utsläpp. Detta beror på kalcineringen av kalksten och dels 

från bränsleförbrukningen (AB Svensk Byggtjänst, 2017). Men det är inte bara i den 

delen av tillverkningsprocessen som bidrar till CO2-utsläpp. Även i mindre delar finns 

det CO2-utsläpp som borde elimineras, alternativt minskas.  

I rapporten Betong och klimat (2018) publicerad av Svensk Betong AB konstateras att 

100 % av betongen kan återvinnas. Detta beror på att ingredienserna i betong enbart 

består av råvaror som hittas i naturen; berg, grus och kalksten, som är huvudråvaran i 

cement. De förklarar vidare att utfasningsämnen eller andra ämnen som är farliga för 

människa eller miljö är något som inte används i betong. I rapporten beskrivs att 

återvinningen oftast är i form av fyllnadsmaterial eller ballast i ny betong. Även i 

driftskedet finns det fördelar ur en miljösynpunkt. Svensk Betong skriver att den 

färdigproducerade betongen tar upp cirka 15-20 % av de utsläpp som skett under 

produktionsskedet genom karbonatisering. Karbonatisering innebär en reaktion mellan 

koldioxiden i luften och kalciumhydroxiden i betongen vilket bildar kalciumkarbonat.  
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1.2 Problembeskrivning 
Petek, Masanet, Horvath & Stadel (2014) skriver att den globala betongkonsumtionen 

årligen uppgår till 25 Gt (gigaton) vilket gör den till det mest använda byggmaterialet. 

Betong som byggnadsmaterial har visat sig vara det ledande gällande bland annat 

brandsäkerhet, livslängd och ekonomiskt hållbarhet (Sabnis & Gajanan, 2015). Med 

dessa fördelar kommer tyvärr nackdelar. Sabinis (2015) redogör vidare att CO2-

utsläppen från 1 ton betong varierar från 75-175 kg CO2/ton betong, beroende på mix 

av ingredienser i betongen. Petek, Masanet, Horvath & Stadel (2014) beskriver att 3 Gt 

Portlandcement som producerades år 2011 bidrog till uppskattningsvis 2,6 Gt CO2-

utsläpp.  

I Byggandets klimatpåverkan (2015), framtagen av Sveriges Byggindustrier refereras 

det till Adalberth (2001), som skriver att ett vanligt antagande inom byggbranschen 

varit att produktionen av en byggnad står för 15 % av miljöpåverkan och 

energianvändning och att resterande 85 % står för driftskedet. Samtidigt som byggnader 

blir energieffektivare och energikonsumtionen under driftskedet minskar, ökar 

miljöpåverkan under byggnadens produktionsskede i på grund av materialval för ökad 

energiprestanda. Det vill säga; procentsatsen CO2-utsläpp i produktionsskedet ökar i 

jämförelse med CO2-utsläppen i drift (Liljenström, C. et al. 2015). 

Enligt förenta nationernas klimatfrågepanel The Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) kommer CO2-utsläppen behöva minskas med 50–85 % innan 2025 

(Miller, Paulo, Monteiro, Claudia & Ostertag, 2015). Detta kommer kräva drastiska 

förändringar hur samhället idag är uppbyggt. Fordon och sopsortering blir 

miljövänligare, detta måste även gälla tillverkningsprocessen för byggnader. Här 

saknas forskning för konkreta lösningar som företag som exempelvis Tranemo Prefab 

kan vidta.  

Den fortsatt ökande världspopulationen i samband med urbaniseringen kommer att leda 

till en större efterfrågan av cement, vilket i sin tur kommer att bidra till att 

tillverkningsprocessen av cement år 2020 kommer stå för 10-15 % av de globala CO2-

utsläppen. Jämfört med de nuvarande värdena på cirka 5–8 % (Habert & Ouellet-

Plamondon, 2016). Denna ökande procentsats är ett tecken på hur mycket husbyggandet 

växer och kommer synas i Tranemo Prefabs produktion så väl som i resten utav världen. 

Det är lätt att stirra sig blind på energikonsumtionen över en byggnads livstid och bortse 

från den mängd energi som krävs för att projektera, producera och transportera 

byggnaden. En generell bild av hur mycket tillverkning och transport av ett betongblock 

påverkar miljön saknas idag. Mer forskning behövs inom området för att liknande 

företag ska kunna ta del av problemlösningarna arbetet strävar mot.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att analysera fyra skeden i tillverkningsprocessen av 

prefabricerad betong ur miljösynpunkt med avseende på CO2-utsläpp för att sedan 

komma med konkreta förbättringsåtgärder alternativt enbart bidra med nyttig kunskap 

för betongindustrins framtid. De fyra skedena som analyseras är transportering samt 

betong-, armering- och cellplasttillverkning. Detta mål kan brytas ned i ett antal 

frågeställningar. 

− Hur bidrar de olika skedena i tillverkningsprocessen för prefabricerad betong

till CO2-utsläpp?

− I vilka skeden finns det möjligheter för minskat CO2-utsläpp i

tillverkningsprocessen av prefabricerad betong?

− Vad kan företaget vidta för åtgärder för en minskad miljöpåverkan med

avseende på CO2-utsläpp?

1.4 Avgränsningar 
Det som inte omfattas i arbetet är betongelementens livslängd då detta inte är något som 

direkt relateras till tillverkningsprocessens miljöpåverkan, även om det ur ett större 

perspektiv har en stor betydelse. I detta ingår även faktumet att betong som färdig 

konstruktion fångar upp och lagrar befintlig koldioxid.  

Platsgjuten betong kommer inte att analyseras. 

Arbetet fokuserar på ett referensobjekt (HUS F) vilket leder till att studien endast 

analyserar CO2-utsläpp från transporter som har en koppling till uppförandet av HUS 

F.  

Då isoleringsmaterial inte används i HUS F kommer CO2-utsläppsberäkningar 

tillämpas på en generell sandwichvägg som inte är kopplad till referensobjektet.  

Leverantörtransporter kommer inte att finnas med i sammanställningen av det totala 

CO2-utsläppet för HUS F då antal transporter inte kan säkerställas.  

Energiförbrukning kommer inte att tas hänsyn till i den slutgiltiga sammanställningen 

för CO2-utsläpp. Det kommer däremot diskuteras i kapitel 6.   
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 beskriver bakgrund och problembeskrivning i syfte att påvisa problemets 

relevans i byggbranschen. Arbetets mål och frågeställningar beskrivs och kapitlet 

avslutas med avgränsningar samt rapportens disposition.  

Kapitel 2 redogör för de metoder som används under arbetets gång, 

undersökningsstrategier samt beskriver kopplingen mellan metod och frågeställning. I 

detta kapitel diskuteras även arbetets validitet och reliabilitet.  

Kapitel 3 ger arbetet en vetenskaplig grund och förklaringsansats genom att koppla de 

olika frågeställningarna till teorier.  

Kapitel 4 visar alla värden som har hämtats från företaget och intervjuer som 

genomförts. 

Kapitel 5 analyserar den data som har hämtats från kapitel 3 och 4. Här sammanställs 

även de totala CO2-utsläppen för respektive tillverkningsskede.  

Kapitel 6 redogör för diskussion och slutsatser kring examenarbetets resultat och 

arbetsgång. Kapitlet avslutas med rekommendationer och förslag till vidare forskning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Tyngdpunkten på de data som har samlats in är i kvalitativ form då arbetet krävde en 

djupare analys av textmaterial. Problemen har angripits från flera olika perspektiv för 

att få en heltäckande bild av problemet. De kvantitativa data som samlades in består av 

statistik, mängder, volymer, kvadratmeter etc. och användes i framtida beräkningar och 

analyser. Denna kvantitativa information bestod av statistiskt baserade data från 

vetenskapliga forskningsrapporter samt Tranemo Prefabs interna dokument. Andra 

dokument och statistik hämtades från företaget 3Con AB samt åkeriföretagen Larssons 

Åkeri AB och Ambjörnarps Åkeri AB.  

Data som samlas in bestod av både primär- och sekundärdata. Primärdata hämtades från 

interna dokument från företaget. Sekundärdata erhölls ur forskningsartiklar.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Figurförklaring: Figuren visar koppling mellan frågeställningar och metoder som 

använts i rapporten.  

2.2.1 Hur bidrar de olika skedena i tillverkningsprocessen för 
prefabricerad betong till CO2-utsläpp? 
Denna fråga besvarades genom användning av vetenskapliga artiklar. Detta 

kompletteras med data från företaget. Med de vetenskapliga artiklarna erhölls bland 

annat information om vilka mängder utsläpp betong bidrar med. Det är nödvändigt att 

veta hur mycket framställningen av betong påverkar miljön inför senare analyser. Med 

data från företaget erhölls information om var de hämtat de olika ingredienserna som 

behövdes för att tillverka betongen. Det som gjordes var att analysera hur längden 

transportsträckor från underleverantörer och industrin. En annan del av processen var 

att analysera transporterna som skedde vid leverans av de olika betongelementen till 

beställaren. När dessa processer undersökts erhålls värden för CO2-utsläpp för varje 

enskilt skede. 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metod. 
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2.2.2 I vilka skeden finns det möjligheter för minskat CO2-utsläpp i 
tillverkningsprocessen av prefabricerad betong? 
Arbetssättet som ska användas för att ta reda på vilka förbättringar som kan tillämpas 

är genom undersökningar på företaget. För att kunna göra förbättringar måste det först 

undersökas hur företaget jobbar i dagsläget och därefter göra en djupare analys på vad 

som kan förbättras i de olika delarna av processen. Detta genom att utföra intervjuer, 

läsa om deras miljöarbete samt djupare analyser av vetenskapliga artiklar. Information 

om företagets miljöarbete hämtas på deras hemsida.  

2.2.3 Vad kan företaget vidta för åtgärder för en minskad 
miljöpåverkan? 
Denna frågeställning besvarades med hjälp av analyser av de olika processerna genom 

information från vetenskapliga artiklar. Med hjälp av informationen som togs fram om 

hur företaget arbetat med miljöfrågor och vilka åtgärder som de redan utfört skapas en 

inblick i hur företagets miljöarbete ser ut. Med stöd av vetenskapliga artiklar hittades 

åtgärder som gynnar den miljöpåverkan som företaget bidrar till. 

2.3 Litteraturstudie 
Strategin var att få en bra lista med trovärdiga referenser. Detta arbete täcker i stora 

drag fyra områden som skall täcka den information arbetet kräver. Dessa är transport, 

betong, isoleringsmaterial och armering. Arbetet fokuserar på de fyra områdena 

kombinerat med miljörelaterade ord. Det har även lagts till ord som prefabricerad 

betong i vissa fall för att göra källorna nära kopplade till det ämne som studeras i detta 

arbete. Sökorden som användes var Enviroment, concrete/betong, green concrete, 

green transportation, fuel consumtion, cement, prefabricated concrete/prefabricerad 

betong, rebars/armeringsjärn, insulation material/isoleringsmaterial, green building 

och construction. 

Databaser som är välanvända och pålitliga har använts vid sökning efter vetenskapliga 

artiklar. Databaserna som användes var Google Scholar, Scopus och Science Direct. 

För att göra de olika sökningarna effektiva skrevs sökorden både på engelska och 

svenska. Detta för att det finns oftast mer forskning som har skrivits på engelska än på 

det svenska språket. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
En kvalitativ fallstudie utfördes för att få en helhetsbild av betongtillverkningens 

miljöpåverkan globalt och nationellt. För att sedan smalna av till en inblick i processen 

hos Tranemo Prefab. Vetenskapliga referenser från flera olika perspektiv analyserades 

och sammanfattades. En fallstudie är en undersökning på en mindre avgränsad grupp, i 

detta fall, en mindre avgränsad grupp vetenskapliga referenser. Fallstudien utgår från 

ett helhetsperspektiv och syftar till att ge så fyllig bild av problemet som möjligt. I 

fallstudien kommer det ingå information utav olika karaktär, exempelvis statistik och 

dokumentation från företaget samt information från vetenskapliga artiklar och 

tidskrifter (Patel & Davidson, 2015). 

Flera intervjuer genomfördes i syfte att ta reda på hur tillverkningsprocessen går till på 

företaget och vilka delar som är intressanta att utforska. Exempelvis vilka komponenter 

som finns i betongen samt vilka leverantörer som förser företaget med armeringsjärn 

och cement. Intervju utfördes över telefon och mail. Anledningen till mail-intervju är 
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behovet av interna dokument vilka innehåller en stor mängd statistik som inte är 

lämpliga att anteckna på plats. Detta kommer säkerställa att information inte uteblir. En 

intervju är teknik som bygger på frågor för att samla information (Patel & Davidson, 

2015).  

I arbetet kommer kvantitativ bearbetning av insamlad information vara nödvändigt. Här 

inkluderas deskriptiv statistik vilket innebär att med hjälp av siffror ge beskrivning av 

insamlat material (Patel, & Davidson, 2015). Denna kvantitativa information kommer 

bestå av statistiskt baserade data från vetenskapliga forskningsrapporter samt Tranemo 

Prefabs interna dokument.  

2.5 Arbetsgång 
För att kunna få in den information som behövs har flera företag kontaktats för att 

besvara olika frågor. Fyra företag som har kopplingar till produktionen av HUS F 

kontaktades via telefon- och mailkonversation. Från 3Con mottogs diverse mängddata 

för de olika materialen. Material som företagen har bidragit med data på är betong, 

isoleringsmaterial, armering och ingjutningsgods. Tranemo Prefab bidrog med 

information om betongen som används i projektet. Av Larssons Åkeri och Ambjörnarps 

Åkeri erhölls data om bränsleförbrukning, transportsträckor och fordonsinformation 

gällande transportering av betongelement till HUS F. Utöver data som erhålls av 

företagen behövdes kompletterade fakta från olika vetenskapliga artiklar. För att hitta 

bra vetenskapliga artiklar i de olika databaser användes olika sökord som var relaterade 

till ämnet på rapporten. Därefter gjordes en dokument analys på olika artiklar för att 

hitta de vetenskapliga artiklar som gav den informationen som krävs för att uppnå de 

mål som har ställts på detta arbete. De data som erhållits från företagen och 

vetenskapliga artiklar kommer att analyseras och jämföras med varandra för att uppfylla 

de olika målen i rapporten. Det mesta av data från företagen erhölls genom de olika 

intervjuer som utfördes. Frågorna är enkelt formulerade i syfte att ge konkreta svar. 

Frågorna ställdes till en eller flera personer på respektive företag. Detta för att 

säkerställa trovärdigheten. Nedan redovisas kontaktperson samt mailkonversationer.   

Viktor Markinger, 3Con AB: 

I intervjun med Viktor erhölls olika mängddata samt vilket hus som var lämpligt att 

använda sig av i examensarbetet. Det som mottags var betongvolym, antal och typ av 

betongelement, antal ingjutningsgods och armering. Bilder på referensobjektet HUS F 

bifogades även i mailet. Full mailkonversation bifogas i bilagor (se bilaga 1). Nedan 

redovisas exempel på frågor som ställdes i intervjun: 

− Antal betongelement? Enbart sandwichväggar?

− Vilket hus i projektet bör ingå i examensarbetet?

− Total mängd isolering?

Johan Kettil, Tranemo Prefab AB: 

Vid intervjun med Tranemo Prefab AB erhölls information om vilka olika 

leverantörer de använder sig av. Sundolitt AB levererar cellplast, armering levereras 

av Pintos, BE Group eller Stena. Ingjutningsgods levereras från bland annat Ahlsell. 
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Full mailkonversation bifogas i bilagor (se bilaga 2 och 3). Nedan redovisas exempel 

på frågor som ställdes i intervjun: 

− Vilka ingredienser finns i betongen som ni använt till HUS F?

− Vilka leverantörer levererar era armering- och ingjutningsgods?

− Vilken isoleringsmaterialleverantör har ni?

I en mailkonversation vid ett senare tillfälle togs data om transporter fram. Johan Kettil 

bifogade en miljö- och emissionsredovisning som Larssons Åkeri AB sammanställt. I 

denna redovisades total körsträcka samt emissionsdata. Full mailkonversation samt 

miljö- och emissionsrapport bifogas i bilagor (se bilaga 2 och 3). 

Amanda Andersson, Ambjörnarps Åkeri AB: 

Vid en telefon- och mailkonversation med Ambjörnarps Åkeri AB mottogs 

bränsleförbrukning, total körsträcka samt vikt på fullastad lastbil. Full mailkonversation 

bifogas i bilagor (se bilaga 4). 

2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Fallstudie 
Detta arbete bygger mycket på information från litteratur och därför är det viktigt att 

den är trovärdig. Därför kommer det göras en källkritisk granskning av de olika 

vetenskapliga artiklarna för att försäkra sig om att den informationen som används är 

trovärdig. Flera vetenskapliga källor granskas för att få en klar helhetsbild av vad som 

är korrekta och trovärdiga värden. Dessa kommer även att jämföras med värden som 

hämtas från leverantörer för att öka validiteten. För att veta vad som faktiskt undersöks 

i fallstudien kommer en logisk analys av innehållet göras. Detta innebär en säkrad 

innehållsvaliditet, en försäkran om att studien undersöker det den strävar efter. För att 

mäta den samtidiga validiteten i studien kommer resultat från flera olika vetenskapliga 

artiklar jämföras (Patel & Davidson, 2015).  

2.6.2 Intervjuer 
För att öka reliabilitet samt validitet vid intervjuer skall flera personer intervjuas för att 

sedan göra en analys och jämförelse av svaren (Patel & Davidson, 2015). Intervjuer 

kommer främst att genomföras via mailkonversation för att enklast kunna motta den 

data som behövs i arbetet. Detta resulterar i raka, tydliga frågor som enklast kan 

besvaras över mail. Mailkonversation ses även som smidigast då de data arbetet 

behöver främst består av siffror och statistik vilken mottagaren av mailet kan behöva 

viss tid för att ta reda på.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 

Figurförklaring: Här visas frågeställningarnas kopplingar till det teoretiska ramverket. 

3.2 Betong 
Habert & Ouellet-Plamondon (2016) redogör att betongtillverkningen bidrar med stora 

mängder föroreningar. Den står redan idag för 5–8% av det totala utsläppet i världen. 

Denna siffra sjunker inte, år 2020 kan den ha ökat till 10–15% av världens totala 

miljöutsläpp. Även om dessa siffror är mindre bra har stora framsteg gjorts i att göra 

betongtillverkningen till det bättre ur miljösynpunkt. Detta gör att det finns ett behov 

av ett alternativt cement som är bättre för miljön.  

Enligt Horvath, Miller, Paulo & Monteiro (2016) är det en stor variation mellan olika 

länders utsläpp i samband med betongtillverkning. Men att det genomsnittliga utsläppet 

för 1 m3 betong ligger runt 270 kg CO2-eq/m3. Betongen står för en stor del av utsläppen 

men det finns åtgärder som kan göras för att minska utsläppen. Några saker som kan 

göras är att: (1) ersätta råvaror i cementen; (2) använda andra bränslen vid 

tillverkningen; (3) förbättra ugnseffektiviteten och elanvändningen. 

Naqi och Gook Jang (2018) berättar det finns en rad olika alternativ för att mildra 

koldioxidutsläppen i samband med produktionen av betong. Ett exempel är att ersätta 

de konventionella råmaterialen och bränslena som används vid tillverkningen av 

betong. Dessa åtgärder kan spara mycket på miljön. Tanken med de olika alternativa 

bindemedlen är att tillföra olika råmaterial i cementklinker- och 

cementtillverkningsprocessen. Detta kommer då avge mindre koldioxid. Det kommer 

också att bidra till att mindre energi går åt i tillverkningen utan att cementens effektivitet 

och kvalitet påverkas till det negativa. Den globala uppvärmningspotentialen hos bland 

annat CSA-klinker med 18 % gips i bidrar med CO2 eq/ton. Om detta tillsätts med 30 
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% gips representerar den 599 kg CO2 eq/ton och det kan jämföras med Portlandcement 

som ligger på 844 kg CO2 eq/ton. 

3.3 Armering 
Alp, et al. (2017) menar att ståltillverkningen är en mycket energikrävande process. 

Stålproduktionen står för ungefär 4,7 % av utsläppen i Europa. Tillverkningen av stål 

påverkar miljön på det sättet att det släpps ut 720 kg CO2-eq/t produkt. 

Elektricitetsanvändningen har en stor påverkan på växthusgasutsläpp.  

Figur 2 visar tillverkningsprocessen av armeringsjärn och det finns några områden där 

miljöutsläpp kommer att ske. Där det står numreringen 4 i figuren kommer det att bildas 

utsläpp. Några av områdena kommer att vara vid transporter av råmaterial eller de 

områdena som är mycket energikrävande. 

Figur 3. Tillverkningsprocess armeringsjärn. (Alp, et al. 2017) 

Artiklen beskriver att det finns olika sätt att tillverka stål. Det beskrivs tre olika typer 

av smältningsmetoder som används idag. Dessa tre typer är: 

BOF = Basic oxygen steelmaking (syrgasprocess) 

IMF = Induction melting furnaces (induktionsugn) 

EAF = Electric arc furnace (ljusbågsugn) 

IMF teknologi är mer energieffektiv än EAF och BOF teknologin. Detta är baserat på 

observationer från Turkiet. Genom att göra stålindustrin energieffektiv blir den 

samtidigt mer miljövänlig. Vissa länder använder sig av fossilbränslen för att kunna 

tillverka armeringsjärn, detta är något som kan förbättras för att få en miljövänligare 

process. För att kunna få en förbättring finns det möjlighet att inskaffa energisnålare 

alternativ vid tillverkning av stål. Sedan skulle industriella symbiosanvändningar 

minska på miljöpåverkan. 

3.4 Isolering 
Enligt Giama (2015) har byggnader en betydande miljöpåverkan som motsvarar 

ungefär 30 % av det globala koldioxidavtrycket. EU har därför satt upp ett mål att 

minska den primära energianvändningen med 20 % år 2020. Det har införts gemensam 

politik för hållbara byggnader och material med låga miljöeffekter. När det kommer till 

Teoretiskt ramverk 
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isoleringsmaterial finns det potential att förbättra de nuvarande materialen till mer 

miljövänliga material. För att få bättre och miljövänligare produkter är huvudområdet 

som ska förbättras produktionen. Det är framförallt användningen av råmaterial och 

energianvändningen som det finns potential att förbättras. Enligt en studie som gjordes 

togs värdena i Tabell 1 och 2 fram. 

Tabell 1 visar hur stora mängder miljöfarliga ämnen som släpps ut vid tillverkning av 

olika isoleringsmaterial. Den redovisar tillexempel hur mycket CO2 per kilo material 

som släpps ut i luften vid tillverkning. I denna rapport kommer endast CO2 p att 

analyseras för isoleringsmaterialet Expanded polystyrene (EPS). Detta markeras med 

en röd ruta i tabell 1. 

Tabell 1. Koldioxidutsläpp för isoleringsmaterial (Giama, 2015). 

Tabell 2 visar hur de olika isoleringsmaterialen är rankade gentemot varandra. Tabellen 

visar hur stor miljöpåverkan materialen vid jämförelse med andra material. Rankningen 

är mellan 1–5 och 1 är mindre miljöpåverkan medan 4 är högpåverkan på miljön med 

avseende på koldioxidutsläpp. Det materialet som används i hus F är markerat i rött i 

tabell 2. 

Tabell 2. Isoleringsmaterial rankade mot varandra (Giama, 2015). 

Teoretiskt ramverk 



12 

Med hjälp av dessa tabeller visas en bild om hur mycket som de olika materialen 

påverkar miljön. De visar också hur de olika materialen står sig mot varandra och på 

det sättet få en tydlig bild på vilka material som är lämpligare än andra med hänsyn till 

CO2-utsläpp. För att tillverkade de här materialen bättre ur ett miljöperspektiv finns det 

några förbättringsområden. 

Några förbättringsområden är: 

• Minska transportutsläppen genom att föredra lokalt producerade råvaror och

även främja användningen av biobränslen för fordon.

• Återvinnig och återanvändning av byggmaterial.

• Användningen av förnybara energikällor för den energi som behövs vid

produktionsprocessen.

• Uppgradera den industriella infrastrukturen. Detta kan vara tillexempel,

genomförande av energiledningssystem som ISO 50001 eller förbättrad kontroll

av energiförbrukning.

3.5 Transport 
Bal, F och Vleugel, J. (2017) redogör en stor ökning av fraktning av olika varor sedan 

1990. Det har uppmätts en ökning på 70 % och detta mycket på grund av att 

befolkningen ökar och har större krav på bland annat infrastruktur och byggnader. I 

samband med det globala fraktandets början ökade antalet lastbilstransporter. Mellan 

1990 och 2015 har transportsektorn ökat med 60 %. Om inte något görs åt detta finns 

det en risk att utsläppen har fördubblats till år 2030. Artikeln pekade på att typ av 

drivmedel är avgörande för hur mängden CO2-utsläpp som genereras. En vanlig 

diesellastbil bidrar med mer utsläpp än vad en hybridlastbil gör. Det framgår att det är 

nödvändigt med en skiftning till en lastbil som går på el för att reducera miljöpåverkan. 

Abdelsalam, Nazri Borhan & Atiq Ok Rahmat (2018) skriver att grön transport är de 

fordon som är miljövänliga och inte bidrar till någon negativ inverkan på miljön. De 

fordon som ingår i grön transport har ett effektivt resursutnyttjande. För att kunna utföra 

detta krävs en ökad medvetenhet från allmänheten samt ett globalt engagemang för att 

kunna ändra transportstrukturen. Det som kan göras som individ är att välja fordon som 

drivs med förnybara energikällor som el, biobränsle, vind och sol. 

Kontovas och Psaraftis (2016) menar att transporten står för cirka en 25 % av de totala 

koldioxidutsläppen som påverkas av människan. Det är inte bara koldioxid som fordon 

bidrar till utan också andra typer av luftföroreningar. Det finns många olika åtgärder 

för att sänka utsläppen men många är svåra att uppnå. Dock finns det enklare alternativ 

som kan införas. Som företag kan investeringar i mer bränsleeffektiva transportfordon 

göras. De kan byta till “grönare" bränslen som naturgas, bio-metan, biobränslen 

etcetera. Även eldrivna fordon är ett miljöpositivt alternativ på marknaden. Enligt en 

rapport skriven av European Environment Agency (2018) står elbilar för 5.5 % av 

Sveriges alla nyregistrerade bilar år 2018. Detta är en siffra som beräknas stiga och dem 

räknar med att batteridrivna elbilar, år 2030, kommer stå för 3.9 – 13.0 % av alla 

nyregistrerade bilar i Europa. Detta byte kommer troligen att leda till höga investerings- 

och driftskostnader. Att investera i ny teknik är dyrt för ett företag men till en början 

kan en operativ åtgärd, såsom att optimera ett fordons operativa profil vara ett 

alternativ.  

Teoretiskt ramverk 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Alla teorier som har tagits upp i detta kapitel har en koppling till miljö och vad olika 

material har för miljöpåverkan med avseende på CO2-utsläpp. De olika delkapitlen som 

finns är Betong, isoleringsmaterial, armering och transporter. I delkapitlen betong, 

armering och isoleringsmaterial görs en analys av de olika materialen som ska 

undersökas. Här kan kopplingar ses mellan de olika delkapitlen, några av kopplingarna 

är bland annat att undersöka hur mycket miljöpåverkan dessa material släpper ut när 

materialet tillverkas. Vid delkapitlet transporter kan inte samma kopplingar ses. Detta 

för detta delkapitel enbart fokuserar på olika typer av transporter och inte olika material. 

Det som alla delkapitlen har gemensamt är att huvudämnet är att få en analys av CO2-

nivån vid dessa olika områden. 

Teoretiskt ramverk 



Empiri 

14 

4 Empiri 

4.1 Järnet 7 
Järnet 7 är ett kvarter utmed Bollmora Allé i Tyresö. Här byggs ca 275 hyresrätter, till 

vilka Tranemo Prefab gjuter samtliga prefabricerade betongelement (Tyresö kommun, 

2016). Denna rapport kommer att behandla koldioxidutsläpp genererat vid tillverkning 

och transport av betongelement till HUS F.  

4.2 Betong 

4.2.1 Data från teoretiskt ramverk 
Det genomsnittliga utsläppet för betong är 270 kgCO2eq/m3 och är hämtat ur 

examensarbetets teoretiska ramverk (Horvath, Miller, Paulo & Monteiro, 2016). Värdet 

används i studiens analytiska kapitel. 

Cement bidrar enligt Naqi och Gook Jang (2019) till 900 kg CO2/ton. Detta värde 

kommer från det teoretiska ramverket och kommer även användas i senare analyser.  

4.2.2 Övriga insamlade data 
Värdet 1,465 kgCO2eq/ton användes vid beräkning av CO2-utsläpp för ballast (Korre 

& Durucan, 2009). 

4.2.3 Data från telefon- och mailkonversationer 
För att utföra nödvändiga beräkningar behövs data om hur mycket betong som används 

vid uppbyggnad av HUS F. Denna information hade 3Con AB i Limmared vilka står 

för projektering av de betongelement som gjuts i Tranemo Prefabs fabrik. Genom 

telefon- och mailkonversation med Viktor Markinger, delägare på 3Con AB, 

tillhandagavs nödvändiga data för genomförande av examensarbetet. Reliabilitet och 

giltighet stärks av bifogade mailkonversationer mellan rapportförfattare och Viktor 

Markinger.  

Nedanstående data erhölls av 3Con AB genom mailkonversation: 

▪ Betongvolym: 425 m3

▪ Densitet: Cirka 2,4 ton/m3

▪ Antal betongelement: 214

▪ Typ: Homogenväggar (solid betong)

Vidare information om betongen erhölls genom mailkonversation med Tranemo Prefab 

AB (2019). Data redovisas nedan:  

Betongrecept: 

Betongrecept erhölls genom mail-konversation med Johan Kettil på Tranemo Prefab 

och redovisas nedan. Fullständigt betongrecept bifogas under bilagor. Dessa 

ingredienser kommer att användas för att skapa en djupare analys av var 

koldioxidutsläpp kommer ifrån. Vidare kommer examensarbetet kunna undersöka 

diverse ersättningsmaterial samt andra vetenskapligt grundade lösningsförslag. De 

material som kommer att undersökas är stenmjöl, ballast och byggcement.  
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Tabell 3. Betongrecept (Tranemo Prefab AB, 2019). 

4.3 Armering och ingjutningsgods 

4.3.1 Data från teoretiskt ramverk 
Det genomsnittliga ekvivalenta koldioxidutsläppet enligt Alp, et al. (2017) ligger på 

720 kg CO2-eq/ton,produkt. Detta värde är hämtat ur det teoretiska ramverket och 

används senare vid beräkningar för CO2-utsläpp för tillverkning av armering och 

ingjutningsgods.  

4.3.2 Data från företag 
Totala mängder för armering och ingjutningsgods erhölls av 3Con AB. Fullständiga 

dokument bifogas under bilagor. Mängderna kommer att bidra till analys av 

koldioxidutsläpp för armeringsmaterial samt generell stålproduktion. För att få ut totala 

massan ingjutningsgods kontaktades tillverkaren, vilken bidrog med vikt, volym och 

material.  

Tabell 4. Armeringsmassa, betongvolym och total massa ingjutningsgods. 

Armeringsmassa (kg) Betongvolym (m3) Total massa ingjutningsgods (kg) 

13 500 425 3 907 

Tabell 5 visar hur mycket ingjutningsgods som HUS F innehåller. Under beteckning 

visas vilken sort av ingjutningsgods som används och vid totalt antal redovisas hur 

många komponenter i antal HUS F innehåller per sort ingjutningsgods. Tabellen 

redovisar vilka olika vikter som varje komponent har per styck och samt en redovisning 

om viken total vikt som uppnås. Denna data hämtades från SEMKO (bilaga 5), Peikko 

(bilaga 6) och Nordic Fastening Group AB (bilaga 7). 
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Tabell 5. Ingjutningsgods med vikt och antal i HUS F. 

4.4 Isolering 
Isoleringsmaterialet som Tranemo Prefab använder sig av i sina isolerade 

betongelement kommer från Sundolitt AB i Vårgårda. Då de prefabricerade 

elementen som projekteras till HUS F enbart består av betong kommer en 

generell vägg illustreras för att kunna utföra CO2-beräkningar. Figur 6 visar 

ett förenklat sandwichelement innehållande en 80 mm bärande inner skiva 

av betong, 100 mm isolering samt en 70 mm ytterskiva i betong. 

På Sundolitts hemsida hittas en miljödeklaration utförd av epd-norge.se 

(2015). I denna kan CO2-utsläpp utläsas vid olika stadier i 

isoleringsmaterialets livscykel. Nedan redovisas exempel på värden som 

kommer att användas i beräkningar vid analys och resultat. Dessa värden 

kompletteras med data från vetenskapliga artiklar. 

Tabellförklaring: Tabell 6 visar hur stor påverkan Sundolitts EPS-

isoleringsskiva (tryckklass 80) har på miljön. I denna studie kommer 

produktionsfasen att undersökas vilket är markerat i rött i tabell 6. 

Produktionsfasen delas upp i tre delar som enligt miljödeklarationen indikeras A1, A2 

och A3. Längre ner i tabell 6 finns det en gul markering som visar hur mycket 1 kg 

isolering påverkar miljön i kgCO2/m2. 

Figur 4. Ett generellt snitt 

av en sandwichvägg 

uppritad i AutoCAD. 
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Tabell 6. Exempel på värden som hittas i Sundolitts miljödeklaration (epd-norge.se, 

2015). 

4.5 Transport 

4.5.1 Insamlade data 
Data som redovisas nedan är hämtat från Energimyndigheten (2017) och 

Miljöfordon.se (2019). Samtliga värden kommer att användas vid analys av CO2-

utsläpp för transport. 

Årsmedelvärden av växthusgasutsläpp i Sverige, Diesel MK1: 

• 79,3 [gCO2ekv/MJ] (Energimyndigheten, 2017).

• 285 [gCO2ekv/kWh] (Energimyndigheten, 2017).

Drivmedlets WTW-utsläpp per liter: 

• 2,81 [kgCO2ekv/liter] (Miljöfordon.se, 2019).

4.5.2 Leverantörer 
På Tranemo Prefabs egen hemsida (2019) under fliken Kvalitet & Miljö beskriver 

företaget var deras material som används i betongen transporteras ifrån. Cementen som 

företaget använder kommer från Cementa AB i Skövde. Enligt 

vägbeskrivningsfunktionen på Eniro (2019) är denna transportsträcka 129,3 km lång. 

Detta är siffran som kommer användas för CO2-beräkningar i rapporten.  

Cellplast som används i de isolerade betongelementen transporteras från Sundolitt AB 

i Vårgårda. Denna sträcka beräknas enligt Eniro (2019) till 84,7 km. 

Tranemo Prefab får sin armering från bland annat Pintos AB:s fabriker i Finland. 

Transportsträckan tar enligt Google maps (2019) är totalt 798 km lång. Denna sträcka 

är uppdelad i landtransportering via lastbil samt havstransport med färja. 
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Transportering till sjöss beräknas till 191,3 km och transportering med lastbil 

beräknas till 606,7 km. Dessa är värden som kommer användas i CO2-beräkningar. 

Total beräknad tid till sjöss beräknas till 7 h och 29 min. 

Andra armeringsleverantörer är BE Group och Stena. Då leverantörerna är väldigt 

spridda över landet kommer ett genomsnitt att antas. Detta gäller även antal transporter. 

Det konstateras att ett exakt värde CO2-utsläpp inte kommer kunna beräknas.  

Ingjutningsgods levereras av bland annat Ahlsell AB i Hallsberg. Denna sträcka 

beräknas enligt Eniro till 257,5 km. 

4.5.3 Transportering av betongelement 
Transportering av betongelement från fabrik till byggarbetsplats sker med hjälp av 

Larssons Åkeri AB samt Ambjörnarps Åkeri AB. Ambjörnarps Åkeri är lokaliserat 10 

km från fabriken vilket gör dem till ett naturligt, lokalt alternativ. Mail- och 

telefonkontakt med åkeriet resulterade i genomsnittliga värden för bränsleförbrukning 

med full samt tom lastbil. Värdenas giltighet och trovärdighet stärks då värdena baseras 

på en resa från Tranemo Prefab AB till HUS F i Tyresö samt att det kunde intygas av 

flera chaufförer på företaget. Data är enligt åkeriet beräknat vid körning av lastbilen 

Volvo FH i kombination med släpet Ntm ATP-4. Data för bränsleförbrukning redovisas 

i tabellen nedan (se tabell 7) och är baserade på sträckan mellan Tranemo Prefab AB 

och HUS F i Tyresö: 

Tabell 7. Data från Ambjörnarps Åkeri AB (2019). 

Last (ton) Genomsnittlig bränsleförbrukning (l/km) Total sträcka (km) 

38 0,46 403 

0 0,38 403 

Bränsleförbrukningsdata kan stärkas av bilaga 4. 

Larssons Åkeri AB sammanställde en Miljö- och emissionsredovisning å 

examensarbetets vägnar. Transportsträcka som efterfrågades var från Tranemo 

Tranemo Prefab AB till HUS F i Tyresö. Totalt kördes 35 lass prefabricerade 

betongelement till byggarbetsplatsen. Den totala sträckan beräknas till 29 400 km och 

en genomsnittlig bränsleförbrukning till 0,38 l/km. Detta ger en total bränsleåtgång på 

11 172 liter. Bränslet som förbrukas benämns i redovisningen som ”DIESELMIX – 

(Preem) ACP Evolution Diesel (25 %)”. I rapporten redovisas även olika 

emissionsberäkningar. CO2-utsläpp (WTW) beräknas till 0,87 kgCO2/km, vilket ger 25 

696 kgCO2 totalt utsläpp. Miljö- och emissionsredovisningen infogas under bilagor. 

Larssons Åkeri använder en lastbil-släpkombination likvärdig Ambjörnarps Åkeri vid 

transportering av betongelement.  
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4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empiri gällande transportering av de prefabricerade betongelementen har samlats in 

från två olika källor vilket stärker validiteten och pålitligheten av värdena. Samtliga 

värden kommer att analyseras och utvärderas i Kapitel 5. När det kommer till betong 

har olika värden från 3Con och Tranemo Prefab samlats in. Från 3Con gavs data på hur 

många betongelement som finns i HUS F samt vilken volymbetong som huset 

innehåller.  Eftersom det inte finns någon isolering i hus F används en typ vägg för att 

beräkna CO2 utsläppen för isoleringsmaterial. Det data som samlas in i detta kapitel 

kommer i ett senare kapitel att analyseras och jämföras med data från vetenskapliga 

artiklar. Insamlad empiri kommer att möjliggöra en CO2-analys av tillverkning och 

transportering av prefabricerad betong. 
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5 Analys 
För att beräkna växthusgasutsläpp från transport till sjöss skall förbrukat bränsle 

multipliceras med utsläppsfaktorn för bränslesorten. Den genomsnittliga 

bränsleförbrukningen för ett fartyg är 90 – 140 l/h (Skrucany, et al. 2018). Det antas ett 

medelvärde för bränsleförbrukningen senare i analysen.  

Vid beräkning av koldioxidutsläpp vid vägtrafik multipliceras fordonets deklarerande 

bränsleförbrukning med drivmedlets WTW-utsläpp/liter (Miljöfordon.se, 2019). 

Beräkningarna är grundade ur värden från Energimyndigheten.   

Då det finns flera källor för hur mycket CO2 produktionen för diverse material genererar 

kommer det värsta fallet att antas.  

5.1 Transport 

5.1.1 Transportering av betongelement 
Nedanstående värden representerar årsmedelvärden av växthusgasutsläpp i Sverige för 

Diesel MK1 (Energimyndigheten, 2017). Dessa värden kan omvandlas till 

[kgCO2ekv/liter] vilket gör utsläppsberäkningarna lätthanterliga. För att beräkna ett 

fordons CO2-utsläpp multipliceras fordonets deklarerade bränsleförbrukning med 

drivmedlets WTW-utsläpp per liter (Miljöfordon.se, 2019). 

Årsmedelvärden av växthusgasutsläpp i Sverige, Diesel MK1: 

79,3 [gCO2ekv/MJ] (Energimyndigheten, 2017). 

285 [gCO2ekv/kWh] (Energimyndigheten, 2017). 

Drivmedlets WTW-utsläpp per liter: 

2,81 [kgCO2ekv/liter] (Miljöfordon.se, 2019). 

Tabell 8. Sammanställning Last-Sträcka-Utsläpp. 

Last (ton) Sträcka (km) Bränsleförbrukning (l/km) Utsläpp (kgCO2ekv) 

0 403 0,38 430,32 

38 403 0,46 520,92 

Bränsleförbrukningen multipliceras med drivmedlets WTW-utsläpp/liter. Det 

resulterande värdet multipliceras med sträckan lastbilen färdats (km).  

Lastbil lastad med ca 38 ton prefabricerad betong (enkel resa från fabrik till 

byggarbetsplats): 

4,6 ∙ 2,81 = 12,926 [kgCO2ekv/liter]  

12,926 ∙ 403 km ≈ 520,92 [kgCO2ekv] 

Lastbil utan last (enkel resa från byggarbetsplats till fabrik): 

3,8 ∙ 2,81 = 10,678 [kgCO2ekv/liter]  
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10,678 ∙ 403 km ≈ 430,32 [kgCO2ekv]  

Totalt: 430,32 + 520,92 = 951,24 [kgCO2ekv] 

Antal lass multiplicerat med CO2ekv-utsläppet för tur- & returresa: 

951,24 ∙ 35 = 33 293,4 [kgCO2ekv]  

Dessa värden ger ett totalt CO2-utsläpp på 33 293,4 [kgCO2ekv/liter]. Detta inkluderar 

alltså 35 (tur & retur) transporter prefabricerade betongelement till HUS F i Tyresö. I 

rapporten Larssons Åkeri tog fram redovisades redan färdigberäknade emissionsdata. I 

denna beräknades bränsleåtgången vid både tur- & returresan som 3,8 l/mil. Detta 

förklarar till viss del varför denna visade en lägre summa (25 696 [kgCO2ekv/liter]) CO2-

utsläpp. Andra faktorer som spelar in i skillnaden kan vara bland annat årsmodell på 

lastbil. 

5.1.2 Leverantörtransporter 
CO2-utsläpp för leverantörstransporter kommer att beräknas i syfte att utvärdera 

alternativa förbättringsåtgärder och kommer därför inte inkluderas i sammanställningen 

senare i detta kapitel. Detta grundar sig i att de CO2-utsläppsvärden som används för 

beräkningar gällande cement, ballast, isolering och stål redan inkluderar diverse former 

av leverantörstransporter. Samtliga leverantörer kommer inte analyseras då detta 

bedöms som överflödigt. En väl underbyggd analys kommer att kunna genomföras med 

de företag som visas i Tabell 9. 

Tabellförklaring: Tabellen redovisar ett antal leverantörer samt enkel resa till dessa mätt 

i kilometer. I den högra kolumnen redovisas totalt kgCO2e per enkel resa från varje 

leverantör till Tranemo Prefab.  

Tabell 9. Leverantörstransporter: enkel resa (CO2-utsläpp) 

Vägtransport 
(km) 

Sjötransport 
(km) 

(kgCO2ekv) 

Cementa AB 129,3 1 380,9 

Sundolitt AB 84,7 904,6 

Pintos AB 606,7 191,3 9 843 

Ahlsell AB 257,5 2 750 

Nedan beräknas kgCO2e/l för en bränsleförbrukning på 3,8 l/mil med hjälp av 

emissionsfaktorn 2,81 kgCO2e/l (WTW) för diesel MK1.  

3,8 ∙ 2,81 = 10,68 kgCO2e/l

Nedan beräknas det totala kgCO2e-utsläppet för en resa från leverantör till Tranemo 

Prefab AB. 
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𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎: 10,68 ∙ 129,3 = 1 380,92 kgCO2e

𝑆𝑢𝑛𝑑𝑜𝑙𝑖𝑡𝑡: 10,68 ∙ 84,7 = 904,6 kgCO2e

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠: 10,68 ∙ 606,7 = 6 480 kgCO2e

𝐴ℎ𝑙𝑠𝑒𝑙𝑙: 10,68 ∙ 257,5 = 2 750 kgCO2e

Total tid till sjöss beräknas enligt Google maps (2019) till 7 h och 29 min.

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠: 160
𝑙

ℎ
∙ 7,48 ℎ = 1196,8 𝑙

1196,8 ∙ 2,81 = 3363 kgCO2ekv

Totalt CO2-utsläpp från Pintos (Lastbil + färja): 3 363 + 6 480 = 9 843 kgCO2ekv

5.2 Tillverkning av betong 
Insamlade värden från empiri: 

▪ Betongvolym: 425 m3

▪ Densitet: Cirka 2,4 ton/m3

▪ Antal betongelement: 214

Total betongvolym multipliceras med det genomsnittliga utsläppet, 270 kgCO2eq/m3 

som är hämtat ur examensarbetets teoretiska ramverk (Horvath, Miller, Paulo & 

Monteiro, 2016). 

270 ∙ 425 = 114 750 kgCO2eq/m3

För att kunna dela upp CO2-utsläppet i fler faktorer kommer cement, ballast och stål 

analyseras djupare i detta kapitel. Detta görs för att vidare kunna ge förklaringar och 

eventuellt lösningar till den negativa miljöpåverkan tillverkningen utgör. Från 

betongreceptet utläses vilka och hur mycket ingredienser en kubikmeter betong 

innehåller. Procentsatsen multiplicerat med kg/m3, multipliceras med den totala 

volymen betong för att få ut ett värde på hur stor massa av varje ingrediens användes. 

Dessa värden hittas i Tabell 10.  

Tabell 10. Betongrecept (Tranemo Prefab, 2019). 

Formel som används nedan: 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 ∙
𝐾𝑔

𝑚3
∙ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = [𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙]
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1 ∙ 440 ∙ 425 = 187 000 [kg byggcement] 

1 ∙ 205,16 ∙ 425 = 87 193 [kg kallvatten] 

0,006 ∙ 2,64 ∙ 425 = 6,73 [kg Luftporbildande SikaAer − S] 

0,007 ∙ 3,08 ∙ 425 = 9,16 [kg Flyt 1030 G − betong] 

0,28 ∙ 471,79 ∙ 425 = 56 143 [kg 0 − 8 mm Berg] 

0,46 ∙ 780,88 ∙ 425 = 152 662 [kg 8 − 16  mm Hylte Näs] 

0,26 ∙ 439,73 ∙ 425 = 48 590 [kg 0 − 4 mm Stenmjöl] 

5.2.1 Cement 
1 ∙ 440 ∙ 425 = 187 000 [kg byggcement] 

Cement bidrar enligt Naqi och Gook Jang (2019) till 900 kg CO2/ton. Detta 

multipliceras med mängden cement använd vid tillverkning av HUS F.  

187 𝑡𝑜𝑛 ∙ 900 kgCO2/ton = 168 300 kgCO2

5.2.2 Ballast 
I en livscykelanalys som behandlar framtagning av diverse sten- grus- och sandmaterial 

utreds mängden kgCO2eq som genereras per ton tillverkat material (se tabell 11). Det 

totala utsläppet varierar kraftigt beroende på olika förutsättningar (väder, tid, körsträcka 

m.m.) som används i studiens LCA-beräkningar, därför kommer ett genomsnittligt

värde att antas för detta arbete.

𝐵𝑒𝑟𝑔: 0,28 ∙ 471,79 ∙ 425 = 56 143 [kg 0 − 8 mm] 

𝐻𝑦𝑙𝑡𝑒 𝑁ä𝑠: 0,46 ∙ 780,88 ∙ 425 = 152 662 [kg 8 − 16  mm] 

𝑆𝑡𝑒𝑛𝑚𝑗ö𝑙: 0,26 ∙ 439,73 ∙ 425 = 48 590 [kg 0 − 4 mm] 

56 163 + 152 662 + 48 590 = 257 415 kg ballast 

0,27+2,39

2
= 1,465 kgCO2eq/ton produkt 

1,465 ⋅ 257,415 = 377,11 kgCO2eq 

Tabellförklaring: Mängden kgCO2eq som genereras per ton tillverkat material. I den 

högra kolumnen hittas det totala spannet 0,27 – 2,39 kgCO2eq/ton (markerat med rött i 

tabell 11). Värdet 1,465 kgCO2eq/ton som användes är ett medianvärde.  

Tabell 11. CO2-utsläpp för ballast. (Korre, A. Durucan, S. 2009). 



Analys 

24 

5.3 Tillverkning av stål 

5.3.1 Armering 
Totalvikt armering i HUS F är 13 500 kg. Detta multipliceras med det genomsnittliga 

ekvivalenta koldioxidutsläppet enligt Alp, et al. (2017), 720 kg CO2-eq/ton,produkt. 

13,5 ton ∙ 720 kgCO2eq/ton = 9 720 kgCO2eq

5.3.2 Ingjutningsgods 
Totalvikt ingjutningsgods beräknas till ca 3907 kg (se Tabell 4). Denna siffra 

multipliceras med det genomsnittliga ekvivalenta koldioxidutsläppet enligt Alp, et al. 

(2017), 720 kg CO2-eq/ton,produkt. En del av ingjutningsgodsen är försedda med en 

ytbehandling i form av varmförzinkning samt blankförzinkning. Dessa två 

ytbehandlingar kan vara miljöfarliga men idag används metoder som zinkbad som är 

fria från gifter (ytbehandling.eu, 2019).  

3,907 ton ∙ 720 kgCO2eq/ton = 2 813 kgCO2eq

Enligt beräkning kommer ingjutningsgods vid tillverkning att släppa ut 2813 kgCO2eq 

för bygget av Hus F. 

5.4 Tillverkning av isoleringsmaterial 

5.4.1 Cellplast 
I Sundolitts miljödeklaration redovisas emissionsvärdet 2,2 kgCO2eq/m2 cellplast med 

tjockleken 38 mm (epd-norge.no, 2015). För att applicera dessa värden på den 100 mm 

skiva som skall analyseras i denna studie måste ett förhållande beräknas. Denna kvot 

multipliceras med det totala CO2-utsläppet för en 38 mm isoleringsskiva.  

100

38
= 2,63 (38 𝑚𝑚 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑙𝑙 100 𝑚𝑚 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎) 

2,2 ∙ 2,63 = 5,786 kgCO2eq/m2

En 100 mm EPS-isoleringsskiva (tryckklass 80) beräknas generera 5,786 kgCO2eq/m2. 

Detta är beräknat i produktionsfasen (enl. miljödeklaration ”A1-A3”) vilket inkluderar 

råmaterial, transport och tillverkning.  

5.5 Sammanställning 
En sammanställning av de värden på CO2-utsläpp som beräknats i analysen redovisas i 

Tabell 12. 

Tabellförklaring: I tabellen redovisas CO2-utsläpp för ”de fyra skedena”, som nämns i 

rapportens mål och frågeställningar”. Betongtillverkningsskedet har delats upp i cement 

och ballast för att djupare kunna analysera källan till det största CO2-utsläppet.   
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Tabell 12. CO2-utsläpp sammanställning. 

[kgCO2eq] 

Cement 168 300 

Armering 9 720 

Ingjutningsgods 2 813 

Ballast 377,11 

Transport 33 293,4 

Totalt 214 503,11 

5.6 Hur bidrar de olika skedena i tillverkningsprocessen för 
prefabricerad betong till CO2-utsläpp?  

Det kan med lätthet observeras i tabell 12 att cementtillverkningen bidrar till 

majoriteten av det CO2-utsläpp som betongtillverkningen utgör. Habert & Ouellet-

Plamondon (2016) skriver att cementtillverkningen står för 95 % av de totala CO2-

utsläppen producerade vid betongtillverkning. Detta överensstämmer relativt väl med 

denna studies resultat (78,5 %, se ekvation nedan). Med detta resultat kan 

examenarbetets första frågeställning: ”Hur bidrar de olika skedena i 

tillverkningsprocessen för prefabricerad betong till CO2-utsläpp?” besvaras; betong-, 

mer exakt cementtillverkningen bidrar till det största CO2-utsläppet i produktionen av 

prefabricerade betongelement. Svar på frågeställningen redovisas tydligt i figur 5. Detta 

värde jämförs med det totala CO2-utsläpp som beräknades tidigare i analysdelen, där 

den totala betongvolymen multiplicerades med ett enligt Horvath, Miller, Paulo & 

Monteiro (2016) genomsnittligt CO2-utsläpp för betong (270 kgCO2eq/m3). Skillnaden 

är ansenlig och grundar sig i hur CO2-utsläppet beräknats samt i vilka ingredienser som 

använts i betongtillverkningen. Skillnaden visar sig tydligt genom att dela 214 503,11 

kgCO2eq med den totala betongvolym som HUS F innefattar. Detta är ingen rättvis 

jämförelse då det inte finns dokumenterat huruvida författarna tagit hänsyn till transport 

vilket gjordes i denna studie.  

168 300 

214 503,11
= 𝑐𝑎 78,5 % 

214 503,11

425
= 504,71 kgCO2eq/m3
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Figurförklaring: Figuren visar det procentuella utsläppet för varje skede som 

analyserats. Armering och ingjutningsgods visas separat även då de ligger i 

ståltillverkningsskedet. Detta gäller även ballast och cement som båda befinner sig i 

betongtillverkningsskedet.  

Figur 5. Cirkeldiagram för totalt CO2-utsläpp för varje analyserat skede. 

5.7 I vilka skeden finns det möjligheter för minskat CO2-
utsläpp i tillverkningsprocessen av prefabricerad betong? 

5.7.1 Betong 
Naqi och Gook Jang (2019) redogör för alternativa bindemedel vid tillverkning av 

cement som bidrar till mindre CO2-utsläpp utan att påverka cementens effektivitet och 

kvalitét. Syftet är att ersätta råmaterial i tillverkningen av klinker och cement med 

råmaterial utgör mindre CO2-utsläpp samt kräver mindre energi vid produktion. Detta 

är inga åtgärder Tranemo Prefab kan vidta utan visar endast på förbättringspotential i 

tillverkningsprocessen för cement, vilket kan kopplas till frågeställningen ”I vilka 

skeden finns det möjligheter för minskat CO2-utsläpp i tillverkningsprocessen av 

prefabricerad betong?”.  

Tabellförklaring: Tabellen visar CO2-utsläppsminskning vid alternativa bindemedel vid 

cementtillverkning. Den högra kolumnen visar en procentuell uppskattning på hur 

mycket CO2-utsläppet kan minska.  
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Tabell 13. CO2-utsläppsminskning vid alternativa bindemedel vid cementtillverkning. 

(Nagi. Gook Jang. 2019). 

Habert & Ouellet-Plamondon (2016) redogör för diverse ersättningsmaterials 

upphettningstemperaturer och hur det bidrar till mindre CO2-utsläpp. Calcium 

sulfoaluminate cement kräver exempelvis en uppvärmning till 1250 – 1350 C jämfört 

med klinkertillverkningen som kräver 1450 C. Energisparning på liknande sätt är en 

återkommande diskussion i flera forskningsrapporter.  

Cementa AB diskuterar problemet med ersättningsbindemedel till kalkstensbaserad 

cement i Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande (2019). De menar att 

problemet grundar sig i tillgängligheten av råvaror, vilket inte är ett problem gällande 

kalksten. Dem ersätter idag i viss utsträckning kalciumbaserad cementklinker med 

flygaska och slagg vilket är en de åtgärder som diskuteras i denna studie. Medan 

forskning kring ersättningsbindemedel till kalkstensbaserad cement framskrider 

minskar Cementa CO2-utsläppen genom ett ökat användande av biobaserade bränslen.  

Figur 6. Cementas nollvision för koldioxidutsläpp. (Cementa AB, 2019). 

Figurförklaring: Figuren visar hur energieffektivisering, biobränslen, nya cementsorter, 

karbonatisering och koldioxidavskiljning minskar CO2-utsläppet per ton cement.  
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5.7.2 Transport 
Resultatet av det som har undersökts i denna rapport visar att det finns olika åtgärder 

som kan göras för att bli mer miljömedveten när det kommer till transporter. Enligt 

Abdelsalam, Nazri Borhan & Atiq Ok Rahmat (2018) kan en miljöförbättring uppnås 

genom att använda sig av fordon som är miljövänliga. Med detta menas att en bättre 

användning av fordon som har förnybara energikällor som bränsle. Några olika 

energikällor kan vara el, biobränsle, vind och sol. 

Kontovas och Psaraftis (2016) menar att det inte bara är byte av fordon som kan göra 

skillnad utan det finns mindre kostsamma åtgärder som att bara uppmuntra förarna att 

upprätthålla en jämn hastighet och begränsa sin hastighet. Ska större ändringar göras 

för att bli bättre miljömässigt kommer det att tvinga företag att göra större investeringar. 

För att summera detta finns det olika sätt att bidra till en miljömässig förbättring inom 

transporter men för att uppnå detta kommer det att krävas kostsamma investeringar. 

Leverantörtransporter 

Flera leverantörer till Tranemo Prefab analyserades för att få en uppskattning av hur 

mycket dessa bidrar till CO2-utsläpp. Ett uppskattat värde beräknades med hjälp av 

värden från Energimyndigheten och redovisas i Tabell 9. Det kan konstateras att 

Tranemo Prefab arbetar för lokala leverantörer då cellplasten levereras från Vårgårda, 

Cement från Skövde och de anställda är bosatta i närheten. Trots att en del leverantörer 

är lokaliserade relativt långt från Tranemo är det svårt att förbättra situationen. Detta 

kan bero på värdefulla leverantörsrelationer eller att det helt enkelt inte finns bättre, 

lokalare alternativ. En rekommendation är dock att alltid sträva mot lokalare 

leverantörer för att minska CO2-utsläppen från transport.  

5.7.3 Armering 
Vid analysen av armeringen visade sig att det finns ett par åtgärder som kan göras för 

att minimera miljöpåverkan i tillverkningsprocessen. Alp, et al. (2017) menar att det 

har betydelse vilken typ av smältningsteknik som används. Den smältningsugn som 

föredras är induktionsugn. Det som är viktigt för att få processen miljövänlig är att 

inskaffa energisnålare alternativ vid tillverkning av stål samt skulle industriella 

symbiosanvändningar minska på miljöpåverkan. Med industriell symbios menas 

fokusering på långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer. Detta 

kommer bidra med effektiv användning av material, energi och andra resurser. Det som 

är en förbättringsmöjlighet är att investera i en energieffektiv smältugn men även 

genom industriella symbiosanvändningar.  

5.7.4 Isoleringsmaterial 
Efter undersökningar angående förbättringsalternativ som angår isoleringsmaterial kan 

några förslag hämtas. Förslagen som Giama (2015) nämner är att försöka hålla sig till 

närproducerade råvaror. Det nämns att ett annat förslag för att förbättra sig miljömässigt 

är genom återvinning och återanvändning av byggmaterial. En annan del att fokusera 

på är produktionsprocessen som kan energieffektiviseras genom förnybara energikällor 

men även genom uppgradering av den industriella infrastrukturen. 

Sammanfattningsvis kan förbättringar ske genom implementering av närproducerade 

råvaror, genom återvinning och återanvändning av byggmaterial, förnybara 

energikällor och uppgradering av den industriella infrastrukturen. 
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5.8 Vad kan företaget vidta för åtgärder för en minskad 
miljöpåverkan med avseende på CO2-utsläpp? 

Tranemo Prefab arbetar idag aktivt för att minska sin klimatpåverkan. På deras hemsida 

hittas ett antal viktiga händelser i deras miljöarbete som anses som en viktig grund för 

detta avsnitt i examensarbetet. Några exempel presenteras nedan.  

2013: Vi blir ISO-14001 certifierade.  

2014: Utökar vår källsortering och börjar bli riktigt bra på det.  

2015: Skaffar formar för att använda vår spillbetong till att gjuta "legoklossar". 

2016: Tillsätter en tjänst som Kvalitets- och miljöansvarig. Påbörjar inblandningen av 

stenmjöl i vår betong för att minska naturgrusuttaget.  

2017: Går med i Energimyndighetens nätverk "Energieffektiva industrier i väst". 

Skaffar en cellplastpress för att kunna pressa vår cellplast och sälja tillbaka den till 

återanvändning. Ökar iblandningen av stenmjöl i vår betong ytterligare. Tar fram en 

Energikartläggning för att kartlägga åtgärder att genomföra.  

2018: Vi börjar åtgärda det som kom fram i Energikartläggningen. Sänker trycket på 

vår kompressor. Ersätter tryckluftsdriva verktyg med elverktyg. 

Aktuell forskning redogör främst för alternativ för en miljövänligare cementtillverkning 

då denna utgör den absolut största delen av samtliga växthusgasutsläpp vid framtagning 

av betong. Alternativa bindemedel, alternativa bränslen vid tillverkningen samt el- och 

ugnseffektivitet. Åtgärder som kan vidtas utan ett byte av produktionsutrustning och 

bränslekälla för att enkelt kunna appliceras i praktiken presenteras nedan (Horvath, 

Miller, Paulo & Monteiro, 2016). 

(1) Ett ökat användande av flygaska, slagg och kalksten (20 % och 35 % ersättning).

(2) En ideell användning av ”supplementary cementious materials” (SCM) med

hänsyn till styrkor och materialegenskaper.

(3) En användning av högre brinntid för betong jämfört med dagens standard på 28

dagar.

Åtgärd (1) grundas i teorin om ersättandet av klinkerbaserad cement i 

betongtillverkningen för att minska växthusgasutsläpp. Åtgärd (2) behandlar 

kompletterande cementmaterial (SCM). Med detta menas att olika material som 

flygaska, slagg, kiseldioxidrök blandas med cement för att få olika egenskaper på 

betongen. Denna procentuella ersättning av cement bidrar till ett lägre CO2-utsläpp. 

Åtgärd (3) undersöktes genom att ersätta dagens standard för brinntid för betong på 28 

dagar till 56, 90 samt 180 dagar. Detta visar en potentiell minskning av cement som 
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behövs för att bibehålla den hållfasthet som krävs (Horvath, Miller, Paulo & Monteiro, 

2016). 

Figurförklaring: Ett stapeldiagram som visar en procentuell minskning av CO2-utsläpp 

vid vidtagning av de åtgärder som omnämns tidigare i kapitlet. 

Figur 7. Procentuell minskning av CO2-utsläpp vid åtgärder (1), (2) och (3). (Horvath, 

Miller, Paulo & Monteiro, 2016). 

Horvath, Miller, Paulo & Monteiro (2016) menar att 650 miljoner ton CO2eq, 

motsvarande 24 % av de globala CO2eq-utsläppet orsakat av betongproduktion skulle 

upphöra genom en global implementering av de tre ovannämnda åtgärderna.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Med tillgång till insamlad empiri samt en djupdykning i aktuell forskning har samtliga 

frågeställningar kunnat besvaras. Vetenskapliga artiklar som forskat kring samma ämne 

har studerats för att få ut en så hög reliabilitet som möjligt. Reliabiliteten ökar om flera 

artiklar leder till samma slutsats. Då samtliga intervjuer som använts för insamling av 

empiri skett i kvantitativ form anses dessa erhålla en hög trovärdighet då risken för 

misstolkningar och missförstånd är minimal.  

Målet med examensarbetet var att analysera fyra skeden i tillverkningsprocessen av 

prefabricerad betong ur miljösynpunkt med avseende på CO2-utsläpp för att sedan 

komma med konkreta förbättringsåtgärder alternativt enbart bidra med nyttig kunskap 

för företagets framtid. Samtliga skeden har analyserats enligt ovannämnt mål. 

Förbättringsåtgärder för den allmänna betongproduktionen har diskuterats och 

analyserats. Förbättringsåtgärder som enklare kan tillämpas på ett företag utan att tillta 

större förändringar har också diskuterats då dessa anses viktigare i detta examensarbetes 

syfte.  

Examenarbetets resultat kan uppskattas till ett generellt CO2/m3 som gäller vid liknande 

förutsättningar. Då referensobjektet HUS F som arbetet kretsade kring har en relativt 

lång transportsträcka är värdet inte applicerbart till alla byggprojekt. Ett bortseende av 

CO2-utsläppen genererade från transportering av betongelementen skulle ge ett säkrare 

värde på CO2/m3. Dessa siffror presenteras nedan. Ett liknande värde togs fram för en 

100 mm isoleringsskiva (5,786 kgCO2eq/m2). 

Tabell 14. CO2-utsläppssammanställning utan transport. 

[kgCO2eq] 

Cement 168 300 

Armering 9 720 

Ingjutningsgods 2 813 

Ballast 377,11 

Totalt 181 207,7 

181 207,7

425
= 426,37 kgCO2eq/m3
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Figur 8. Cirkeldiagram med procentuellt CO2e-utsläpp utan transport. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som valdes för genomförandet av examensarbetet var Litteraturstudie samt 

Intervju. Litteraturstudien gjordes i syfte att fördjupa författarna i ämnet samt insamling 

av diverse resultat från aktuell forskning. Tillvägagångssättet anses lämpligt för arbetet 

och har bidragit till relevanta diskussioner och analyser. Intervjuerna som genomfördes 

bidrog till nödvändig information för att kunna genomföra analyserna i arbetet. Valet 

att göra intervjuerna över mail anses lyckat då det visade sig vara ett tydligt och effektivt 

sätt att samla kvantitativa data.  

Metoderna utfördes enligt planering och all nödvändig empiri samlades in. Något som 

hade kunnat fördjupa arbetet ytterligare och ge ett tydligare resultat vore kvalitativa 

intervjuer med personer med expertis inom klimatpåverkan av betongtillverkning. 

Exempel på sådana intressanta parter skulle vara Cementa AB eller betongtillverkare 

för att djupare kunna diskutera kring vilka åtgärder som faktiskt kan tillämpas i 

praktiken.  

För att få en bättre blick av hur Tranemo Prefab arbetar med miljön idag hade det varit 

bra om det hade utförts en fältstudie på plats. Detta för att med egna ögon kunna granska 

och hitta detaljer i deras miljöarbete. Om detta gjordes skulle studien blivit mer pålitlig. 

Något som kunnat gynna examensarbetets värde vore att göra ett beräkningsprogram i 

exempelvis Excel där byggprojektets förutsättningar fylls i för att sedan generera ett 

approximativt CO2eq-utsläpp.  

En LCA-analys med CO2-beräkningsprogram hade varit intressant att genomföra och 

enbart fokusera på produktionsdelen i beräkningarna. Detta hade kunnat genomföras 

med exempelvis Anavitor, som är ett miljöberäkningsprogram lämpat för att beräkna 

LCC (Life Cycle Cost) och LCA (Life Cycle Assessment) på ett byggnadsverk. 

Diskussion och slutsatser



33 

6.3 Begränsningar 
Studien avgränsades till tillverkningsprocessen av prefabricerad betong. Ett specifikt 

projekt HUS F analyserades med avseende på CO2-utsläpp i fyra tillverkningsskeden; 

betong, armering, cellplast samt transport. De slutgiltiga resultat som redovisas under 

rubrik 5.5 Sammanställning anknyter till tillverkningen av prefabricerade 

betongelement till HUS F. Det generella värdet kgCO2eq/m3,betong kan appliceras vid 

likartade projekt. Dock bör det poängteras att CO2-beräkningarna som använts vid 

denna studie kan vara bristfälliga. Detta då uppskattningar gällande 

leverantörtransporter och generella CO2eq-utsläpp/enhet,material använts. Majoriteten 

CO2-utsläpp är framtagna utanför Sverige och bör därför beaktas med viss försiktighet 

då dessa inte nödvändigtvis stämmer helt överens med värden framtagna i Sverige. För 

att få ett mer exakt slutresultat skulle ett CO2eq-utsläpp för varje material framtaget i 

Sverige krävas. För ett ytterligare tillförlitligt resultat skulle de CO2eq-utsläpp som 

använts i arbetet matcha de exakta material som användes i betongframtagningen vilket 

inte kan säkerställas i nuläget.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problemet med betongproduktionens höga CO2-utsläpp grundas framförallt i 

framtagningen av cement. Det konstaterades i denna studie att cement stod för 78 % av 

det totala CO2-utsläppet för betongproduktionen av HUS F. Därför bör mycket fokus 

läggas vid förbättring av cementtillverkningsprocessen med avseende på CO2-utsläpp. 

Detta innebär inte att mindre fokus skall läggas vid forskning för miljövänligare 

transport, isolering och stål. Samtliga områden bör förbättras och potential finns 

definitivt att hämta vid alla produktionsskeden. 

Avslutningsvis kan ett antal rekommendationer framhävas. 

• Fortsätt sträva mot lokala leverantörer.

• Om möjligt, överväg applicering av de åtgärder som diskuteras i avsnitt 5.8:

o Ett ökat användande av flygaska, slagg och kalksten (20 % och 35 %

ersättning).

o En ideell användning av ”supplementary cementious materials” (SCM)

med hänsyn till styrkor och materialegenskaper.

o En användning av högre brinntid för betong jämfört med dagens

standard på 28 dagar.

• Lastbilschaufförer bör hålla en jämn hastighet samt hålla sig inom

hastighetsbegränsningar.

• Användande av moderna lastbilar med lägre bränsleförbrukning.

• Energieffektiv tillverkningsprocess med fokus på produktionsutrustning.

• Ökad användning av grönt bränsle. Exempelvis hybridlastbilar.

• Förnybara energikällor.

Diskussion och slutsatser
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett viktigt område att utforska är huruvida dessa teoretiska åtgärder är applicerbara i 

verkligheten. Även om åtgärderna är väl grundade i vetenskapliga tester och experiment 

kan det vara svårt att använda dessa i ett verkligt scenario. Detta går hand i hand med 

en undersökning om hur mycket det skulle kosta ekonomiskt för ett företag att vidta 

dessa åtgärder. Behövs nya produktionsverktyg, lagerutrymme eller byte av 

leverantörer? Hur påverkar detta företaget? 

Något intressant för vidare forskning är vilken effekt mer en miljövänlig betong har på 

hållbarheten på betongelementen. Här finns redan mycket information att hämta i 

aktuell forskning men är absolut ett relevant ämne för fortsatt forskning.  

Diskussion och slutsatser
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