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Förord 

En av Trafikverkets strategiska utmaningar är att bygga ett energieffektivt transportsystem 

med begränsad klimatpåverkan. Inom utvecklingsprojektet ’Systematisering av 

energideklarationer’ har vi testat modeller för beräkning av energianvändning och 

emissioner av växthusgaser vid byggande och underhåll av vägar. Det har gett oss en god 

uppfattning av vad som ur klimatsynpunkt och i ett livscykelperspektiv är mer eller mindre 

betydande poster vid anläggningsbyggande. Resultaten av livscykelanalyser beror till stor 

del på vilka gränser man sätter för sina beräkningar och förstås på datamaterialets kvalitet. 

Då man jämför olika livscykelstudier är det därför viktigt att man använder samma 

systemgränser, t ex livslängder, dimensioner och underhållsintervall. 

Denna rapport redovisar en pilotstudie där en etablerad LCA-modell använts för att jämföra 

två alternativa vägdragningar. 
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Inledning 

En av Trafikverkets utmaningar är att bygga ett energieffektivt transportsystem med 

begränsad klimatpåverkan. I den uppgiften ingår att planera infrastruktur för att minska 

energiförbrukningen och att utveckla energieffektivare metoder för konstruktion och 

underhåll av vägar. 

Den här studien gjordes med syfte att jämföra användning av ej förnybar energi och 

utsläpp av fossila växthusgaser för olika vägdragningar och för att undersöka hur mycket 

de olika faserna konstruktion, underhåll och drift av vägen bidrar till detta. Det här är ett 

pilotprojekt med förenklade beräkningar som inte är tänkt att användas som 

beslutsunderlag. I framtida projekt när metoden är mer utvecklad kan den komma att 

användas i beslutsprocessen vid jämförelse av alternativa vägdragningar och för att se vilka 

delar av vägbyggen som står för mest klimatpåverkan och därigenom var resurser i första 

hand bör sättas in för att minska detta. 

Trafikverket har tre upprättade förslag till arbetsplaner för en ny delsträcka på E12, delen 

Röbäck till befintlig E12, vilka ingår i Umeåprojektet Västra länken. I samtliga tre förslag till 

arbetsplaner föreslås vägen utformas som en ny 2+1 väg. I den här studien jämförs 

energiförbrukning och växthusgasutsläpp för två av de tre alternativa vägdragningarna.  

Det ena alternativet kallas här för alternativ Öster om Prästsjön, vägsträckningen är cirka 

5,5 km och går från Röbäck över Umeälven på bro och fram till befintlig E12 med östlig 

dragning förbi Prästsjön (Detta är en del av ett kombinationalternativ där en alternativ 

vägdragning väster om Prästsjön också finns föreslagen, det alternativet är dock inte 

inkluderat i denna studie).   

Det andra alternativet i jämförelsen är det Inre alternativet och omfattar en vägsträckning 

på cirka 4,3 km från Röbäck och över Umeälven på bro som övergår till en cut and cover 

tunnel1 till befintlig E12 på norra sidan av Umeälven, se   

Figur 1.  

 

  

Figur 1. Figuren visar de tre alternativa vägdragningarnas ungefärliga läge. I den här studien jämförs 

                                                           
1 Cut and cover tunnel innebär att ett djupt “dike” schaktas ur från ytan och själva tunneln formas med 
väggar och tak av betong som till sist täcks med jord.   

Röbäck 

Prästsjön 
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energiförbrukning och utsläpp av fossila växthusgaser för alternativet Öster om Prästsjön och Inre 

alternativet. 

Syfte  

Studiens syfte är att jämföra förbrukning av ej förnybar energi och mängden utsläpp av 

fossila växthusgaser för de olika vägdragningarna. Framtida trafik på vägen är en viktig 

faktor vid jämförelse av klimatpåverkan men detta har inte tagits med i denna studie som i 

stället fokuserar på konstruktion, underhåll och drift av vägen. 

 

Metod och omfattning 

Analys från ett livscykelperspektiv 

Den här undersökningen är upplagd som en livscykelanalys med avseende på förbrukning av 

ej förnyelsebar energi och utsläpp av fossila växthusgaser för de båda vägdragningarna. En 

livscykelanalys (LCA) beskriver hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts 

livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser, användning och underhåll, till 

avfallshanteringen inklusive transporter och energiåtgång i mellanleden. LCA-metodik är 

standardiserad i SS-EN ISO 14044:20062 och definieras som:  

”LCA berör miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan (t.ex. användning av resurser och 

miljökonsekvenserna av utsläpp) genom en produkts hela livscykel från anskaffning av 

råmaterial och vidare till produktion, användning, slutbehandling (end-of-life), 

återvinning och slutlig kvittblivning (d.v.s. från vaggan till graven)” 

Denna LCA bygger på kalkyler från hösten 2011.  

För att kunna göra beräkningar av miljöpåverkan och jämföra detta mellan de alternativa 

vägdragningarna har en funktionell enhet3 använts. I det här fallet har beräkningar gjorts 

på: 

• Den väglängd som planerats i de två olika vägalternativen med en antagen livstid på 40 

år.  

• Vägdragningarnas miljöpåverkan på årsbasis, den funktionella enheten är alltså: 

miljöpåverkan per km väg/år, denna storhet används för att jämföra miljöpåverkan 

mellan de olika alternativen. 

Programvara och datakvalitet 

Mjukvaran SimaPro version 7.3.0 har använts för analysen av vägdragningarna. SimaPro är 

en mjukvara specifik för LCA och är vanligt förekommande i dessa sammanhang. Det 

livscykelinventeringsdata som använts i analysen är från databaser som innehåller verifierad 

                                                           
2 Internationell standard med krav och vägledning för livscykelanalys (LCA). 
3 Den funktionella enheten är ett kvantitativt mått på funktionen hos den studerade produkten eller 
tjänsten (SS-EN ISO 14044:2006). 
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och kontinuerligt uppdaterad data (Frischknecht & Jungbluth, 2007). Datat bedöms hålla 

god kvalitet.  

Det finns flera olika växthusgaser som bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. 

För att kunna redovisa resultatet av analysen samlat räknas gasernas 

uppvärmningspotentialer om till koldioxidekvivalenter (CO2e), dvs mängden koldioxid 

(CO2) som skulle ge en lika stor klimatpåverkan.  

Utsläppen av växthusgaser redovisas som fossila utsläpp (d.v.s. utsläpp från fossila bränslen 

och material). I denna beräkningsmetod tas inte hänsyn till de ingrepp som görs i naturen 

vid till exempel cementframställning och andra processer, vilket ger andra miljöeffekter än 

utsläpp av växthusgaser. 

Begränsningar i analysen  

Analysen har begränsats till att omfatta råvaruutvinning och tillverkning av 

konstruktionsmaterial, transport från fabrik till arbetsplats samt vissa aspekter av underhåll 

och drift. Den kommande vägtrafiken samt rivning och slutgiltig kvittblivning av material 

har inte inkluderats i analysen.  

För de indata som använts beräknas utsläpp av växthusgaser och förbrukning av ej förnybar 

energi från uttag av råvaror till anläggning av vägen, i livscykeltermer kallat ”vagga till 

grind”.  

Tillgängligheten av data har inneburit vissa begränsningar, då specifika miljödata för 

projektets material och specifika leverantörer inte har tagits fram. Detta innebär att de 

ingående materialen är baserade på generella europeiska data.      

Då syftet är att jämföra olika vägdragningar har etapp E9 Röbäck – Röbäcksdalen inte 

inkluderats i studien då den är gemensam för de båda vägdragningarna. 

 

Material och processer i vägens livscykel 

I det här avsnitten beskrivs inventeringen av de processer och material i de olika 

vägalternativens livscykler, bestående av konstruktion, drift och underhåll, som innebär 

energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.  

Konstruktion 

En mängd material, processer och transporter har inkluderats i analysen av vägarnas 

konstruktionsfas. Beräkningar tas inte upp i detalj här. Se Figur 2 för exempel på vad som 

kan ingå i en vägkonstruktion. 
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Figur 2. Konstruktion av väg (Vägverket 2008). 

 

Eftersom specifika entreprenörer och leverantörer i dagsläget inte är bestämda har 

modellering gjorts med data som inte är projektspecifika utan istället kommer från 

etablerade, tredjepartsgranskade livscykeldatabaser. Till materialkalkylerna behövs dock 

vissa specifika materialuppgifter samt data om själva vägkonstruktionen för att kunna 

modellera klimatpåverkan och energianvändning, sådana uppgifter har uppskattats med 

vissa antaganden om broars utseende mm. 

Inkluderat i beräkningen för konstruktion: 

• Bro över Umeälven 

• Tunnel (I kalkylen för det Inre alternativet) 

• Vägbroar 

• Vägöverbyggnad, se Figur 3. 

Figur 3. Principskiss av vägens överbyggnad (Vägverket 2008). Ungefärliga mängder av massor har 

antagits för Slitlager, Bärlager, Förstärkningslager och Skyddslager, inga slänter är medräknade. 

 

• Schakter 

• Fyllnadsmaterial 
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• Geotekniska förstärkningsåtgärder 

• Förarbeten och hjälparbeten.  

• Övriga mindre poster. Exempel är vägmärken och viltstängsel.  

Varje post innehåller beräkningar av massan och mängden av olika material, 

råvaruutvinning, tillverkning och transport från fabrik till arbetsplats. I vissa poster handlar 

det om ett energikrävande arbete som utförs. Exempelvis jord och sand antas finnas i 

områden så bara energiåtgången vid uppgrävning har räknats med. Entreprenadarbeten är 

inkluderade för asfaltläggning men inte för spontning/pålning4. Åtgärder för fjärrvärme, 

vatten och avlopp, el och opto-ledningar har inte tagits med i analysen. 

Underhåll och Drift 

Det underhåll som är inkluderat i beräkningen visas i Tabell 1 nedan. I underhållet 

inkluderas inte underhåll av gång-/cykelvägar eller cykelbroar.  

Tabell 1. Underhåll som är inkluderat i beräkningen samt frekvensen för utförandet. 

Underhåll Frekvens 

Klippning av vägkanter 1 gång per år 

Tvättning av kantstolpar 10 gånger per år 

Saltning av väg 35 gånger per år 

Sopning och upplockning av sand 1 gång per år 

Snöröjning 35 gånger per år 

Utbyte asfalt Utbyte av slitlager vart 5:e år 

Utbyte ner till bärlagret vart 20:e år 

 

Driftfasen inkluderar elförbrukning för belysning i båda alternativen samt drift av fläktar i 

tunneln för det Inre alternativet.  

Antaganden avseende transporter 

I denna studie har följande antaganden gjorts avseende transporter:  

• Avstånd till täkt 7 km.  

• Transportsträcka inom området 1 km.  

                                                           
4 Förstärkning när markens bärighet inte är tillräcklig. 
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• En lastbil med släp tar 26 ton material. Ett tåg tar 840 ton material. En båt tar 50 000 

ton material.  

• Sträckorna för materialtransporterna är uppskattade efter information ifrån 

leverantörer. Betong tillverkas i Skellefteå, avstånd 136 km med lastbil. Armering 

tillverkas i Finland, avstånd 1200 km med lastbil. Lättklinker tillverkas i Linköping, 

avstånd 850 km med lastbil. Betongpålar tillverkas i Västerås, avstånd 600 km med 

lastbil. Stålkonstruktion för bro Umeälven tillverkas i Tyskland, avstånd 2000 km med 

båt och 1100 km med tåg. 

 

Resultat 

Nedan beskrivs resultatet av beräkningar för respektive vägsträcka. Beräkningarna är 

utförda i programmet SimaPro med de tidigare beskrivna beräkningsmetoderna, 

begränsningarna och antagandena.  

Resultaten för energiförbrukningen (förbrukning av energi från fossila källor) jämförs med 

energianvändningen för en genomsnittsvilla på 150 kvm vilket motsvarar 16 950 kWh per 

småhus för uppvärmning och varmvatten under 2012 exklusive hushållsel 

(Energimyndigheten 2013). 

Resultaten för klimatpåverkan jämförs med bilåkning: en ny personbil som registrerades 

under 2012 förbrukar i genomsnitt 5,5 l/100 km och 138 g CO2e/km (Trafikverket, 2014).  

Energiförbrukning (förbrukning av fossila energikällor) 

Den totala energiförbrukningen fördelat på konstruktion, underhåll och drift är enligt 

beräkningarna, se Figur 4 nedan: 

  

 Figur 4. Total energiförbrukning (MWh) för det Inre alternativet och alternativet Öster om Prästsjön. 
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När man jämför energiförbrukningen mellan alternativen ser man att det inte skiljer sig så 

mycket åt.  

Inre alternativet 

Total energiförbrukning ca 178 800 MWh med fördelningen konstruktion 132 200 MWh, 

underhåll 46 000 MWh och drift 590 MWh. Detta motsvarar ungefär 10 500 villors årliga 

energiförbrukning. 

Alternativet Öster om Prästsjön 

Total energiförbrukning ca 173 700 MWh med fördelningen konstruktion 114 700 MWh, 

underhåll 58 900 MWh och drift 180 MWh. Detta motsvarar ungefär 10 200 villors årliga 

energiförbrukning. 

Störst energiförbrukning sker under konstruktionsfasen. Energiförbrukningens fördelning 

under konstruktionsfasen kan ses i Figur 5 nedan. Störst påverkan från det Inre alternativet 

har tunneln och uppgår till ca 46 900 MWh. Störst påverkan från alternativet Öster om 

Prästsjön kommer från broar och vägar och uppgår till ca 35 800 respektive 35 300 MWh.  

 

Figur 5. Mängden energi som förbrukas (mätt i MWh) varierar beroende på vilka delar som ingår i 

konstruktionsfasen. Vänster stapel visar energiförbrukningen för konstruktionen av Inre alternativet 

och den högra för alternativet Öster om Prästsjön. 

 

Underhållsfasens energiförbrukning kommer nästan uteslutande från utbyte av asfalt i båda 

alternativen. Då vägsträckan är längre för alternativet Öster om Prästsjön står den för en 

större energiförbrukning.  

Driftfasen är relativt sett näst intill obefintlig och inkluderar energiåtgång för belysning i 

båda alternativen och även fläktar för det Inre alternativet.  

Energiförbrukningen räknat per km och år5 visar att det Inre alternativet står för ca 1000 

MWh och alternativet Öster om Prästsjön för ca 800 MWh. Detta motsvarar ungefär 61 

respektive 47 villors årsförbrukning, se Figur 6.   

                                                           
5 Baserat på en total analysperiod över 40 år. 
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Figur 6. Energiförbrukning per km väg och år för de båda vägalternativen (baserat på en analysperiod 

över 40 år). 

 

Klimatpåverkan (utsläpp av växthusgaser från fossila källor) 

Figur 7 visar det totala utsläppet av fossila växthusgaser fördelat på konstruktion, underhåll 

och drift i de båda alternativen. 

Mängden betong skiljer sig åt mellan alternativen vilket bidrar till att det blir en stor 

skillnad mellan alternativen när man jämför klimatpåverkan.  

 

Figur 8. Totalt utsläpp av växthusgaser mätt i ton CO2e (koldioxidekvivalenter) för det Inre alternativet 

och alternativet Öster om Prästsjön, uppdelat i faserna konstruktion, underhåll och drift av vägarna. 

 

Inre alternativet 

38 200 ton CO2e med fördelningen Konstruktion 32 400 ton CO2-ekvivalenter, underhåll 5 

600 ton CO2e och drift 200 ton CO2e. Totalen motsvarar ca 7000 varv runt jorden i bil. 
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Alternativet Öster om Prästsjön 

29 400 ton CO2e med fördelningen Konstruktion 22 100 ton CO2e, underhåll 7 200 ton CO2e 

och drift 64 ton CO2e. Totalen motsvarar ca 5 300 varv runt jorden i bil. 

Fördelningen för klimatpåverkan i konstruktionsfasen kan ses i Figur 9. Störst 

klimatpåverkan för det Inre alternativet kommer från tunneln och uppgår till ca 16 800 ton 

CO2e. Det beror på att en stor mängd betong åtgår vid anläggandet av tunneln. I betongen 

ingår cement vars framställning leder till stora utsläpp av växthusgaser.  

Störst klimatpåverkan från konstruktionen av alternativet Öster om Prästsjön kommer från 

broar och uppgår till ca 9 800 ton CO2e. Den största delen kommer från bron över 

Umeälven. Eldningsolja vilket krävs vid exempelvis asfaltsproduktionen är det som ger 

upphov till störst utsläpp av växthusgaser i detta alternativ. Alternativet Öster om Prästsjön 

består utav en längre sträcka vilket innebär att det krävs mer asfalt, vilket kan förklara 

skillnaden mellan alternativen. 

Underhållsfasens klimatpåverkan kommer nästan uteslutande från utbyte av asfalt i båda 

alternativen. Då vägsträckan för alternativet Öster om Prästsjön är längre så står 

underhållet för en större del av klimatpåverkan.  

Drift inkluderar energiåtgång för belysning i båda alternativen samt fläktar för det Inre 

alternativet.  

 

Figur 9. Utsläpp av klimatpåverkande fossila växthusgaser, mätt i ton CO2e (koldioxidekvivalenter), för 

olika delar av konstruktionen inom respektive vägdragning. 

 

Klimatpåverkan räknat på km och år visar att det Inre alternativet står för ett utsläpp på ca 

220 ton CO2e per km och år och alternativet Öster om Prästsjön för ett utsläpp på ca 130 ton 

CO2e per km och år, se Figur 10. Detta kan jämföras med en bilresa runt jorden vilken för 

det Inre alternativet tar oss ca 40 varv och för alternativet Öster om Prästsjön ca 24 varv.  
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Figur 20. Klimatpåverkan per km väg och år för de olika vägalternativen (baserat på en analysperiod 

över 40 år). 

 

 

Tolkning och diskussion 

Resultaten visar att skillnaden mellan de båda alternativen är relativt sett liten avseende 

förbrukning av ej förnybar energi. Konstruktionsfasen står för den största påverkan i det 

Inre alternativet vilket beror på att det åtgår mer energikrävande material. Underhållsfasen 

är störst i alternativet Öster om Prästsjön beroende på en längre total vägsträcka, resultaten 

per km är detsamma för de båda alternativen.  

Resultaten från beräkningen med avseende på växthusgaser visar att den vägsträckning som 

har minst klimatbelastning är alternativet Öster om Prästsjön. Detta beror huvudsakligen på 

att det åtgår mer material med hög CO2 belastning i det Inre alternativet. Underhållsfasen är 

störst i alternativet Öster om Prästsjön beroende på en längre total vägsträcka, resultaten 

per km är detsamma för de båda alternativen.  

För de båda alternativen är det konstruktionsfasen som står för mest energiförbrukning och 

störst klimatpåverkan. Detta beror på att materialproduktionen står för störst påverkan. 

Även för underhåll är det materialproduktionen av asfalt som står för merparten av 

utsläppen. Varför driften är så obetydlig kan bero på att det enbart är inlagt drift för 

belysning för de båda alternativen samt fläktar för det Inre alternativet.  

De poster från materialkalkylen som har störst påverkan om man studerar klimatbelastning 

är tunnel respektive bro och vägöverbyggnad. Vägöverbyggnad inkluderar produktion och 

utläggning av asfalt och har i stort sett samma klimatpåverkan i de båda alternativen.  

När man granskar resultaten ser man att det inte skiljer sig så mycket åt i förbrukning av 

fossila bränslen mellan alternativen. Det Inre alternativet består av en större mängd betong 

vilket gör att det blir en stor skillnad mellan alternativen när man jämför klimatpåverkan.  

Det Inre alternativets tunnel kräver en stor mängd betong vilket återspeglas i resultaten. 
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Det som främst bidrar till klimatpåverkan under stålproduktionen är sintringsprocessen6, i 

vilken kol förbränns och, framför allt, att bränd kalk förbrukas vilken under dess tillverkning 

genererar mycket klimatpåverkande utsläpp. Den huvudsakliga källan till betongens 

påverkan härrör från tillverkning av klinker i cementproduktionen där mycket energi 

fordras och mycket CO2 frigörs. 

Materialkalkylerna innehåller enbart specifika mängder för bro över Umeälv, för de övriga 

broarna finns inga specifika mängder framtagna. För dessa broar har i denna LCA mängden 

betong och stål uppskattats utifrån en ”standard bro”. Med tillgång till mer specifika 

kalkyler för broarna hade ett mer rättvisande resultat kunnat beräknas. Detta ligger utanför 

ramen i denna LCA. I ett senare skede i vägprojektet kan detta material finnas framtaget. 

Denna studie är baserad på generell data med europeiska förhållanden. Alla material är 

modellerade utifrån jungfruliga källor, det vill säga inga återvunna material har tagits med i 

klimat- respektive energibedömningen. Om specifika data som visar på återvunna källor 

funnits att tillgå hade resultaten troligtvis blivit annorlunda eftersom energiåtgång och 

klimatpåverkan varierar vid framställning av exempelvis stål och cement beroende på 

tillverkningssätt. Hur påverkas resultaten om det istället för jungfrulig asfalt delvis används 

återvunnen asfalt? Eller återvunnet stål kontra jungfruligt? Det hade varit intressant att se 

hur mycket ett ”aktivt” val av tillverkare kan påverka resultatet. Detta har studerats i andra 

utredningar för Trafikverket, och visat på relativt stora skillnader, vilket tyder på att det 

även skulle ge intressanta resultat här. Det skulle också vara intressant att titta närmare på 

transporter och hur stor effekt avståndet som materialen fraktas har på mängden utsläpp. 

Generella resultat ger dock en god fingervisning om de faktiska förhållandena, och en analys 

med specifik data kan först göras efter entreprenörer finns avropade, deras respektive 

leverantörer specificerade samt att de faktiska förbrukningsmängderna material är 

beräknade.  

I denna utredning har inte den kommande trafiken längs respektive vägsträckning 

medräknats. Det är vägtrafiken som normalt sett står för en mycket större andel av miljö- 

och klimatpåverkan från en vägsträcka än vad själva infrastrukturen gör under hela vägens 

livscykel. 

I denna LCA har det inte heller undersökts hur rivningsfasen kan påverka resultatet. 

 

 

 

                                                           
6 Under hög temperatur fogas fasta partiklar ihop till ett större sammanhängande material. 
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