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Sammanfattning 

Klimatförändringarna är en av vår tids stora hot. Årligen svarar byggsektorn för 40 % 

av all global energianvändning och en tredjedel av alla växthusgasutsläpp, i världen. 

Betong är en stor bidragande faktor och i Sverige produceras 5 miljoner kubikmeter 

betong varje år men med optimerade konstruktioner kan stora materialbesparingar 

göras.  

Större delen av alla brokonstruktioner i Sverige är byggda i betong där plattrambroar 

utgör nästan hälften av det svenska brobeståndet. Majoriteten av plattrambroarna är 

platsgjutna och målet med den här studien är att jämföra produktionsmetoden 

platsgjuten med prefabricerad för att se vilken som är mest lönsam ur ett 

helhetsperspektiv. 

En fallstudie har utförts där två befintliga plattrambroar med olika produktionssätt 

har jämförts ur ett livscykelperspektiv med hänsyn till miljö samt kostnad. Genom att 

kombinera två livscykelkalkyler med olika fokus kan jämförelsen redovisa skillnader 

mellan de två produktionssätten och visa på möjlighet till besparingar för både miljö 

och kostnad. Ett från analysen generaliserat resultat medför att denna studie kan 

användas som riktlinje vid val av produktionssätt för kommande plattrambroar.  

För plattrambroar visar denna studie att prefabricerat produktionssätt är ett 

lämpligare val ur både kostnad- och klimatsynpunkt. Förutom den stora 

tidsbesparingen som kan göras med prefabricerat produktionssätt kan även material-, 

transport- och maskinbesparing göras. Dock hämmas innovativa lösningar och 

möjligheter till besparingar på grund av utformningskrav vilket gör att besparingar 

för miljö och ekonomi går förlorade.  

Vid val av en optimerad plattrambro skulle en reducering med 26 % i 

koldioxidutsläpp ske och 262 000 SEK skulle kunna besparas. Val av rätt 

konstruktion är således av stor vikt för att åstadkomma en hållbar infrastruktur där 

god miljö spelar lika stor roll som kostnaden. 
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Abstract 

Plattrambron är Sveriges vanligaste typ av bro och utgör nästan hälften av Sveriges 

brobestånd. I den här studien har det utförts en jämförelse mellan två produktionssätt 

för plattrambroar utifrån ett livscykelperspektiv. Studien bygger på att jämföra olika 

produktionsmetoder utifrån kostnad- och miljösynpunkt där förslag till förbättringar 

redogörs för att förenkla valet av produktionsmetod. Fokus mot hållbar infrastruktur 

ökar och att ur ett livscykelperspektiv jämföra olika produktionssätt kan leda till 

minskad miljöpåverkan och vinster ur ett kostnadsperspektiv.  

Denna fallstudie visar att prefabricerat produktionssätt kan ge stora besparingar med 

hänsyn till klimat och ekonomi. Fallstudien omfattas av kvalitativa interjuver med 

aktörer i branschen och beräkningar har utförts enligt livscykelkostnad- och 

livscykelanalysers normer. Möjlighet till ytterligare materialbesparingar finns för 

båda produktionssätten om ändring av kraven för brobyggande sker, då krav på 

utformning hämmar möjligheten till nya och bättre lösningar. Studiens resultat visar 

att det genom rätt val av produktionsmetod är möjligt att sänka emission av 

koldioxid, minska energiåtgång och sänka kostnader för infrastrukturen. Ytterligare 

vinster kan erhållas om ändringar av kraven utförs. 

Nyckelord: Betongbro, Plattrambro, Livscykelkostnad, Livscykelanalys, 

Koldioxidutsläpp, Optimering, Energiåtgång, Effektivisering, Klimatpåverkan.  
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Abstract 

Flat frame bridges are the most common type of bridge in Sweden and constitutes 

almost half of all bridges in Sweden. In this study, a comparison between two 

production methods of flat frame bridges from a lifecycle perspective has been 

conducted. The study is built on comparing production methods from cost and 

environmental viewpoints where suggestions for improvements are presented to 

facilitate the choice of production method. Focus on environmentally sustainable 

constructions is increasing and by comparing different production methods from a 

lifecycle perspective it is possible to decrease environmental impact and increase 

cost-efficiency. 

The results of this case-study show that prefabricated production method offers 

greater savings regarding environment as well as economy. The possibility of further 

material savings exists for both production methods, prefabricated and site-cast, if 

changes of the regulations regarding bridge construction are made, as current 

regulations on design inhibits possibilities of new and better solutions. The result of 

the study shows that by choosing the right production method it is possible to 

decrease emissions of carbon dioxide, reduce energy consumption and costs for the 

infrastructure. Further gains can be made if regulations are changed.  

Key words: Concrete bridge, Flat frame bridge, Life cycle cost, Life cycle analysis, 

Carbon dioxide emissions, Optimization, Energy consumption, Climate impact. 
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1 Introduktion 

Klimatförändringar är en av vår tids stora hot. Byggsektorn står för 40 % av 

all global energianvändning och en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser, 

i världen (UNEP SBCI 2009). I Sverige har vi något lägre utsläpp men 2015 

stod byggsektorn i Sverige trots det för 11,1 miljoner ton utsläpp av 

koldioxid vilket motsvarade 18 % av det totala koldioxidutsläppet i Sverige 

(Boverket 2018). Byggnadsmaterial släpper ut koldioxid under dess 

tillverkningsprocess där mängden koldioxid varierar beroende på material. 

Betong är ett av de byggnadsmaterial som ger upphov till stor mängd 

koldioxidutsläpp, främst orsakat av dess bindemedel cement. Cementets 

tillverkningsprocess står för 7 % av koldioxidutsläppen i världen (Harbert, 

Billard, Rossi, Chen & Roussel 2010).  

I Sverige produceras över 5 miljoner kubikmeter betong årligen  

(Svensk Betong 2018a). Betong används i olika byggkonstruktionsområden, 

till exempel i bostäder och broar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Broar är en väsentlig del i den moderna infrastrukturen (Safi 2012). 

I Sverige ansvarar främst Trafikverket för projektering, byggande och 

förvaltning av det statliga vägnätet. Trafikverket står för kontroll av 

konstruktionshandlingar för deras egna broar och utvecklar regelverk 

(Trafikverket 2015a). Trafikverket förvaltar ett bestånd på cirka 21 000 

broar (BaTMan 2018a). Aktörer som bygger broar förutom Trafikverket 

följer de regelverk som tagits fram av Trafikverket.  

När Trafikverket har beslutat att en bro ska byggas påbörjas en 

upphandlingsprocess som inleds med att behovet av bron definieras av 

Trafikverket i ett förfrågningsunderlag som tas fram av en upphandlad 

konsult. Därefter annonseras förfrågningsunderlaget ut med möjlighet för 

leverantörer att arbeta fram anbud som genomgår en prövning av 

Trafikverket, där anbuden viktas mot varandra i förhållande till 

förfrågningsunderlaget. Den leverantör vars anbud bedöms vara lämpligast 

vinner kontraktet för bron (Trafikverket 2015b).  

 

Den vanligast förekommande brotypen är plattrambron som utgör cirka 

hälften av trafikverkets brobestånd (BaTMan 2018b). Plattrambroar är en 

typ av betongbro vilka kan produceras av prefabricerade betongelement eller 

byggas som platsgjutna. Abetong som en tillverkare av prefabricerade 

betongkonstruktioner, däribland betongbroar, upplever att Trafikverkets 

Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204) och Råd Brobyggande (TDOK 

2016:0203) riktar sig mer åt det platsgjutna produktionssättet. Om kraven 

ger fördel åt det platsgjutna produktionssättet kan det förhindra andra 
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produktionsalternativ som är effektivare ur både ett miljö- och 

kostnadsperspektiv. 

En väsentlig del av Sveriges utsläpp av växthusgaser orsakas av 

transportsektorn där byggande, drift och underhåll av infrastrukturen är 

några av de bidragande delarna (Uppenberg, Ekström, Liljenroth & Al-

Ayish 2017). Enligt de transportpolitiska målen och de nationella 

miljökvalitetsmålen har Trafikverket en uppgift att begränsa 

transportsystemets klimatpåverkan. I arbetet mot dessa har Trafikverket för 

sin del satt upp mål att jämfört med 2015 minska infrastrukturens 

klimatpåverkan med 15 % till 2020, 30 % till 2025 och har en vision om en 

klimatneutral infrastruktur till 2045 (Trafikverket 2018a). År 2015 påbörjade 

Trafikverket arbetet genom att ställa krav på upprättande av klimatkalkyler 

(TDOK 2015:0007) och år 2016 började de ställa klimatkrav på leverantörer 

för projekt (TDOK 2015:0480). Klimatkalkylen som Trafikverket utvecklat 

används för att beräkna energianvändning och klimatpåverkan ur ett 

livscykelperspektiv, vilket är en form av livscykelanalys (LCA).  

Analys av livscykelkostnad (LCC) och LCA blir allt viktigare i arbetet med 

att rangordna lösningar för en konstruktion och underlätta beslut med 

hänsyn till kostnad och miljö (Hassanain & Loov 2003). För att 

konstruktionsvalet ska ge störst utdelning bör det eftersträvas att beakta 

kostnader och miljöpåverkan under hela konstruktionens livstid och inte 

bara se till den direkta kostnaden. För att konstruktionen ska ha möjlighet att 

ge så stor utdelning som möjligt är det viktigt att konkurrensen mellan olika 

produktionssätt sker på samma villkor då slutprodukten är densamma.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att ge vägledning i val av produktionsalternativ när en plattrambro 

ska byggas samt belysa Trafikverkets olika krav på brobyggande med 

hänsyn till prefabricerat respektive platsgjutet produktionssätt.  

Målet är att ta fram en miljö- och kostnadsanalys för två likvärdiga 

plattrambroar, en prefabricerad respektive en platsgjuten.  

1.3 Avgränsningar 

Livscykelkostnad samt livscykelanalys utförs på två likvärdiga 

referensobjekt. Referensobjekten är två broar i Växjö, som är likvärdiga i 

konstruktion och funktion men har olika produktionsmetoder, prefabricerat 

respektive platsgjutet. Båda broarna är slakarmerade plattrambroar med en 

spännvidd straxt under 20 m.  

LCC och LCA tar hänsyn till Abetongs tillverkningssätt, värden och 

kostnader vad gäller den prefabricerade sidan, men bedöms kunna ge en 
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generell indikation även för andra tillverkare. För den platsgjutna 

konstruktionen tar LCC och LCA hänsyn till Skanskas tillverkningssätt, 

värden och kostnader men bedöms kunna ge en generell indikation även för 

andra tillverkare. 

Studien fokuserar på stommen av bron och bortser från vägöverbyggnad och 

grundläggning då dessa delar finns i båda broarna samt kan variera beroende 

på placering och ändamål. Avgränsningar görs också mot 

säkerhetsanordningar såsom räcken och ställningar, grundarbete och 

omledning av trafik vid byggnation. Detta eftersom dessa faktorer behövs i 

båda fallen samt att de varierar beroende på projekt.  

Vid utförande av studiens LCA ligger fokus enbart på koldioxidutsläpp och 

energiåtgång. För studiens LCA och LCC beaktas inte kostnader och 

miljöpåverkan relaterade till drift och underhåll av broarna. Mer detaljerade 

avgränsningar som hamnar utanför systemgränserna för studiens LCA och 

LCC behandlas i genomförandekapitlet.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer olika begrepp, definitioner, krav och råd som är 

relevanta för arbetet presenteras.  

2.1 Trafikverket 

En avveckling av Banverket, Vägverket och SIKA (Statens institut för 

kommunikationsanalys) skedde 2010 i samband med uppstarten av 

Trafikverket och Trafikanalys, som då tog över de tidigare myndigheternas 

ansvarsområden (Trafikverket 2017b). Trafikverkets ansvarsområden och 

uppgifter står skrivna i en förordning med instruktion till Trafikverket  

(SFS 2010:185) där det övergripande står att de ska ”ansvara för den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen”. Uppdraget gäller väg- och 

järnvägstrafik, sjö- och luftfart samt byggande och drift av det statliga väg- 

och järnvägsnätet.   

Ett syfte med sammanslagningen av de tidigare myndigheterna var att det 

skulle ge ökade möjligheter till produktivitet och innovationskraft inom 

anläggningsbranschen (Trafikverket 2017c). Trafikverket som både 

beställare och upprättare av regelverk kan utreda och utföra förändringar för 

att arbeta mot detta syfte. I ett steg mot ökad produktivitet och innovation 

startade Trafikverket ett program för Produktivitets- och 

Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen (PIA). Produktivitetsarbetet 

har sin grund i de fyra olika fokusområdena innovation, 

projektförutsättningar, affärsformer och beställarrollen (Trafikverket 2017d) 

där anläggningsbranschen har delats in i ett antal produktkategorier. Varje 

kategori har arbetats igenom för att identifiera och kartlägga potential till 

ökad produktivitet, detta i ett så kallat produktivitetsprogram (Trafikverket 

2017e). Broar är en av produktkategorierna och i dess produktivitetsprogram 

har broar som Trafikverket bygger som kan definieras vara av seriekaraktär 

och skulle passa för ett industriellt och seriellt byggande identifierats 

(Trafikverket 2017f). Det finns ingen klar gräns för vad som definierar 

seriebroar men förutom krav på begränsad snedhet har gränserna 

identifierats utgöra 

• vägbroar med spännvidd mindre än 20 m, 

• järnvägsbroar med spännvidd mindre än 6 m, samt 

• broar där stödkonstruktionens höjd är lägre än 4 m.  

Med begränsad snedhet menas enligt Laninge1 vinkeln mellan överbyggnad 

och stödmur, där inga specifika krav finns utan är en bedömningsfråga 

utifrån spännvidd och storlek.  

                                                 
1 Martin Laninge, bro och tunnelexpert Peab, telefonsamtal maj 2018. 
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Broar av seriekaraktär står för en årlig entreprenadkostnad på cirka 600 

miljoner SEK, inkluderat nybyggnation och reinvestering 

(Trafikverket 2017f). Plattrambroar står för ungefär 33 % av den årliga 

kostnaden. Produktivitetsprogrammet för seriebroar innehåller fyra 

huvudinitiativ med en presenterad möjlighet till ökad produktivitet på 

14 - 18 %. 

2.1.1 Regelverk 

Det är av stor vikt att ställa krav på konstruktioner för att minska risken för 

skador på personer och egendom, som exempelvis vid tillbyggnaden av 

Kista galleria 2008 där en byggnadsarbetare miste livet  

(Byggindustrin 2008).  

För att säkerställa säkra brokonstruktioner som även ska uppfylla sin 

funktion måste det ställas krav och finnas standarder för hur broar ska 

konstrueras. I Sverige står Trafikverket för regelverken som ställer krav på 

broar. Kraven bygger på Eurokoder och nationella tillämpningar av dessa 

såsom Vägverkets förskrifter (VVFS 2004:31, 2004:43) och Boverkets 

föreskrifter (BFS 2011:10). I Krav brobyggande (TDOK 2016:0204) anges 

en hierarkisk tillämpningsordning av regelverken som anger vilket 

dokument som är styrande då stridande uppgifter finns i olika dokument. I 

första hand styr lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter därefter Krav 

brobyggande och sist står, enligt Trafikverket benämnt, Hänvisningar till 

andra dokument (TDOK 2016:0204, s. 9).  

Det finns dock en risk med regelverk och krav som kan hämma optimala 

konstruktioner vilket exempelvis Lantsoght, van der Veen, de Boer 

&Walraven (2015) påpekar gälla för vissa dimensioneringskrav enligt 

Eurokoderna.  

2.1.1.1 Krav - och Råd Brobyggande 

Det gällande dokumentet som styr utformningen och dimensionering av 

broar i Sverige idag är Krav brobyggande (TDOK 2016:0204). Dokumentet 

är uppbyggt med avsnitten A till L där relevanta avsnitt för denna studie är 

A, B, C, D samt G där A, B och C gäller allmänna förutsättningar och 

grundläggning, avsnitt D gäller betongkonstruktioner och avsnitt G gäller 

brodetaljer. Råd brobyggande (TDOK 2016:0203) ger råd till Krav 

brobyggande (TDOK 2016:0204) och ska tillämpas för alla entreprenader 

som upphandlas från och med den 1 januari 2017.  

2.1.2 Upphandling 

Trafikverket som myndighet utför upphandlingar inom ramen för Lag om 

offentlig upphandling (SFS 2016:1145) och Lag om upphandling inom 
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områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (SFS 2007:1092). 

Lagarna bygger på EU-direktiv, en typ av lag vilken gäller för 

medlemsländerna i EU (Trafikverket 2015b). Kortfattat innebär dessa lagar 

att Trafikverket ska upphandla varor, tjänster och entreprenader i 

konkurrens.  

Upphandlingsprocessen som Trafikverket arbetar utefter illustreras i  

Figur 1. 

 

Figur 1: Stegen i Trafikverkets upphandlingsprocess (Trafikverket 2015b, med medgivande). 

2.1.2.1 Stegen i upphandlingsprocessen 

Upphandlingen påbörjas då det inom Trafikverket uppstår ett behov av att 

inhandla en vara, tjänst eller entreprenad (Trafikverket 2015b). För att 

tydliggöra behovet utarbetas ett förfrågningsunderlag (FFU) där det mer 

utförligt står vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs och hur inkomna 

anbud kommer att värderas. FFUet består av flera dokument som 

exempelvis kontrakt, administrativa föreskrifter (AF) och tekniska 

kravspecifikationer. Det är inom tekniska kravspecifikationer som Krav 

Brobyggande (TDOK 2016:0204) kommer in när det gäller upphandling av 

brokonstruktioner. När FFUn är fastställd annonseras upphandlingen. Om 

upphandlingen är av lågt värde, ekonomiskt sett, behöver den ej annonseras 

men vid större upphandlingar som till exempel brokonstruktioner sker 

annonseringen i en allmän tillgänglig databas samt på Trafikverkets 

webbplats. Efter annonseringen har leverantörer en viss tid på sig att arbeta 

fram sina anbud och inkomma med dem till Trafikverket. Kvalificering 

och anbudsprövning innebär att Trafikverket rangordnar inkomna anbud 

utefter de kriterier som angivits i FFUn. Efter genomgång av anbuden väljs 

det bästa ut och ett meddelande skickas ut till alla anbudsgivare om vem 

som tilldelats projektet. Efter en tidsfrist på tio dagar efter meddelandet kan 

kontrakt skrivas med vinnande anbudsgivare. Uppföljning sker sedan 

kontinuerligt för att kontrollera att det som avtalats i kontraktet följs. 
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2.1.3 Framtiden 

Trafikverket arbetar med klimatfrågan med hjälp av en strategikarta där 

fokus ligger på miljöpåverkan. Strategikartan ställer krav på framtida 

byggnationer med hänsyn till miljö och klimat men enligt Krona2 kommer 

fortfarande lägsta pris väga tyngst vid anbudsprövning. 

Det har tidigare nämnts att prefabtillverkare anser att Trafikverkets 

regelverk för brobyggande är något riktad mot platsgjutet som 

produktionssätt. Detta styrks av Eriksson & Larsson (2016) som i sin studie 

påpekar att Trafikverkets underlag inte lämpar sig för ett prefabricerat 

produktionssätt. Trafikverket har dock inom ramen av PIA påbörjat 

Projektet Anpassat Regelverk. Syftet är att modernisera och förtydliga 

regelverken med målet att de ska bli enklare och tydliggöra kraven 

(Trafikverket 2017f). I nuläget ligger de omarbetade regelverken ute på 

externremiss för att få synpunkter från branschen innan Trafikverket 

slutligen fattar beslut. Harryson (2008) påpekar i en tidigare studie att om en 

förändring ska ske krävs att alla medverkande parter i byggprocessen vill få 

till en förändring. Ansvaret ligger således inte endast på Trafikverket.  

2.2 Betong 

Större delen av alla brokonstruktioner i Sverige är byggda i betong 

(Trafikverket 2016a). Betong har goda egenskaper i beständighet och 

hållfasthet vilket gör att betong är det dominerande byggnadsmaterialet idag 

(Burström 2007). Betong består utav ballast, cementpasta och tillsatsmedel, 

se Figur 2. Ballast är stenmaterial i varierande kornstorlekar beroende på 

önskad hållfasthet samt densitet medan cementpastan utgörs av cement och 

vatten som fungerar som bindemedel i betongen. Vid framställning av 

cement utförs en kalkstensbrytning där kalkstenen går igenom flertalet 

processer innan det blir till cement. Tillsatsmedel varierar beroende på vad 

och hur betongen ska användas till. Förändringar av mängdproportionerna 

av de olika beståndsdelarna kan ge betongen olika egenskaper och kvalitéer. 

Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv kan valet av betong för att optimera 

konstruktioner bidra till vinster för exempelvis kostnad och miljö.  

 

Figur 2: Betongens huvudbeståndsdelar (Burström 2007, med medgivande). 

                                                 
2 Karl-Magnus Krona, strategisk samordnare Trafikverket, Skypeintervju april 2018. 
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Betongtekniken har en historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka och 

användes redan då till byggnadsverk såsom broar (Burström 2007). Redan 

under romarriket fanns ett betongliknande material, men det var inte förrän 

mitten på 1800-talet som tillverkningen av cement patenterades och kan 

liknas den som används idag (Cementa 2018). Cementets 

tillverkningsprocess frigör koldioxid varvid ett ständigt utvecklingsarbete 

med processen pågår för att minska utsläppen. Betong släpper totalt ut 

mellan 230–290 [kg CO2eq/m
3], där cementets tillverkningsprocess utgör 

majoriteten av betongs totala utsläpp (Kaso & Thorén 2015). Enligt 

Trafikverkets miljörapport 2016 redovisades att en tredjedel av 

koldioxidutsläppen inom transportsektorn kommer från betong  

(Trafikverket 2016b). 

Betong delas in i olika hållfasthetsklasser baserat på kvalité och hållfasthet. 

Klasserna bestäms genom tryckprover som utförs på provbitar i form av 

cylindrar och kuber från den betong som ska klassificeras (Burström 2007). 

Hållfasthetsklasserna benämns med ett C i början och följs av en 

kombination av siffror, exempelvis C30/37. Siffrorna symboliserar 

betongens lägsta karakteristiska tryckhållfasthet vid cylinder- och 

kubprovtagning. Betongstandarderna är en väsentlig del i byggsektorn då 

standarderna har en viktig teknisk och ekonomisk betydelse, då det sker 

stora investeringar i betongkonstruktioner (SIS 2018).  

2.2.1 Armerad betong 

Armerad betong är betong kombinerad med armering i form av stänger, 

byglar, vajer eller nät (Almssad 2016). Betong armeras ofta då dess 

draghållfasthet är låg i jämförelse med dess tryckhållfasthet, därför nyttjas 

armeringens dragkapacitet för att förstärka betongen. Ett av de vanligare 

konstruktionsmaterialen i Sverige är armerad betong just på grund av dess 

lättillgänglighet och breda användningsområde. Typiska egenskaper för 

armerad betong är god hållfasthet, lång livslängd och dess motståndskraft 

när det kommer till brand och nedbrytning (Svensk Betong 2018b). 

2.2.2 Högpresterande betong 

Betong som har förbättrade mekaniska egenskaper som beständighet eller 

täthet, kallas högpresterande betong (Burström 2007). Den högpresterande 

betongen förutsätts alltid att ha låg porositet vilket gör att den har mycket 

hög täthet. Egenskaper som hög hållfasthet och kort torktid gör att den 

högpresterande betongen kan vara till en fördel vid tjocka konstruktionsdelar 

där delarna annars kan vara svårtorkande. 
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2.2.3 Klimatsmart betong - Ternocem 

Den klimatsmarta betongen, Ternocem, är en cement med lägre 

klimatpåverkan (Heidelbergcement 2018). Ternocem är ett produktionssätt 

som har utvecklats och ger upphov till mindre utsläpp av koldioxid vid 

framställning av cement. Tillverkningsprocessen av Ternocem kräver lägre 

temperatur och mindre tillsatser vilket bidrar till reducerad energiåtgång 

samt 30 % mindre koldioxidutsläpp. 

2.3 Broar 

Genom alla tider har människan haft behov av att ta sig förbi hinder  

(Nationalencyklopedin (NE) 2018a). Broar används för att möjliggöra och 

underlätta transport av exempelvis personer, varor och fordon över hinder i 

landskapet. Både storleken av hinder som övervinns och broarnas 

konstruktion har utvecklats, från enkla stockar över bäckar till milslånga 

konstruktioner över exempelvis vatten och raviner. Definitionen av en bro i 

dagsläget enligt Trafikverket lyder; 

”Med bro avses ett över underlaget upphöjt byggnadsverk med 

en teoretisk spännvidd i det största facket större än 2,0 m 

avsett att leda trafik över ett hinder.” (TDOK 2016:0204) 

Definitionen anger vad som kännetecknar en bro, det finns dock ett stort 

antal typer av broar med hänsyn till konstruktion, utformning och material. 

De kan kategoriseras antingen utefter deras konstruktion eller utefter deras 

användningsområde. En bro indelas i tre huvuddelar grundläggning, 

underbyggnad och överbyggnad där denna studie fokuserar på de två 

sistnämnda. 

2.3.1 Plattrambro 

Plattrambroar är som nämnts tidigare en av de vanligast förekommande 

broarna i Sverige och utförs i spännvidder upp till 25 m med slakarmerad 

betong och 35 m med förspänd armering (Vägverket 1996:63). I en rapport 

av Uppenberg, Ekström, Liljenroth och Al-Ayish (2017) identifieras 

typfallet av brokonstruktion i Sverige. Rapporten redovisar att broar under 

20 m står för 75 % av Trafikverkets brobestånd och att 46 % av dessa är 

plattrambroar, vilket 2018 uppgick till cirka 7000 stycken enligt Mörsell3. 

Således kan det antas att eventuella förbättringar som kan göras, kostnads- 

eller miljömässiga, kan ge stora vinster om de utförs på plattrambroar. 

Trafikverket byggde enligt Krona4 509 broar åren 2016 och 2017 varav 59 

stycken var plattrambroar.  

                                                 
3 Jan Mörsell, kundservice Trafikverket BaTMan (Bro- och tunnelmanagement), 

mejlkonversation maj 2018. 
4 Karl-Magnus Krona, strategisk samordnare Trafikverket, mejlkonversation juni 2018. 
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En plattrambro definieras enligt NE som; 

”bro vars bärande element är en armerad betongplatta som i 

sina båda ändkanter är fast hopgjuten med vertikala 

betongväggar till en plattram.” (2018b)  

Det vill säga enligt definitionen kan en plattrambron utföras på olika sätt, 

som platsgjutna eller av prefabricerade betongelement. I Figur 3 visas 

principiellt hur utformningen av en plattrambro ser ut. 

 

Figur 3: Principiell utformning av en plattrambro (BaTMan 2018b, med medgivande). 

2.3.1.1 Plattrambrons ingående detaljer 

Som kan ses i Figur 3 består plattrambroar av ett antal karakteristiska 

detaljer som har olika uppgift. Bottenplattorna tillhör grundläggningen men 

då de innehåller konstruktionsmaterialen betong och armering kommer de 

att inkluderas i detta arbete. Bottenplattorna och resterande detaljer som hör 

till underbyggnaden och överbyggnaden presenteras nedan.  

Bottenplattorna räknas in i grundläggningen av bron, deras uppgift är att 

kunna ta upp de laster som kommer från ovanliggande konstruktion samt 

laster som påförs vid användandet av bron. Frontmurar, även kallade 

ändstöd eller ramben, har till uppgift att föra ner laster från överbyggnaden 

till bottenplattorna. Vingmurar förhindrar jordfyllning från att glida bort. 

Överbyggnadens konstruktionsdelar är således de som befinner sig ovanför 

underbyggnaden. Broplattan, även kallad huvudbärverk tar upp laster som 

påförs vid användandet, exempelvis trafiklaster och snölaster. Dessa förs 

vidare ner till underbyggnaden. Kantbalkar ramar in broöverbyggnaden 

och fungerar även som infästningsmöjlighet för broräcke och de utgör även i 

vissa fall bärande element (BaTMan 2017a). Vot är enligt Sjöstedt5 en 

ökning av den lastupptaganade ytan vid ändarna av en platsgjuten 

plattrambro medan de vid prefab endast finns som ett estetiskt tillägg.  

                                                 
5 Hanna Sjöstedt brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018 
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2.4 Prefabricerade betongkonstruktioner 

Med prefab menas att en betongkonstruktion delas upp i olika element som 

gjuts i formar på fabrik och sedan monteras samman på arbetsplatsen. 

Prefabricerade betongkonstruktioner utförs antingen med slakarmerad eller 

förspänd armering. Skillnaden mellan dessa kan kortfattat beskrivas som att 

vid slakarmerade element läggs armeringen i formen innan gjutning medan 

vid förspända element spänns linor i formen innan gjutning. Efter att 

betongen fått härda så kapas den förspända armeringen av som då vill 

krympa ihop och påverkar då betongen med en tryckkraft. I Figur 4 ses hur 

uppspänning av armering i en betongkonstruktionsdel kan se ut vid prefab. 

  

Figur 4: Armering uppspänd genom ett blivande betongelement (Foto: Rashem & Swahn, studiebesök 

på Abetong i Vislanda). 

Tryckkraften från armeringen ökar betongkonstruktionens spricklast 

(Engström 2008). Enligt Sjöstedt2 finns möjligheter att i spännarmerade 

konstruktioner minska både mängden betong och armering i konstruktionen. 

Hon påpekar dock att kraven för täckande betongskikt kan vara annorlunda. 

Produktionssättet prefab har under en längre tid marknadsförts som 

fördelaktigt vad gäller besparingar i material, arbetskraft och byggtid samt 

att det erbjuder en hög kvalité på produkter och utförande (Yee 2001a). Yee 

påpekar dock att de entreprenörer som använder sig av prefab har erfarenhet 

och kunskap av den produktionstekniken. Den höga kvalitén på produkterna 

fås av att produktionen sker på fabrik under kontrollerbara förhållanden 

(Yee 2001b). 

På senare tid har även de sociala och miljömässiga fördelarna med prefab 

börjat uppdagas. Byggarbetsplatsen vid prefab som produktionssätt ger lägre 
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påverkan på omgivningen än det platsgjutna alternativet, speciellt då 

byggarbetsplatsen befinner sig i större städer. I jämförelse med den 

traditionella metoden med platsgjutning har prefab inte en lika intensiv 

byggarbetsplats vilket bland annat orsakar mindre buller och miljöpåverkan 

(Yee 2001a). En studie utförd i (Xinying, Xiaodong, Yimin & Zhihui 2015) 

där miljöprestandan jämförts mellan två bostadshusprojekt, där det ena 

bostadshuset utfördes med prefab och det andra som platsgjutet, redovisas 

större vinster för resursanvändning, miljö och hälsa vid användandet av 

prefab. I studien påpekas även att vid tiden för studien så var 

prefabteknologin i China i ett tidigt utvecklingsstadium.  

En konstruktör6 påpekar dock att erfarenheter av prefabricerade 

plattrambroar visar på högre underhållskostnader pga. att det är en 

konstruktion som innehåller fogar och rör på sig. Detta ökar slitaget och 

risken för skador på betong och armering och ger ett ökat underhållsbehov 

under konstruktionens livslängd som kan bli kostsamma. 

2.4.1 Tillverkningsprocess för prefabricerade plattrambroar 

När konstruktionsritningarna för en plattrambro är färdigställda påbörjas 

arbetet med att producera de konstruktionsdelar som bron ska byggas upp 

utav. Formar för respektive element konstrueras om de inte redan tidigare 

tillverkats. I formarna läggs armering enligt konstruktionsritning, för 

tillfället används huvudsakligen slakarmering, se Figur 5a. När 

armeringsarbetet är klart fylls formarna med den betong som specificerats att 

användas för konstruktionen, se Figur 5b. Enligt Karlsson7 så ligger 

betongspill hos fabriken på cirka 1-1,5 %. 

  

a) b) 

Figur 5: I a) armeringsiläggning i form och i b) formar som fyllts med betong och ska bli element 

(Foto: Rashem & Swahn, studiebesök på Abetong i Vislanda).   

                                                 
6 Anonym, konstruktör maj 2018. 
7 Per Karlsson, produktionsledare Abetong, studiebesök Abetong maj 2018. 

 



13 

Rashem & Swahn 

Betongen får enligt Gustavsson8 härda mellan 12–24 timmar då tillräcklig 

hållfasthet uppnåtts och elementet kan tas ur formen för lagring. Efter 

lagring i minst tre dygn då hållfastheten blivit hög nog transporteras de till 

byggarbetsplatsen, där de sedan monteras med hjälp av en kran, se Figur 6. 

  

a) b) 

Figur 6: I a) element som lyfts på plats av kranen och i b) montörer placera ett till element till bron 

med hjälp av kranen (Foto: Magnus Hultgren, med medgivande). 

Monteringsarbetet avslutas med att fogar mellan de monterade elementen 

fylls igen med mjuk fogmassa för att få en tät och sammanhållen 

konstruktion. 

2.5 Platsgjutna betongkonstruktioner 

Definitionen av att platsgjuta en konstruktion innebär att 

betongkonstruktionen byggs och gjuts på plats, detta med hjälp utav 

uppbyggnad av en form (Svensk betong 2018c). Att platsgjuta en 

konstruktion är en flexibel byggnadsmetod när kraven på ovanliga 

geometriska former ställs eller ska konstrueras i längre längder. Anledning 

till att det platsgjutna produktionssättet dominerar vid brobyggande är dels 

att entreprenörerna vill utnyttja sin egna personal i företaget men också den 

konservativa inställningen till prefab (Ehlorsson & Palmqvist 2010). 

Karlsson9 menar att fördelen med platsgjutna brokonstruktioner är att 

produktionsmetoden är mer flexibel när det kommer till formbarheten men 

också om det gäller konstruktioner med längre spännvidder eller 

begränsning av arbetsområdet. Enligt Sjöstedt10 kan även platsgjutna 

konstruktioner förspännas. Då sätts spännkablar in i konstruktionen vilket är 

vanligt vid längre spännvidder. Det är även möjligt att i sent skede i 

byggprocessen göra förändringar gällande kvalité och form utan någon 

större åverkan på konstruktionen (Lundström & Runquist 2008).  

                                                 
8 Tommy Gustavsson, betongtekniker Abetong, mejlkontakt maj 2018. 
9 Jonas Karlsson, inköpsledare Skanska, personlig intervju april 2018. 
10 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
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2.5.1 Tillverkningsprocess för platsgjutna plattrambroar 

Majoriteten av Sveriges broar är platsgjutna betongkonstruktioner då 

metoden är det traditionella sättet att bygga (Ehlorsson & Palmqvist 2010). 

Då en plattrambro ska byggas enligt detta produktionssätt påbörjas 

processen redan när betongens huvudbeståndsdelar utvinns och framställs 

(Akram & Kasem 2015). Blandningen av betongens ingående beståndsdelar 

sker i fabrik och under transport då den fraktas till arbetsplatsen. Innan 

gjutning formsätts bron till önskad form. Formsättning kan ske med färdiga 

formsystem utav stål och aluminium eller formar som platsbyggts med 

lösvirke och skivor, se Figur 7. Vad som styr storleken på varje formelement 

är bland annat hur stora etapper som kan gjutas samt kranens lyft- och 

gjutkapacitet. Parallellt med formsättning armeras utrymmet. Gjutningen 

kan ske i flera etapper men på mindre broar är det vanligt att hela bron gjuts 

under en dag. Enligt Karlsson9 är det dock viktigt att beakta formstabiliteten 

vid gjutning och vara noggrann med gjuthastigheten. Vidare meddelar han 

att betongspillet vid platsgjutet produktionssätt ligger på cirka 5 %.  

  

a) b) 

Figur 7: Uppbyggnad av en plattrambro där a) visar montering av formelement och b) visar 

iläggning av armering (Foto: Kim Holmqvist, med medgivande). 

Betongen ska sedan härda för att uppnå önskad hållfasthet innan formen kan 

rivas (Svensk betong 2018d). Därefter görs kompletterande arbete som 

exempelvis lagning av eventuella skador på ytskikt.  

2.6 Transport av material, utrustning och maskiner  

Till och från byggarbetsplatser sker transporter av material, utrustning och 

maskiner. Vid transporter sker utsläpp av klimatgaser som exempelvis 

koldioxid. Transporter tillsammans med maskiner står för ca 26 % av det 

totala utsläppet från byggandet, drift och underhåll av infrastrukturen i 

Sverige. Utsläppen kommer från konsumtionen av drivmedel 

(Trafikverket 2016c). Tunga transporter, som lastbilar och maskiner, 

använder främst diesel som drivmedel. Underlag från University of Exeter 

(2018) visar ett CO2-utsläpp på 2,68 [kg] per liter diesel. Beroende på 

lastbilens egenvikt och hur mycket den lastats ändras konsumtionen av 
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diesel som enligt Nylund och Erkkilä (2005) ligger mellan 2,2 och 5,3 liter 

per mil. Lastbilens vikt, när den är olastad, benämns som tjänstevikt och när 

den är fullastad som totalvikt (Transportstyrelsen 2018). 

För produktionssätten prefab respektive platsgjutet skiljer sig transporterna 

till och från byggarbetsplatsen åt. Vid platsgjuten konstruktion transporteras 

betong, armering och formmaterial direkt till byggarbetsplatsen. Vid 

prefabkonstruktion sker transport av armering, formmaterial och betongens 

beståndsdelar till fabrik där betongelement tillverkas. De färdiga elementen 

transporteras sedan till byggarbetsplatsen för montage. På byggarbetsplats 

nyttjas betongpump och en mindre kran vid platsgjutet produktionssätt och 

vid prefab nyttjas kran för montage av element, kranen behöver vara större 

än den vid platsgjutet. Vid konsumtionsberäkningar av drivmedel och 

utsläpp av klimatgaser för exempelvis kostnads- och miljöanalyser är det 

viktigt att räkna med den transport som krävs för att tillverka produkten. 

Exempelvis transport från råvarulager till fabrik för framtagning av betong.  

2.7 Underhåll 

Trafikverket har på uppdrag från regeringen ansvar för Sveriges vägnät. 

Detta inkluderar ansvar för att förebygga och avhjälpa brokonstruktioner 

från skador för att bibehålla broarnas tekniska livslängd och för att få en 

trafiksäker miljö (Trafikverket 2018b, Trafikverket 2016a). I Trafikverkets 

förvaltningssystem BaTMan förs data över inspektion in för att kunna 

planlägga eventuella reparationer.  

2.7.1 Bro och Tunnel Management - BaTMan 

Bro och Tunnel Management (BaTMan) är Trafikverkets databas som 

samlar data för drift och underhåll av broar och tunnlar i Sverige 

(Trafikverket 2016d). Alla kostnader och tekniska data redovisas i databasen 

och är till hjälp vid förvaltning och skötsel av broar. I BaTMan finns fakta 

om befintliga broar och där redovisas även vilka reparationer som utförts 

och vilka som förväntas att göras. Förutom uppgifter angående specifika 

broar finns även handböcker, publikationer samt rapporter redovisade för att 

kunna arbeta effektivt gällande förvaltning. 

2.7.2 Broåtgärder 

Eftersom broar utsätts för slitage som förändrar de tekniska och funktionella 

egenskaperna utförs en inspektion av broarna minst var sjätte år 

(Trafikverket 2016a). Det finns underhålls- och reparationsåtgärder som sker 

med olika tidsintervaller för att bibehålla brons funktion. En mindre åtgärd 

som görs årligen är rengöring och tvättning av kantbalken på bron, detta 

görs till stor del på grund av vägsaltet som fräter på betongen och kan bli 
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skadligt för armeringen. Var sjätte till tionde år genomförs även en 

impregnering av bron för att skydda betongen mot salt och fukt. En större 

åtgärd som utförs är exempelvis byte av tätningsmatta som görs ett par 

gånger under brons livslängd.  

Mindre skador på bron som uppkommer bedöms utifrån kommande 

underhåll och reparationer (Trafikverket 2012). Ibland kan det väntas med 

att åtgärda mindre skador om en större reparationsåtgärd är planerad. Andra 

oplanerade åtgärder kan vara förstärkning av konstruktionen om trafiken på 

bron blir mer intensiv. Enligt Karlsson4 är en framtida broåtgärd kantbalken 

på bron, den byts ut en eller två gånger under brons beräknade livslängd och 

är en omfattande åtgärd. Vid en platsgjuten konstruktion bilas kantbalken 

bort och byggs upp på nytt med form, armering och betong. Angeling11 

menar att för en prefabkonstruktion kan ett helt element avlägsnas och bytas 

ut mot ett nytt, detta sker med hjälp av avväxling medan bytet görs.  

 

Ur samhällsekonomiskt perspektiv är broåtgärder en viktig del  

(Trafikverket 2012). Ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet, längre 

livslängd och minskad miljöpåverkan är viktiga parametrar för att uppnå en 

ideal konstruktion.  

2.8 Miljöpåverkan  

Ökad industrialisering har givit upphov till drastiska klimatförändringar 

(Europeiska kommissionen 2018). Förbränning av fossila bränslen, mer 

boskap och avverkning av skog är alla parametrar som bidrar till den globala 

uppvärmningen. Detta leder till en temperaturökning där skadliga 

klimatförändringar står som följd såsom smältande isar och naturkatastrofer.  

2.8.1 Klimatgaser 

Klimatgaser, vanligen växthusgaser, bidrar till en ökad växthuseffekt 

(Averfalk, Hansson, Karlsson, Werner, Mattsson 2004). Klimatgaser 

omfattas av sex olika föreningar där koldioxid (CO2) och metan är två av 

dessa. CO2 frigörs vid förbränning av fossila bränslen medan metan bildas 

vid nedbrytning av organiskt material under syrefattiga förhållanden. Metan 

är till skillnad från CO2 en kortlivad växthusgas vilket innebär att den endast 

har en livslängd på åtta år i atmosfären (SMHI 2017). Metan förknippas 

vanligen med idisslande djur men förekommer även i avfallsdeponier samt i 

våtmarker som exempelvis mossar. CO2 som är en långlivad växthusgas 

lagras i atmosfären och bidrar till den globala uppvärmningen. Därför 

kommer fokus i denna studie behandla utsläpp av klimatgasen CO2.  

                                                 
11 Jenny Angeling, konstruktör Abetong, samtal maj 2018. 
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2.8.1.1 Betong 

År 2016 motsvarade Sveriges CO2-utsläpp 53 miljoner ton varav cement 

svarar för omkring 2–3 % av det (Jordbruksverket 2018, Svensk Betong 

2018e). Det är tillverkningsprocessen av cement som bidrar till de höga 

utsläppen. Betong i sig har även fördelar ur miljösynpunkt där en egenskap 

är karbonatisering vilket betyder att betongen kan binda luftburen CO2  

(Svensk Betong 2018f). Enligt forskning lagrar betongkonstruktioner CO2 

under hela dess livslängd och i Sverige lagras upp till 300 000 ton CO2 

årligen. 

2.8.1.2 Stål 

Det finns olika armeringsstål; vanligt armeringsstål och rostfritt 

armeringsstål. Det rostfria armeringsstålet kan till skillnad från vanligt 

armeringsstål stå emot kloridinträngning som oftast är orsaken till att 

armeringsstål korroderar. Armeringsstål svarar för 10 % av alla utsläpp i 

infrastrukturprojekt (Trafikverket 2016a). Orsaken till utsläppen är 

förbränningen i masugnen där stålet tillverkas men även vid användning av 

fossil energi (Jernkontorets energihandbok 2018a).  

2.8.2 Avfallshantering 

Från byggande och slutligen rivning av byggnadsverk uppstår stora mängder 

avfall som måste omhändertas. I en studie visar Peng, Scorpio och Kibert 

(1997) att avfall från byggande och rivning av byggnadsverk uppgick till 

cirka 500 kg/person/år i USA. Vidare identifierar de sex olika möjligheter att 

behandla avfall på; förminska, återanvända, återvinna, kompostera, 

förbränna och deponera. De sex olika behandlingsmöjligheterna har 

graderats utefter dess miljöpåverkan där förminskning av 

materialanvändning har lägst miljöpåverkan och deponering har högst 

miljöpåverkan. Huvuddelen av avfallet går enligt Peng et al. (1997) av 

ekonomiska skäl till deponi där ingen återanvändning sker. Tam (2008) 

påvisar vinster för både miljö och ekonomi genom återvinning av 

betongavfall som står för cirka 50 % av det totala avfallet från byggande och 

rivning av byggnadsverk. De vinster som erhålls vid återvinning fås genom 

till exempel minskad användning av nya resurser, färre transporter och 

mindre energianvändning som nyproduktion kräver. Till exempel kan 

betongavfall krossas och återanvändas som ballast i nya 

betongkonstruktioner istället för att gå till deponi. Det går då att 

tillgodoräkna den energi och miljöpåverkan som hade krävts för att ta fram 

råmaterial till de produkter som istället består av avfallsmaterialet, vilket är 

applicerbart på material som exempelvis betong och armering  

(Tam & Tam 2006) 

Björklund och Tillman (1997) har i en studie utfört livscykelanalys där de 

bland annat jämfört prefab med platsgjutet betongstomsystem för 
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byggnader. För de olika produktionssätten har miljöpåverkan från rivning av 

byggnaderna och avfallshantering beaktats. Studien påvisar miljövinst med 

en avfallshantering i form av återvinning, där rivningsmaterialet återanvänds 

i andra produktionsprocesser.  

2.8.3 Emission och emissionsfaktor 

Emission definieras inom området miljövetenskap som ”utsläpp av ett ämne 

till luft, mark, sjöar och hav” (NE 2018). Inom industriell verksamhet, till 

exempel byggindustri, är emission av miljö- och hälsoskadliga ämnen till 

luft, mark och vatten en negativ bieffekt (Research Institutes of Sweden 

(RISE) 2018). Under en produkts livstid från råvaruutvinning, tillverkning, 

transport, användning till slutligen avfall sker emissioner av olika ämnen 

samt att det åtgår en viss mängd energi som då sägs inkorporeras i produkten 

(Hammond & Jones 2008). Det sker som sagt emission av olika ämnen men 

ofta läggs fokus på CO2 vilket är det ämne som anses ha mest negativ effekt 

på den globala uppvärmningen (Klimatordlista 2018). Om andra ämnen tas 

med räknas de ofta om till CO2-ekvivalenter, vilket innebär att de 

multipliceras med en omräkningsfaktor, så kallat Global warming potential 

(GWP), där omräkningsfaktorer utgått från CO2 som referens 

(Klimatordlista 2018). Omräkningen gör ämnena jämförbara med avseende 

på dess effekt på klimatet. Som exempel kan tas att förhållandet mellan CO2 

och Metan ligger på 1:21, CO2 har således 21 gånger större negativ effekt på 

klimatet jämfört med Metan.  

Denna studie har för miljöaspekten fokuserat på energiåtgång och utsläpp av 

CO2. För att beräkna en produkts miljöpåverkan under dess livscykel 

utvecklade Hammond och Jones (2008) en databas med olika materials 

inkorporerade energiåtgång och CO2-utsläpp. Databasen har givits namnet 

Inventory of carbon & energy (ICE) summary (Hammond & Jones 2011). 

Varje material i databasen har en egen emissionsfaktor som anger dels 

energiåtgång per kg material [MJ/kg] och dels mängd CO2-utsläpp per kg 

material [kg CO2/kg]. Värdena i databasen inkorporerar, räknar med, 

miljöpåverkan och energibehov från råvaruutvinning och tillverkning för de 

olika materialen som sedan kan summeras vid beräkning av en produkt. Som 

exempelvis produkten armerad betong där stål, cement, ballast och vatten är 

material som används. 

2.9 Arbetsmiljö 

En arbetsplats utan säkerhetsbrister klassas som en säker arbetsmiljö 

(Sveriges byggindustrier 2018). Att åstadkomma ett hållbart 

samhällsbyggande omfattar även arbetsmiljö tillika det ekologiska och det 

ekonomiska perspektivet (IVL 2018). Det förekommer fler olyckor i 

byggbranschen än i andra branscher, grunden till detta är bland annat större 

antal fallolyckor och belastningsskador (Arbetsmiljöverket 2017a). För att 
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uppnå en säker arbetsplats finns krav och regler från Arbetsmiljöverket, 

syftet med dessa är att förebygga sjukdomar och olyckor. 

2.9.1 Lagar och krav 

Med anledning av att byggindustrin blir allt mer tidspressad är det av stor 

vikt att krav på arbetsmiljön uppfylls för att förebygga ohälsa och olycksfall 

(Arbetsmiljöverket 2017a). Tidspressen bidrar ofta till en bristande 

arbetsplatssäkerhet och kan leda till stress eller olyckor. Det ligger i både 

Trafikverkets, entreprenörens och utförarens intresse att uppnå en säker 

arbetsplatsmiljö. I Krav Brobyggande (TDOK 2006:0204) ställs krav på att 

arbetsmiljön ska beaktas med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

(AFS). 

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har på uppdrag från regeringen att 

se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagen följs av företag och organisationer 

(Arbetsmiljöverket 2015a). Krav som ställs på arbetsmiljön återfinns i 

arbetsmiljölagen och i arbetstidslagen omfattas de tidskrav som ställs för 

arbetstid samt raster. Arbetsmiljöverket har också föreskrifter som behandlar 

kraven och skyldigheterna mer i detalj och kompletterar arbetsmiljölagen. 

Syftet och målsättningen med detta är att skapa en trygg och säker 

arbetsmiljö där arbetet ska anpassas till människan och inte det omvända 

(NE 2018d). 

Det är dessutom viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att dessa lagar 

och regler följs för att minska olycksrisken. För att se till så att regelverken 

följs av byggarbetare sker arbetsplatskontroller av Trafikverket vid deras 

projekt. Kontrollerna utförs med hjälp av en checklista som är utformad med 

krav och regelverk som grund (Trafikverket 2017a). 

2.9.2 Vad ingår i arbetsmiljö? 

Enligt Arbetsmiljöverket omfattar arbetsmiljön arbetets innehåll samt 

psykiska och fysiska faktorer (SFS 1977:1160). Med fysiska faktorer menas 

buller, manuell hantering såsom lyft men även hantering av kemiska ämnen. 

De psykologiska faktorerna behandlar stress och ställer krav på de sociala 

förhållandena på arbetsplatsen och personlig utveckling.  

Beroende på arbete ska vissa dokument följas. På arbetsplatsen där 

förbipasserande trafik råder finns vägledande dokument för hur kraven ska 

behandlas (Arbetsmiljöverket 2005). Ett exempel som redovisas i 

dokumentet är avstånd till trafiken och hastighetsbegränsningar.  
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2.9.3 Statistik 

Antal anmälda byggrelaterade olyckor var 2089 stycken år 2016. Med 

hänsyn till 2015 års statistik ökade antal olyckor medan frekvensen 

minskade. Frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) var 11,4 % och år 

2015 låg frekvensen på 11,5 % (Samuelson 2017). Fördelningen av orsak till 

arbetsolycka ses i Figur 8. År 2016 stod byggindustrin för fem dödsfall 

vilket var en ökning med en person från 2015 (Samuelson 2017). 

 

Figur 8: Fördelning av skador på arbetsplatsen i byggbranschen 2016 (Samuelson 2017, med 

medgivande). 

2.9.4 Arbetsmiljö vid platsgjutet produktionssätt 

Vid platsgjuten arbetsmiljö spenderas mer tid på arbetsplatsen vilket innebär 

att omkostnaderna för projektet blir högre (Altun & Utriainen 2013). 

Karlsson9 menar att det platsgjutna produktionssättets arbetsmiljö kan i stora 

delar av byggnadsprocessen inte styras klimatmässigt men för att förebygga 

olyckor gällande exempelvis lyft eller andra olycksdrabbade moment görs 

arbetsberedningar inför olika arbetsuppgifter. Vid platsgjutet produktionssätt 

utförs fler fysiskt ansträngande moment och den manuella hanteringen är till 

antalet fler än vid prefab (Akram & Kasem 2015).  

En studie utförd av Altun & Utriainen (2013) visar att yrkesarbetarna känner 

större motivation till sitt yrke vid arbete med platsgjuten produktionsmetod 

då yrkesarbetarna får utöva sitt yrke.  
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2.9.5 Arbetsmiljö vid prefabricerat produktionssätt 

De prefabricerade elementen tillverkas i fabrik vilket betyder att 

gjutningsarbetet sker i en kontrollerad miljö (Altun & Utriainen 2013). I 

fabrik blir den fysiska påfrestningen inte lika omfattande som på plats 

eftersom många olycksdrabbade moment elimineras med hjälp av 

prefabricerat produktionssätt. Fabrikerna är försedda med maskiner som gör 

att tynga lyft inte förekommer. Eftersom prefabricerat även anses vara mer 

tidseffektivt på byggarbetsplatsen minskar risken för fallolyckor vid val av 

detta produktionssätt. Det med hänsyn till att man spenderar mindre tid på 

höga höjder (Eriksson & Larsson 2016, Altun & Utriainen 2013).  

2.10 Livscykelperspektiv 

Från vaggan till graven är begrepp som myntats för att granska ett 

investeringsobjekt från ett livscykelperspektiv (COWI 2018). En 

kombination av LCC och LCA kan ge stora besparingar och fungera som ett 

bra beslutsunderlag. Genom att integrera en LCC- och en LCA-kalkyl kan 

analyserna förbättra den hållbara utvecklingen inom infrastrukturen och 

minska både kostnader och miljöpåverkan i samhället  

(Kendall, Keoleian, Helfand 2008). 

Det finns ett flertal olika typer av LCA och LCC som använder sig av olika 

ingående parametrar då det är svårt att generalisera vissa värden. Där i ligger 

behovet av en jämförande analys mellan platsgjutet och prefabricerat för 

plattrambroar. 

2.10.1 Livscykelkostnad - LCC 

LCC, life cycle cost, behandlar de ekonomiska totala kostnader för en vara, 

tjänst eller entreprenad under dess uppskattade livslängd 

(Jernkontoret 2018b). Den totala kostnaden inkluderar således både 

inköpspris samt framtida kostnader som uppkommer är drift och underhåll 

under investeringsobjektets livslängd. Detta är viktigt då driftskostnaderna 

oftast är högre än investeringskostnaderna.  

I LCC-sammanhang är isbergsmetaforen känd. Den innebär att de synliga 

kostnaderna, dvs investeringskostnaderna, inte alltid är störst i sin helhet, se 

Figur 9. De osynliga kostnaderna, vilka omfattar kostnader som uppstår 

under drift och underhåll, verkar under nyttjandetiden av 

investeringsobjektet (Kendall et al. 2008). Studien understryker att det är av 

stor vikt att ta hänsyn till alla kostnader i ett investeringsobjekt och inte 

enbart inköpskostnaden då förvaltningsskedet kan bli den kostnadsdrivande 

faktorn.  
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Figur 9: De synliga samt de osynliga kostnaderna (inspiration från Upphandlingsmyndigheten 

2017b).  

Det har sedan 1980-talet gjorts försök till att upprätta LCC-kalkyler inom 

byggbranschen men det har fortfarande inte gjorts någon standardisering 

eller vidare etablering (Eliasson och Virro 2012). Hindren till detta har 

ansetts vara brist på relevant data samt brist på kunskap bland aktörerna 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). Användningen av LCC i nyproduktion 

bland broar är bristande men för redan byggda broar existerar LCC för att 

kunna ta beslut om reparationer eller ersättning (Safi 2012). Fördelarna med 

att i ett tidigt skede upprätta en LCC är att optimera valet av 

investeringsobjekt. Användningen av LCC metoden kan nyttjas vid 

jämförelse av olika alternativ för att se vilket som är mest kostnadseffektivt 

och ekonomiskt hållbar (Upphandlingsmyndigheten 2017).  

Till skillnad från andra livscykelperspektiv tar LCC endast hänsyn till 

investeringsobjektets livslängd vilket innebär att analysen som görs i denna 

studie kommer motsvara den livslängd som brokonstruktionen 

dimensioneras för, dvs. 80–100 år.  

Vid beräkning av LCC finns det tre viktiga komponenter som bör beaktas 

vilka är energi-, investerings- och underhållskostnad. Vid användning av 

LCC, där kostnader uppkommer under olika tid, måste kostnaderna 

diskonteras dvs. göras jämförbara genom att använda nuvärdesmetoden. I 

och med beaktning av hela livslängden kan kostnadsdrivande resurser 

granskas vilket kan ge organisationen möjlighet till förbättring 

(Upphandlingsmyndigheten 2017). 

2.10.2 Livscykelanalys - LCA 

Den ökande miljöproblematiken och allmänhetens ökande miljömedvetenhet 

och krav på miljöanpassade produkter har visats ge ett ökat behov, 

utvecklande och användande av LCA (Rydh, Lindahl & Tingström 2002). 
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LCA är en miljösystemanalytisk metod som bygger på principen ”Från 

vaggan till graven”, där miljöpåverkan av en produkt under hela dess 

livslängden beaktas (Moberg, Finnveden, Johansson & Steen 1999). 

Miljösystemanalytiska metoder kan förklaras som att de ”modellerar ett 

system med kvantitativa och kvalitativa data” (Rydh et al. 2002) med målet 

att ge underlag till beslut. Det som skiljer metoderna åt är bland annat vad 

deras fokus ligger på. En LCA kan utföras för internt alternativt externt 

bruk, internt innebär att resultaten används inom det företag som utfört den 

och externt innebär att den är tänkt att användas offentligt. För den senare 

ställs det högre krav på trovärdigheten, vilket kan förklaras med dels att de 

indata som används i studien kommer från trovärdiga källor och dels att 

arbetet har en öppenhet, transparens, över hur studiens LCA har utförts. 

Innehållet i LCA har sedan uppkomsten på slutet av 1960-talet gått från att 

endast fokusera på material- och energiflöden till att även inkludera 

miljöpåverkan, med avsikten att kunna identifiera betydande miljöaspekter 

(Rydh et al. 2002). Under dess utvecklingstid har det arbetats fram flera 

olika metoder för LCA. De olika metoderna har kunnat ge skilda resultat vid 

analys av samma produkt, vilket föranledde framtagandet av en standard 

från International standards institute (ISO) (Moberg et al. 1999). Standarden 

ISO 14040:2006 beskriver principer och ramverk för definieringen av 

LCA-arbetets mål och omfattning. Samma organ har även givit ut en 

standard, ISO 14044:2006, som specificerar krav och ger riktlinjer för 

genomförandet av LCA. 

I Figur 10 illustreras hur arbetet med en LCA ser ut enligt ISO 14040:2006. 

Arbetet med LCA är indelat i de fyra faserna, definition av målsättning och 

omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning och tolkning av 

resultatet. 

 

Figur 10: Arbetsstruktur för LCA (Rydh et al. 2002, med medgivande).  

Arbetet med en LCA inleds således med fasen definition av målsättning och 

omfattning. Där definition av målsättning beskriver anledningen till att 
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analysen genomförs och vad resultatet ska användas till, omfattning kan 

kortfattat förklaras att vägen till målet definieras (ISO 14040:2006). 

Omfattning innehåller delar som till exempel att förklara det produktsystem 

som ska studeras, dess funktioner, avgränsningar och funktionell enhet (FU) 

för studien. FU används som referens för vilken indata i inventeringsfasen 

normaliseras mot och gör det möjligt att få en jämförbarhet hos resultatet 

(ISO 14044:2006). Jämförbarheten av en LCA är speciellt viktig då två olika 

system jämförs, där FU bör definieras så att jämförelsen sker på 

gemensamma grunder och inte felaktigt ger det ena systemet fördel. För 

broar kan gemensamma grunder vara deras tekniska livslängd och FU kan 

då anges som kg material per bro med livslängd 80 år. Innan arbetet med 

inventering påbörjas ska avgränsningar, så kallade systemgränser, sättas som 

definierar det system som ska studeras (Björklund & Tillman 1997). Det är 

en bedömning av vilka delar som är relevanta för analysen, en avgränsning 

som utförs för att göra analysen möjlig. För en betongbro kan en sådan 

systemgräns vara att miljöpåverkan vid tillverkningen av maskinerna som 

används vid konstruktion av bron bortses från.   

Inventeringsanalysfasen innebär att data om de relevanta delarna som 

definierats i första fasen samlas in och kvantifieras (ISO 14044:2006). Från 

definitionen i första fasen identifieras material och aktiviteter som krävs för 

att det studerade systemet, för att sedan underlätta vilken data som behöver 

inhämtas kan processträd utformas. Processträd byggs upp för det system 

som studeras och redovisar de ingående aktiviteterna i systemet, för 

respektive aktivitet identifieras sedan de processer som krävs. Som exempel 

kan tas systemet för att bygga en bro där aktiviteter och processer för 

byggandet illustreras i Figur 11. 
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Figur 11: Ett processträd för prefabricerat produktionssätt, av en betongkonstruktion, där transporter 

förkortas med TRP. 

Data samlas sedan in för respektive redovisad del i processträdet, om data ej 

lyckas inhämtas för en del p.g.a. tillexempel dålig tillgänglighet eller 

tidsbrist utelämnas delen. Då detta sker läggs de till i de systemgränser som 

tidigare satts upp tillsammans med en förklaring till varför delen utelämnats 

(Björklund & Tillman 1997). För den data som inhämtas ska relevanta in- 

och utflöden av energi och materia kvantifieras där respektive flöde delas in 

i datakategorier (Rydh et al. 2002). Datakategorier delas i sin tur upp utefter 

den miljö som påverkas, så kallade miljöpåverkanskategorier som 

exempelvis emissioner, resurs- och energianvändning. Mängden av varje 

datakategori normaliseras sedan för en given produktionsmängd. I Tabell 1 

visas hur kvantifiering och normalisering kan utföras, där produkten satts till 

betong C40/50 och produktionsmängden till 10 m3 per timme. Tillsatsmedel 

har bortsetts och endast miljöpåverkanskategorierna resurs-, 

energianvändning och emission till luft har beaktats. 
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Tabell 1: Kvantifiering och normalisering av indata vid inventeringsfasen. 

Miljöpåverkans-

kategori 
Datakategori Inventeringsdata Normaliserade data 

Resursanvändning Cement [kg] 4300 [kg/h] 430 [kg/m3] 

 Ballast [kg] 17 700 [kg/h] 1770 [kg/m3] 

 Vatten [l] 1700 [l/h] 170 [l/m3] 

Energianvändning Elenergi [MJ] 55,93 [MJ/h] 5,593 [MJ/m3] 

Emissioner till luft CO2 [kg] 9,358 [kg/h] 0,9358 [kg/m3] 

Efter att beräkningar utförts för de bestämda datakategorierna påbörjas fasen 

miljöpåverkansbedömning. Syftet med miljöpåverkansbedömning är att 

utifrån resultat av inventeringen bedöma vikten av potentiell miljöpåverkan 

(ISO 14040:2006). Det innebär ett arbete med klassificering, karakterisering 

och viktning av inventeringsdata med målet att göra resultatet lättare att 

förstå (Rydh et al. 2002). Kortfattat innebär klassificering att 

datakategorierna indelas utefter vilken miljöeffekt de har, exempelvis 

växthuseffekt och försurning. Karakterisering utförs för att kunna bedöma 

vad som påverkar miljön mest. Detta sker genom att data multipliceras med 

en karakteriseringsfaktor som är specifik för varje data- och 

miljöeffektskategori, vilket beskrivits i avsnitt 2.8.3. Viktning innebär att 

resultaten från inventeringen genom klassificering och karakterisering 

summeras och ger en total påverkan för den miljöeffekt som valts. Sista 

fasen är tolkning vilket innebär att analysera, utvärdera och förklara 

resultatet och begränsningarna för studiens LCA samt dra slutsatser och ge 

rekommendationer. 

Som kan märkas från beskrivningen av LCA ovan så kan analyser av samma 

produkt, system eller tjänst ge olika resultat beroende på vilken omfattning 

som valts. Uppenberg et al. (2017) har undersökt potentiella förändringar av 

klimatgasutsläppsmängd vid byggande av plattrambroar med hjälp av en 

LCA. I analysen jämförs bland annat de två produktionssätten prefabricerat 

och platsgjutet där ingen större skillnad mellan de två produktionssätten 

erhålls vad gäller klimatbelastning. I analysen har dock endast 

överbyggnaden på de två broarna kontrollerats. Författarna nämner även att 

fortsatta studier med LCA mellan de två produktionssätten som inkluderar 

bland annat form och spill vore intressant.  

Khasreen, Banfill och Menzies (2009) framhäver i sin studie ett behov av att 

använda LCA som ett verktyg för beslutstagande inom byggsektorn. De 

sammanfattar problematiken med att LCA inte används till att bero på 

byggnaders komplicerade tillverkningsprocess, långa och svårbedömda 

livslängd samt avsaknad av en öppen och transparant databas. 
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2.10.2.1 Trafikverkets Klimatkalkyl 

Trafikverket har utvecklat en egen analysmodell som bygger på 

LCA-metodiken benämnd Klimatkalkyl (Klimatkalkyl 2018). Det är en 

webbapplikation och har uppdaterats från version 1.0 år 2013 till version 6.0 

år 2018. Modellen använder emissionsfaktorer, resursschabloner och indata 

för att beräkna energianvändning och emissioner av koldioxidekvivalenter 

(även kallat karakteriseringsfaktorer). Framtagandet av analysmodellen 

Klimatkalkyl har gjorts för att underlätta en effektiv och konsekvent 

beräkningsgång för transportinfrastrukturens energianvändning och 

klimatbelastning. Trafikverket har två styrande riktlinjer, en som beskriver 

för vad och när en klimatkalkyl ska göras, TDOK 2015:0007, samt TDOK 

2015:0480 som anger klimatkrav vid upphandling (Toller 2018). 
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3 Objektsbeskrivning 

Referensobjekten i denna studie är två plattrambroar belägna bredvid 

varandra i Bredvik i Växjö, se Figur 12.  

På uppdrag av Växjö kommun har Skanska som totalentreprenör ansvarat 

för byggandet av broarna. Skanska har benämnt broarna som Västra och 

Östra bron (Figur 12b), där Västra är en platsgjuten konstruktion och Östra 

är en prefabricerad konstruktion. Syftet med de två broarna är att 

sammanbinda den nya stadsdelen Bredvik och den befintliga stadsdelen 

Räppe med en gång- och cykelväg skild från väg 23 och Bredviksvägen. 

 

a) 

 

b) 

Figur 12: Orienteringsvy över Växjö där a) är en  översiktskarta över Växjö (Google maps 2018, med 

medgivande) och där  b) är en ringarna visar broarnas placering (Växjö Kommun 2017, med 

medgivande). 
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Båda broarna är så kallade 2-leds plattrambroar och är konstruerade för en 

teknisk livslängd på 80 år enligt Krav brobyggande (TDOK 2016:0204). De 

är till utseendet (Figur 13 och Figur 14) nästan identiska med exempelvis sin 

brädformsstruktur vilket är i enlighet med ett av kraven i TDOK 2016:0204. 

De direkt visuella skillnaderna mellan dem är att kantbalken syns sticka ut 

en bit på Västra (Figur 13) och på Östra (Figur 14) syns istället skarvar 

mellan de prefabricerade betongelementen. 

Något som dock kan anses vara unikt med broarna är att de är belägna intill 

varandra och trots det utförda med två olika produktionssätt. Vidare är de 

nästan lika gamla då de projekterades och byggdes under 2016, men Västra 

byggdes först.  

3.1 Västra plattrambron  

Bron Västra är en platsgjuten, slakarmerad betongkonstruktion som utförts 

av kvalitéterna C35/45 för betong och K500B/C för armering. Bron går 

under väg 23 som sträcker sig från Malmö till Växjö och består av två 

körbanor som trafikeras av både lätt och tung trafik. Skanska stod som 

totalentreprenör för byggandet av bron men Trafikverket äger och förvaltar 

bron. I BaTMan har bron en egen kod, 100-235-1, där bilder och 

information angående bron återfinns (BaTMan 2018c). 

Västra har en total brolängd, måttet mellan vingmurarnas ytterkant, på 

12,78 m med en fri öppning för gång- och cykelväg (GC-väg) på 5,5 m i 

bredd och 2,7 m i höjd. Den teoretiska spännvidden är 5,85 m och 

brobredden, den trafikerade delen, är 13,02 m. Att forma, armera och gjuta 

(F.A.G) Västra tog ungefär två månader och krävde cirka 1700 

persontimmar, där Skanska stod för hela utförandet. 

 

Invändigt, i tunneln, har Västra försetts med belysning på ena sida samt en 

trädekoration på den andra, se Figur 13b. 

  

a) b) 

Figur 13: I a) Västra från GC-väg och i b) insidan av brotunneln med belysning och trädekor (Foto: 

Rashem & Swahn, platsbesök i Bredvik). 
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3.2 Östra plattrambron  

Bron Östra är en prefabricerad, slakarmerad betongkonstruktion som utförts 

av kvalitéterna C40/50 för betong och K500C-T för armering. Bron tillhör 

det nya området Bredvik och ligger under lokalgatan Bredviksvägen som 

trafikeras till största del av personbilar men bron Östra är dock 

dimensionerad för samma laster som Västra. Östra ägs och förvaltas av 

kommunen, men konstruktionen följer Trafikverkets krav. I BaTMan har 

bron koden 780-2079-1, där bilder och information angående bron återfinns 

(BaTMan 2018c). Att Östra ägs och förvaltas av kommunen kan i BaTMan 

identifieras av att sifferkoden börjar på en annan siffra än 100.  

Östra har en total brolängd på 13,1 m med en fri öppning för gång- och 

cykelbana på 5,5 m i bredd och 2,7 m i höjd dvs. precis lika stor fri öppning 

som Västra. Den teoretiska spännvidden är 5,75 m och brobredden, den 

trafikerade delen av Östra, är 14,12 m. Östra är som nämnts tidigare en 

prefabricerad konstruktion där arbetet med F.A.G utfördes på Abetongs 

fabrik i Vislanda vilket tog cirka 858 persontimmar. Byggtid på platsen för 

Östra bestod av montage av betongelement och tillsammans med efterarbete, 

fogning och kompletteringar, blev tiden cirka 129 persontimmar.  

Invändigt, i tunneln, har även Östra försetts med belysning på ena sida samt 

en trädekoration på andra, se Figur 13b. 

  

a) b) 

Figur 14: I a) Östra från GC-väg och i b) insidan av brotunneln med trädekor och belysning (Foto: 

Rashem & Swahn, platsbesök i Bredvik). 



31 

Rashem & Swahn 

4 Metod 

En fallstudie har utförts där två befintliga plattrambroar har jämförts ur ett 

LCC- respektive LCA-perspektiv. För att genomföra studien har insamling 

av data gjorts med hjälp av tre huvudmetoder; kvalitativa intervjuer, 

kvantitativa beräkningar och kvantitativ statistik.  

Resultaten generaliseras vilket innebär att denna studie kan användas som 

riktlinje vid val av produktionssätt för kommande plattrambroar. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Djupintervjuer har hållits med olika aktörer delaktiga i byggprocessen för att 

få fler och nyanserade infallsvinklar för studien. Vid djupintervjuer kan även 

utmaningar som förekommer i byggprocessen lokaliseras och belysas. 

Intervjuerna är halvstrukturerade och med det menas att frågor finns som 

stöd där ordningen kan komma att ändras.   

4.1.1 Beställare 

En Skypeintervju med Karl-Magnus Krona12, Strategisk samordnare på 

Trafikverket, har hållits med syftet att förtydliga hur en bro upphandlas och 

underhålls under förvaltningstiden. Information angående hur Trafikverket 

kommer att ta hänsyn till både klimat och kostnad vid upphandling, nu och 

framöver, granskas.  

4.1.2 Brokonstruktör 

Intervju med Hanna Sjöstedt13, brokonstruktör på ÅF, utfördes med syfte att 

lokalisera skillnader och likheter i de två produktionssätten från en 

konstruktörs perspektiv. Detta ses som relevant då möjligheter till 

förändringar gällande konstruktion kan åskådliggöras.  

4.1.3 Entreprenör 

För att få en inblick i hur uppbyggnaden av plattrambroar fungerar och deras 

utmaningar hölls en intervju med Jonas Karlsson14, inköpsledare på 

Skanska, som varit ansvarig för de två plattrambroarna i Bredvik. Syftet med 

denna intervju var att få information om referensobjekten ur en entreprenörs 

perspektiv med hänsyn till arbetsmiljö och produktionssätt samt att få indata 

om transporter, material- och maskinanvändning för bron Västra. 

                                                 
12 Karl-Magnus Krona, strategisk samordnare Trafikverket, Skypeintervju april 2018. 
13 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
14 Jonas Karlsson, inköpsledare Skanska, personlig intervju april 2018. 
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4.1.4 Meriterad forskare 

En öppen intervju har utförts med Ambrose Dodoo15, docent i Energi och 

miljö vid fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet, för att få kunskap kring 

arbetssätt gällande livscykelberäkning och hur LCC- och LCA-kalkyler 

upprättas. 

4.2 Kvantitativa beräkningar 

Arbetet med analyser som LCC och LCA innebar till att börja med 

insamling av kvantitativa indata. Denna indata behandlades sedan med 

kvantitativa beräkningar för att samla ihop dem och göra dem jämförbara 

genom normalisering och värdering. 

4.2.1 Kvantitativ statistik och indata 

Då detta arbete varit en jämförelse som baserats på redan utförda, befintliga 

brokonstruktioner fanns den största delen av indata till LCC- och 

LCA-beräkningar redan tillgängliga, så kallad sekundärdata. Relevant data 

och statistik för arbetet har hämtats från de aktörer som medverkat i 

byggprocessen för konstruktion av de två studerade plattrambroarna i 

Bredvik, Västra samt Östra.  

4.2.1.1 Entreprenör 

Tillverkare av den platsgjutna bron Västra var Skanska. Från Skanska har 

indata om transporter, maskiner, material- och tidsåtgång för byggandet av 

bron inhämtats.  

Skanska tillverkade inte bron Östra men de hade ansvaret för arbetet före 

och efter montage, såsom grundläggning och motfyllnad av konstruktionen.  

4.2.1.2 Tillverkare av prefab 

Tillverkare av betongelementen för den prefabricerade bron Östra var 

Abetong. Från Abetong erhölls indata för transporter, maskiner, material- 

och tidsåtgång från tillverkningen och monteringen av de prefabricerade 

betongelementen.  

4.2.2 LCC 

Att utföra en jämförelseanalys ur ett kostnadsperspektiv genom LCC kräver 

insamling av kvantitativa indata. Genom inhämtning av sekundärdata från de 

olika aktörerna har relevant indata sammanställts. Från Skanska hämtades 

                                                 
15 Ambrose Dodoo, docent LNU, personlig kontakt april-maj 2018. 
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bland annat materialåtgång och arbete för de två plattrambroarna denna 

fallstudie behandlar. Abetong tillhandahöll indata angående olika 

betongtyper och deras arbetssätt i siffror medan Wikells har en uppdaterad 

prislista som fungerat som ett komplement till Trafikverkets BaTMan 

á-prislista över underhållsåtgärder för broar. Data granskades och 

sammanställningen förtydligade vilka parametrar som är kostnadsdrivande 

och av största vikt att analysera vidare på. 

4.2.3 LCA 

Beräkningar av miljöpåverkan, vilket livscykelanalyser (LCA) syftar till, 

består till stor del av sammanställningar av kvantitativa data om de material 

och arbeten som ingår under en produkts livstid. I detta fall har produkten 

varit de två broarna och sammanställning av de mängder som gått åt och i 

framtiden kommer att gå åt för att broarna ska uppfylla sin funktion. Efter att 

mängderna sammanställts identifierades den miljöpåverkan som de ingående 

materialen och arbetet orsakar och den totala miljöpåverkan för respektive 

bro beräknades och jämfördes. 

4.3 Granskning och värdering av data 

Då studien har genomförts med hjälp av olika typer av metoder anses den ha 

en hög validitet. Utfallen från den kvantitativa statistiken representerar 

verkligheten tillsammans med intervjuerna som belyser de studerade 

plattrambroarna ur olika perspektiv. Intervjuerna valdes strategiskt, detta för 

att studien omfattar hela byggnadsprocessen vilket skapar en variation 

informationsmässigt.  

De broar som undersökts är verkliga projekt men även Sveriges vanligaste 

brotyp vilket ökat relevansen för studien. Urvalet av broarna var strategiskt 

då det sällan uppkommer en möjlighet att jämföra två nästan identiska broar 

med avseende på byggnadstidpunkt, konstruktion, utformning och läge, och 

trots det skillnad av produktionssätt. 

Den indata som använts har inhämtats från de företag som medverkat under 

byggnationen av broarna och kan antas vara riktiga. Kostnader för material 

och arbetskraft för de två studerade broarna har generaliserats med värden 

hämtade från Wikells (2018). Detta har gjorts för att göra dem jämförbara då 

löne-, inköps- och produktionskostnader skiljer sig mellan olika företag. För 

värdering av miljöpåverkan har emissionsfaktorer hämtats från Inventory 

Carbon and Energi (Hammond & Jones 2011) samt University of Exeter 

(2018).  
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5 Genomförande 

Detta avsnitt beskriver hur metoderna utförts och vilken data som inhämtats. 

Fallstudiens beräkningsunderlag redovisas i bilagor och dess resultat 

redovisas i nästa kapitel.  

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att få en helhetsbild över byggprocessen för dels 

de två plattrambroarna som studeras i detta arbete och dels för processen 

över broar i allmänhet. Intervjuer hölls med olika aktörer som deltar i 

byggprocessen för broar, vilket resulterade i svar från olika perspektiv. 

Innan intervjuerna hölls skickades frågeställningar via mejl till respektive 

aktör. Frågorna kan ses i Bilaga 1, 2, och 3.  

Karl-Magnus Krona16, strategisk samordnare på Trafikverket, intervjuades 

via ett Skypesamtal. Samtalet var utav halvstruktur där Krona utförligt 

beskrev Trafikverkets ansvar och där följdfrågor kunde ställas.  

På ÅF:s kontor i Växjö hölls en personlig intervju med Hanna Sjöstedt17. 

Intervjun var objektiv med avseende på konstruktionsfrågor. Frågor följdes 

enligt frågelista där Hanna själv berättade utifrån hennes erfarenhet. 

Intervjun med Jonas Karlsson18 från Skanska hölls på World Trade Center 

(WTC) i Växjö. Intervjun var vinklad främst mot platsgjutet 

produktionsalternativ då Skanska stod som tillverkare för den Västra bron. 

Uppgifter gällande Västra bron med hänsyn till arbetsmiljö, produktion och 

utförande erhölls.  

Vid mötessamtal med Ambrose Dodoo19 på Linnéuniversitetet i Växjö, togs 

underlag för utförandet av LCC och LCA fram. Under mötet ställdes frågor 

och Dodoo förklarade utförligt och noggrant tillvägagångsätten vid 

utförandet av en LCC och en LCA.  

5.2 Kvantitativ statistik och indata 

Vid inhämtning av indata för att utföra livscykelberäkningar har samtal och 

mejlkontakt varit de främsta kommunikationssätten med olika aktörer. 

Hämtning av indata har skett genom kontakt med tillverkarna av de två 

plattrambroarna samt olika materialleverantörer till dessa. 

                                                 
16 Karl-Magnus Krona, strategisk samordnare Trafikverket, Skypeintervju april 2018. 
17 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
18 Jonas Karlsson, inköpsledare Skanska, personlig intervju april 2018. 
19 Ambrose Dodoo, docent LNU, personlig kontakt april-maj 2018. 
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Abetong har Celsa Steel Service som leverantör av armering, Cementa AB 

för leverans av cement och Skanska som leverantör av ballast. Respektive 

företag har bidragit med relevanta värden och data som gjort det möjligt att 

utföra en LCC och LCA.  

För Västra bron där Skanska stod som tillverkare var Alwex AB leverantör 

av betong medan armering kom från ett systerbolag till Skanska i Polen. 

Kontakt med Alwex AB gav underlag för betongrecept samt transporter för 

respektive beståndsdel i betongen.  

5.3 Kvantitativa beräkningar 

Till grund för beräkningarna har indata för mängder från entreprenörerna, 

Abetong och Skanska, använts vilka redovisas i Bilaga 4 och Bilaga 5. 

Inledningsvis skapades ett Exceldokument där samtliga indata angående 

broarna fördes in och resultaten arbetades fram. 

5.3.1 LCC  

Vid upprättandet av LCC sammanställdes mängder för material, arbetstid, 

maskiner och transporter för att få ut kostnader för de ingående delarna som 

krävts för att bygga broarna. Livscykeln för LCC sträcker sig från transport 

mellan fabrik och arbetsplats till den tekniska livslängden på bron som är 80 

år. Avgränsningar har tillämpats för aspekter som varit svåra att mäta eller 

inhämta indata för. Dessa systemgränser redovisas och motiveras nedan. De 

avgränsningar som valts har tillämpats på båda broarna för att få en korrekt 

jämförelse. 

5.3.1.1 Definition av mål och omfattning 

Målet med att utföra en LCC på broarna Västra och Östra har varit att 

jämföra respektive kostnader med varandra för att se vilken bro som är mest 

lönsam ur ett helhetsperspektiv.  

Analysens omfattning täcker de två studerade plattrambroarna, Västra och 

Östra belägna i Bredvik i Växjö. Hänsyn har tagits till de huvudmaterial som 

gått åt till att bygga broarna, transporter av dessa samt större maskiner som 

använts under byggtiden. Huvudmaterialen omfattas av betong, armering 

och trä. Den tidsmässiga omfattning har varit 80 år som är båda broarnas 

tekniska livslängd. Broarna ska fylla sin funktion under hela deras tekniska 

livslängd. 

De systemgränser som satts för studiens LCC redovisas och förklaras nedan. 

De avgränsningar som redovisas har tillämpats på båda broarna i syfte att 

återge en korrekt jämförelse: 
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• Kostnaden avgränsas till att endast beakta huvudmaterialen i bron 

samt transport av material och element till arbetsplatsen vilket 

inkluderar frakt av maskiner. 

• Gränser har satts så delar som ansetts vara likartade för de två 

broarna utelämnas. Detta har gjorts då målet med analysen varit att 

jämföra dem mot varandra. Delar som utelämnad är därmed 

markarbeten, underhåll och reparationer, vägöverbyggnad, 

vägräcken, utsmyckning och el- och VA-arbeten. 

• Kostnader för material såsom armering, betong och brädor har 

hämtats från Wikells (2018) för att göra resultaten generaliserbara. 

Även kostnad för arbetslön har hämtats från Wikells (2018) för att 

göra broarna likvärdiga.  

• Värden för transporter och maskiner som använts till, från samt på 

byggarbetsplatsen har hämtats från ansvariga leverantörer för detta 

projekt vilka har varit; Celsa Steel Service, Skanska, Alwex AB, 

Jinert AB, GRJ AB och Lyft- och Byggmaskiner AB. 

• För transporter av armering och ballast har förenkling gjorts då 

nödvändig teknisk information om lastbilar som transporterat till 

Västra ej lyckats inhämtas. Förenkling innebär i detta fall att samma 

lastbil som transporterat armering och ballast till Östra även används 

för Västra vid beräkning av drivmedelsåtgång.  

• En avgränsning mot arbetsplatskostnader såsom etablering av bodar, 

energiförbrukning av dessa, trafikanordningar och omledning av 

trafik har gjorts då dessa skiljer sig markant från projekt till projekt. 

Endast etableringskostnader för maskiner tas hänsyn till. 

• Ränta bortses från då broarna endast är 2 år gamla och vid 

jämförelsen hämtas priser på samma sätt och kostnadspåslaget blir 

irrelevant. 

• Demoleringskostnaden tar hänsyn till dieselåtgången vid demolering 

och avgränsar sig ifrån arbetskostnad.  

5.3.1.2 Inventering 

Arbetsgången under studiens LCC är uppdelad i fyra kategorier vilka är 

material, arbetstid, transporter och maskiner. Dessa kategorier är de som 

utgör grunden för bron ur ett jämförande kostnadsmässigt perspektiv.  

Efter att omfattningen på denna studiens LCC bestämts inhämtades de 

relevanta data som behövdes och en beräkning utfördes av massbalansen, 

mängden av varje ingående material, och transport, drivmedelsförbrukning 

vid frakt, för respektive bro. Framtagning av massbalansen innebar att 
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urskilja relevanta värden ur det material som tillhandahållits från företag, 

viss mätning i ritningar och beräkning av delar där värden ej tillhandahållits 

och kontakt med företag för att få information om de lastbilar som utfört 

transporterna.  

5.3.1.3 Kostnadspåverkansbedömning 

Eftersom Västra och Östra är nästintill identiska till sitt utseende kan 

kostnaderna ställas mot varandra. Det finns material i båda broarna som 

skulle kunna reduceras och gynna kostnaden.  

Den framtagna mängden av respektive material av betong, armering och 

råspont multiplicerades med sin specifika kostnad tagen från Wikells (2018) 

sektionsfakta. Priserna anger det aktuella prisläget för entreprenörer. För den 

diesel som transporterna och maskinerna förbrukat under transport och 

användande har multiplicerats med en kostnad hämtat från Circle K (2018). 

Arbetstid för broarna tillhandahölls från Skanska samt Abetong och 

redovisas i Bilaga 4 respektive 5. Kostnad för löner erhålls från Wikells 

prislista där alla bedöms ha samma lön oavsett montör eller betongarbetare.  

Slutligen summerades samtliga kostnader för respektive bro. De summerade 

kostnaderna kunde sedan jämföras och analyseras.  

5.3.2 LCA 

Genomförandet av livscykelanalysen följer de fyra stegen enligt ISO 140 40 

som presenterats i avsnitt 4.3.2. Nedan redovisas vilka steg som utförts och 

vad varje steg inneburit. 

5.3.2.1 Definition av mål och omfattning 

Målet med att utföra en LCA har varit att ur ett miljöperspektiv utreda 

vilken påverkan broarna Västra och Östra har haft för att ge vägledning till 

val av produktionssätt, prefab eller platsgjutet, vid framtida byggnation av 

plattrambroar.  

Analysens omfattning täcker de två studerade plattrambroarna, Västra och 

Östra i Bredvik i Växjö. Där hänsyn tagits till de huvudmaterial som gått åt 

till att bygga broarna, transporter av dessa samt större maskiner som använts 

under byggtiden. Huvudmaterialen omfattas av betong, armering och trä. 

Den tidsmässiga omfattning har varit 80 år som är båda broarnas tekniska 

livslängd. Broarna ska fylla sin funktion under deras tekniska livslängd och 

jämförelsen mellan dem har utgått från den funktionella enheten, kg per 

plattrambro i betong med en livslängd på 80 år och brons lasteffekt. Enheter 

för samtliga materialmängder räknades om till [kg] för att senare kunna göra 
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en massbalansberäkning för respektive bro, detta utfördes med hjälp av 

materialens densitet.  

De systemgränser som satts för studiens LCA redovisas och förklaras nedan. 

De avgränsningar som användes vid studiens LCC (se kap. 5.3.1.2) har även 

tillämpats för LCA-studien. De avgränsningar som redovisas har tillämpats 

på båda broarna i syfte att återge en korrekt jämförelse: 

• Miljöpåverkan avgränsas till att beakta energiåtgång och CO2-

utsläpp då detta är parametrar som vanligast undersöks.  

• Gränser har satts för delar som ansetts vara likartade för de två 

broarna. Detta har gjorts då målet med analysen varit att jämföra dem 

mot varandra. Delar som räknas in i detta är markarbeten, underhåll 

och reparationer, vägöverbyggnad, vägräcken, utsmyckning och el- 

och VA-arbeten. 

• Miljöpåverkan relaterad till avfallshantering från materialtillverkning 

beaktas ej då data kring detta varit svårt att inhämta. Miljöpåverkan 

från tillverkning av de maskiner och fordon som använts inbegrips 

även i denna gräns och utelämnas i brist på indata, det är en vanlig 

avgränsning vid utförande av en LCA.  

• Miljödata för tillsatsmedel som används i betong har varit svåra att 

inhämta varpå deras miljöpåverkan ej beaktas. 

• För transporter överlag förenklas beräkningar med antagandet att 

lastbilarna går maxlastade (totalvikt) en vända och utan last 

(tjänstevikt) en vända. 

• Transporter av virke för brädform till fabrik respektive byggplats och 

dess miljöpåverkan beaktas ej då data för detta var svårt att inhämta. 

• För transporter av armering har två förenklingar gjorts då nödvändig 

teknisk information om lastbil som transporterat armering till Västra 

samt dess rutt från tillverkning till arbetsplats ej lyckats inhämtas. 

Den ena förenklingen innebär att samma lastbilstyp som 

transporterat armering till Östra även används för Västra vid 

beräkning av energiåtgång och CO2-utsläpp. Den andra förenklingen 

innebär att transportvägen för armeringen antagits till att gå 

Warzsawa-Gdansk-Karlkrona-Växjö med fartygstransport mellan 

Gdansk och Karlskrona. Transportsträckan över vatten har beräknats 

som körsträcka för lastbilen.  

• För transport av ballast har förenkling varit nödvändig då teknisk 

information kring lastbil för Västra bron saknats och därmed ej 

lyckats inhämtats. Förenklingen innebär precis som armeringen att 
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samma lastbilstyp som transporterat för Östra bron även används för 

Västra bron.  

• Emissionsfaktorer för CO2-utsläpp och energiåtgång för armering 

skiljer sig i storlek beroende på om stålet som används innehåller 

viss mängd återvunnet material. För analysen har värden på 

faktorerna för armeringen från den prefabricerade bron Östra även 

använts för den platsgjutna bron Västra, då information om stålet för 

Västra ej lyckats inhämtas. 

• Återanvändning av brädformar, där vissa delar kan återanvändas mer 

eller mindre beroende på prefabricerat eller platsgjutet 

produktionssätt, har frångåtts då data om hur ofta de återanvänds 

varit svårt att bedöma. 

• Energiåtgång för produktion av betong och fabrikernas 

energianvändning räknas ej med då specifika data för detta ej lyckats 

inhämtas. 

• Det trämaterial som används till brädform har förenklats till att helt 

utgöras av råspont pga. bristfällig mängdfördelning av trämaterialen 

för den platsgjutna bron Västra. 

• En avgränsning mot arbetsplatskostnader såsom etablering av bodar, 

energiförbrukning av dessa, trafikanordningar och omledning av 

trafik har gjorts då dessa skiljer sig från projekt till projekt.  

5.3.2.2 Inventering 

Processträd togs fram för att identifiera ingående delar i det system som 

respektive bros livscykel består av och vilken relevant data som behövde 

inhämtas. I Figur 15 ses processträd för systemet över byggnationen av den 

platsgjutna bron Västra, där delar i systemet identifierats utgöra 

råvaruutvinning, tillverkning av material, transporter, byggande av broarna 

och slutligen rivning. 
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Figur 15: Illustration av processträd för bron Västra där transporter förkortas med TRP. 

I Figur 16 ses processträd för prefab-bron Östra vilket skiljer sig något från 

Västras, då allt material för Östra gått till prefab-fabrik och för Västra har 

material för betongen gått till betongfabrik. 

 

Figur 16: Illustration av processträd för bron Östra där transporter förkortas med TRP. 
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Efter att systemen bestämts inhämtades de relevanta data som behövdes för 

att kunna utföra beräkning av massbalans, mängd i kg av varje ingående 

studerat material som använts för byggandet av respektive bro. Framtagning 

av massbalansen för byggnadsmaterial innebar att urskilja relevanta värden 

ur den data som tillhandahållits från företag, viss mätning i ritningar och 

beräkning av delar där värden ej tillhandahållits. Summeringen av 

massbalansen för byggnadsmaterial kan ses i Bilaga 4 för Västra respektive 

Bilaga 5 för Östra.  

Datainsamling om de lastbilar som utfört transporten av byggnadsmaterialen 

innebar kontakt med flera leverantörer. Den data som efterfrågades var 

lastbilarnas totalvikt, tjänstevikt och transportsträcka för att sedan beräkna 

den mängd bränsle som förbrukats. För beräkning av bränsleförbrukning 

användes värden hämtade från Nylund och Erkkilä (2005), för 

transportsträckor och bränsleförbrukning se Bilaga 4 för Västra respektive 

Bilaga 5 för Östra.  

För avfallshantering användes värden från Björkman och Tillman (1997) för 

att beräkna mängd diesel som kommer att gå åt per kg armerad betong vid 

framtida demolering av respektive bro. Vidare användes värden för 

densiteten för diesel från Staffel (2011) för att räkna om mängden diesel från 

kg till liter. Värdena för beräkning av avfallshantering kan ses i Bilaga 4 för 

Västra respektive Bilaga 5 för Östra. 

När respektive ingående materials mängd summerats kunde arbetet med att 

beräkna deras enskilda miljöpåverkan påbörjas. 

5.3.2.3 Miljöpåverkansbedömning 

Den framtagna mängden av respektive material multiplicerades med sin 

specifika CO2-emissions- och energifaktor där faktorer för cement, ballast, 

vatten, armering och råspont togs från ICE (Hammond & Jones 2011), se 

Bilaga 7. Faktorerna från ICE inkluderar materialens CO2-utsläpp och 

energiåtgång från råvaruutvinning till och med tillverkning. 

För beräkning av miljöpåverkan av den diesel som åtgått för transporter, 

maskiner och avfallshantering användes emissionsfaktor för CO2 hämtad 

från University of Exeter (2018) och för energiåtgång användes energivärde 

för diesel hämtad från Staffell (2011), se Bilaga 7. Därefter summerades 

framräknat CO2-utsläpp och energiåtgång till ett totalt resultat för respektive 

bro.  
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

I detta avsnitt presenteras resultaten från arbetet. Västra och Östra bron 

presenteras i separata avsnitt för att tydliggöra den enskilda brons resultat. 

Uppdelningen av hur resultaten presenteras återspeglar arbetsgången med 

framtagandet av dem, från beräkning av mängder till slutgiltigt resultat. 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Resultat av de kvalitativa intervjuer som utförts presenteras nedan där 

respektive intervju återges med en kortare sammanfattning. Frågor som 

ställdes under intervjuerna återfinns i Bilagorna 1, 2 och 3.  

Intervjun med Karlsson20 resulterade i en helhetsbild av broarnas 

upphandling och uppbyggnad. Det framgick tydligt hur arbetsgången 

fungerat från start till slut i båda byggprojekten. Att Skanska stod som 

totalentreprenör för båda broarna och att Abetong stod som 

underentreprenör till Skanska under den prefabricerade delen blev tydlig. 

Intervjun handlade främst om det platsgjutna produktionssättet och en 

förtydligande bild av möjligheter och brons funktion för platsgjutet gavs. 

Karlsson menade att prefab är tidseffektivt och ett bättre val vid sämre 

klimat men att Skanska föredrar platsgjutet då kunskapen redan finns inom 

företaget och bör utnyttjas. En annan fördel som Karlsson lyfte fram med 

platsgjutet är dess flexibilitet när det kommer till spännvidder och form.  

 

Intervjun med Krona21 gav en helhetsbild över Trafikverkets roll i 

broprojekten i Bredvik. Krona förklarade att Bredvikprojektet var något 

unikt då kommunen stod som beställare av båda broarna, även den som ägs 

av Trafikverket. Frågor angående Trafikverkets syn på framtiden besvarades 

och Krona menade att miljökrav för nya projekt kommer att skärpas i form 

av reduktionskravet i förfrågningsunderlaget men kostnaden kommer 

troligtvis fortfarande att vara det som avgör bud som blir vinnande. 

Intervjun med Sjöstedt22 resulterade i svar angående 

konstruktionsmöjligheter. Precis som Karlsson menade Sjöstedt att det finns 

vissa utmaningar med prefab precis som med platsgjutet. Sjöstedt menade 

att anledningen till den konservativa bilden till prefab kan ha att göra med 

bakgrunden till brokonstruktioner i prefab. Sjöstedt berättade om hur prefab 

för ca 30 år sedan fick ett dåligt rykte på grund av att dessa konstruktioner 

inte höll måttet. Vidare berättade Sjöstedt om vilka möjligheter som finns 

med förspända konstruktioner eller i platsgjutna fall med spännkablar.  

                                                 
20 Jonas Karlsson, inköpsledare Skanska, personlig intervju april 2018. 
21 Karl-Magnus Krona, strategisk samordnare Trafikverket, Skypeintervju april 2018. 
22 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
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6.2 Västra – platsgjutna bron 

För den platsgjutna bron Västra sammanställdes de i bron ingående 

huvudmaterialen brädform, betong och armering. Mängder för de ingående 

materialen togs fram utefter brons huvuddelar där resultaten av dessa kan ses 

i Tabell 2. De totala materialmängderna för Västra bron var 363,5 m2 

brädform, 143,7 m3 betong och 15,4 ton armering. 

Tabell 2: Materialmängder som ingått i den Västra bron. 

Material Brädform  Betong  Armering  

Brodel tj.= 0,022 m [m2] C35/45 [m3] K500B/C [kg] 

Bottenplatta 18,5 41 4 100 

Frontmur 196 39,2 4 300 

Valv & vot  
inkl. ställning 

77 38,8 4 300 

Kantbalk 12 2,7 300 

Vingmur 60 22 2 400 

Total: 363,5 143,7 15 400 

6.2.1 LCC 

Nedan presenteras resultat av LCC-beräkningar för de totala kostnaderna för 

den Västra bron.  

Utifrån de framtagna materialmängderna kunde pris för den totala mängden 

material som använts till bron tas fram, se Tabell 3. Den totala kostnaden för 

material till Västra uppgick till 473 288 SEK.  

Tabell 3: Materialens á-pris och totalpris för den Västra bron. 

Kostnad Mängd Á-pris Materialkostnad 

Material [mängdenhet] [SEK/mängdenhet] [SEK] 

Armering 15 400 [kg] 14,3 / [kg] 220 220 

Betong 143,7 [m3] 1 540 / [m3] 221 298 

Brädform 363,5 [m2] 87,4 / [m2] 31 770  

    Total: 473 288 

Den totala arbetstiden redovisas i Tabell 4. Lönekostnaden anges till 

203 SEK/h enligt Wikells (2018) vilket resulterar i en totalkostnad på  

345 100 SEK för 1700 persontimmar. 

Tabell 4: Arbetstid och lön redovisat för den Västra bron. 

Kostnad Antal  Á-pris Arbetskostnad 

Yrkesarbetare [h] [SEK/h] [SEK] 

Btgarbetare 1 700 203 345 100 

 
 

Total: 345 100 
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Drivmedelskostnad för frakt har beräknats för samtliga transporter som 

studien omfattar, se Tabell 5. Tillsammans utgör samtliga transporter och de 

maskiner som användes en kostnad på 13 502 SEK i drivmedelskostnad 

inklusive frakten av betongen till arbetsplatsen.   

Tabell 5: Drivmedelskostnad för transporter och kran för den Västra bron. 

Transporter Dieselförbrukning Diesel  Kostnad  

Leverans av [l] [SEK/l] [SEK] 

Armering 233,02 16,8  3 914,76 

Cement 176,60 ”  2 966,87 

Naturgrus 168,64 ”  2 833,09 

Stenkross 34,31 ”  576,36  

Betong 13,20 ”  221,76 

Betongpump 173,92 ”  2 921,86 

Tornkran 4,00 ”  67,20 

   Total:  13 502 

De maskiner som använts för byggnationen av Västra var en tornkran och en 

betongpump. Förutom drivmedelskostnad som redovisas ovan har 

maskinerna kostnader för dagshyra och driftskostnad, se Tabell 6. Detta 

uppgick till 156 400 SEK totalt. 

Tabell 6: Maskinkostnad för byggnationen av Västra bron. 

Kostnad Hyrtid Hyra Driftskostnad Maskinkostnad 

Maskin [dag] [SEK/dag] [SEK/h] [SEK] 

Betongpump 2  2 500 1600 32 200 

Tornkran 54  2 300 - 124 200 

   Total: 156 400 

Vid en framtida demolering av bron är dieselförbrukningen 1 392 liter som 

resulterar i en kostnad på 23 888 SEK, se Tabell 7.  

Tabell 7: Dieselåtgång vid demolering av Västra. 

Avfall Dieselförbrukning Diesel Kostnad 

Material [l] [SEK/l] [SEK] 

Armerad btg 1 392,16 16,8 23 388 

   Total:         23 388 

Den totala kostnaden för bron Västra uppgår enligt LCC-beräkningen till 

1 011 678 SEK där arbetskostnaden är 34 % av den totala kostnaden, se 

Figur 17. 
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Figur 17: Total och procentuell kostnad av respektive kategori för Västra. 

6.2.2 LCA 

Hur mycket den Västra bron påverkar miljön under sin livscykel presenteras 

nedan, som resultat av den LCA som utförts. Uppdelningen av hur resultaten 

presenteras återspeglar arbetsgången med framtagandet av dem, från 

beräkning av mängder till slutligen resultat. 

Utefter den framtagna mängden betong och betongens recept redovisas 

energiåtgång och utsläpp av CO2 för respektive beståndsdel i Tabell 8. 

Resultaten visar att betongen står för en total energiåtgång på 361 206 MJ 

och ett totalt utsläpp av CO2 på 58 711 kg, där cementen står för den största 

andelen av den totala påverkan för både energiåtgång och CO2. För 

flyttillsatsmedel och luftporbildare erhölls endast de mängder som ingick i 

betongen där faktorer för deras energiåtgång och CO2-utsläpp ej lyckades 

inhämtas.  

Tabell 8: Betongens energiåtgång och utsläpp av CO2 för Västra. 

Betong Mängd Energiåtgång CO2-utsläpp Energi CO2 

Beståndsdelar [kg] [MJ/kg] [CO2/kg] [MJ] [kg] 

Cement 61 791 5,5 0,93 339 851 57 466 

Ballast 254 349 0,083 0,0048 21 111 1 221 

Vatten 24 429 0,01 0,001 244 24 

Flyttillsatsmedel  
(Sika 5650) 

618 - - - - 

Luftporbildare  
(Sika AER-S) 

154 - - - - 

   Total: 361 206 58 711 

Den energiåtgång och det utsläpp av CO2 för mängd armering och brädform 

som åtgått för Västra ses i Tabell 9. En total energiåtgång på 171 139 MJ 

och ett utsläpp på 7 460 kg CO2 redovisas, där armeringen står för den 

största andelen för både energiförbrukning och CO2-utsläpp. 

3%

22%

22%34%

1%

16%
2%

Kostnad - Totalt 1 011 678 kr

Brädform Betong Armering Arbetstid Transporter Maskiner Avfall
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Tabell 9: Armeringens och brädformens energiåtgång samt utsläpp av CO2 för Västra. 

Material Mängd Mängd Energiåtgång 
CO2-

utsläpp 
Energi CO2 

Materialtyp [kg/m3 btg] [kg] [MJ/kg] [CO2/kg] [MJ] [kg] 

Armering 
(K500B/C) 107 15 400 9,40 0,44 144 760 6 776 

Brädform 
(Råspont, 

ρ=450 kg/m3) 25 3 599 7,40 0,19 26 630 684 

    Total: 171 139 7 460 

För transporter som utförts för byggnationen av bron Västra redovisas i 

Tabell 10 förbrukning av diesel, där mängden diesel som specifikt använts 

för Västra erhållits genom transportens lastkapacitet och den mängd material 

som använts för Västra. Diesel- och elförbrukning för maskiner redovisas i 

Tabell 11 och dieselförbrukning för avfallshantering redovisas i Tabell 12. 

Tabell 10: Dieselförbrukning för transporter av material till Västra. 

Transport Mängd Lastkapacitet Leveranser Förbrukning Förbrukning 

Leverans av [ton] [ton] [st] [l/leverans] Diesel [l] 

Armering 15,4 39,20 0,39 645,60 253,63 

Cement 61,8 41,20 1,50 119,32 178,95 

Naturgrus 123,6 46,06 2,68 63,68 170,85 

Stenkross 130,8 46,06 2,84 12,24 34,76 

Betong 340,6 14,22 16,00 0,59 9,50 

    Total: 648 

Tabell 11: Diesel- och elförbrukning för transport och användning av maskiner för Västra. 

Maskiner Förbrukning vid: Avstånd Arbete Förbrukning 

Typ Transport [l/km] Arbete [km] [h] Diesel [l] El [kWh] 

Betongpump 0,31 6 [l/h] 58 17,00 173,92 - 

Tornkran 0,26 13 [kW/h] 8,20 425,00 4,26 5 525 

    Total: 178 5 525 

Tabell 12:Dieselförbrukning för avfallshantering vid demolering av Västra. 

Avfall Mängd Densitet Förbrukning 

Material [kg] [l/kg] Diesel [l] 

Diesel 1 165,24 1,1947 1 392,16 

  Total: 1 392 

Totalt för Västra stod transporter, maskiner och avfallshantering för 

energiåtgång och CO2-utsläpp på 100 106 MJ respektive 5 944 kg vilket 

redovisas i Tabell 13. 
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Tabell 13: Energiåtgång och utsläpp av CO2 för transporter och maskiner för Västra. 

Miljö Mängd Energiåtgång 
CO2-

utsläpp 
Energi CO2 

Material (enhet) [MJ/l] [kg/l] [MJ] [kg] 

Diesel 2 218 [l] 36,165 2,68 80 215,60 5 944,36 

Elektricitet 5 525 [kWh] - - 19 890,00 - 

  
 Total: 100 106 5 944 

Det totala resultatet för energiåtgång och CO2-utsläpp för Västra under sin 

livscykel har beräknats till 632 702 MJ respektive 72 115 kg, se Figur 18 

som även redovisar de olika kategoriernas procentuella andel av totalen.  

 

 
a) 

 
b) 

Figur 18: Total och procentuell andel av respektive kategori för Västra där a) redovisar energiåtgång 

och b) redovisar CO2-utsläpp. 
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6.3 Östra – prefabricerade bron 

För prefabbron, Östra, sammanställdes de i bron ingående huvudmaterialen 

brädform, betong och armering. Mängder för respektive material redovisas 

utefter de olika elementen som tillverkas där resultaten kan ses i Tabell 14. 

De totala materialmängderna för Östra bron var 178,3 m2 brädform, 114,92 

m3 betong och 15,13 ton armering. 

Tabell 14: Materialmängder som ingått i den Östra bron.  

Material Brädform  Betong  Armering  

Brodel tj.= 0,022 m [m2] C35/45 [m3] K500C-T [kg] 

Stödmur (A1) 15,4 6,02 1 192 

Stödmur (A2) 15,4 6,02 1 192 

Stödmur (B1) 18,8 7,2 1 243,4 

Stödmur (B2) 18,8 7,2 1 243,4 

Bottenplatta (C1) 0 9,8 479,6 

Stagbalk (D1) 0 1,21 133,4 

Frontmur (E1) 23,5 5,88 894,6 

Frontmur (E2) 26,9 6,74 975 

Frontmur (E3) 23,5 5,88 879,6 

Frontmur (E4) 26,9 6,74 1 020 

Däcksplatta (F1) 4,75 12,36 1 098,4 

Däcksplatta (F2) 4,35 11,23 1 098,4 

Däcksplatta (G1) 0 6,24 912,5 

Däcksplatta (G2) 0 18,7 2 564,3 

Vot (H1) 0 1,72 94,9 

Vot (H2) 0 1,98 108,6 

Totalt: 178,3 114,92 15 130,1 

6.3.1 LCC 

Nedan presenteras resultat av LCC-beräkningar för de totala kostnaderna för 

den Östra bron. Utifrån de framtagna mängderna kunde pris för den totala 

mängden som använts i den Östra bron tas fram, se Tabell 15. Den totala 

kostnaden för material uppgick till 415 816 SEK. 
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Tabell 15: Materialens á-pris och totalpris för den Östra bron. 

Kostnad Mängd Á-pris Materialkostnad 

Material [mängdenhet] [SEK/mängdenhet] [SEK] 

Armering 15 130,1 [kg] 14,3 / [kg] 216 360 

Betong 114,92 [m3] 1 600 / [m3] 183 872 

Brädform 178,3 [m2] 87,4 / [m2] 15 583  

    Total: 415 816 

Resultatet för arbetstiden redovisas i Tabell 16 nedan. Lönekostnaden per 

timme anges som 203 SEK vilket resulterar i en kostnad på 200 361 SEK 

vid 987 persontimmar. 

Tabell 16: Arbetstid och lön redovisat i á-pris samt totalpris för den Östra bron. 

Kostnad Antal Á-pris Arbetskostnad 

Yrkesarbetare [h] [SEK/h] [SEK] 

Fabrik 858 203 174 174 

Montör 129 203 26 187 

Total: 987 203 200 361 

Drivmedelskostnad för frakt har beräknats för samtliga transporter som 

studien omfattar, se Tabell 17. Tillsammans utgör samtliga transporter och 

den maskin som användes en kostnad på 7 526 SEK i drivmedelskostnad 

inklusive frakten av betongelementen till arbetsplatsen.  

Tabell 17: Drivmedelskostnad för transporter och kran för den Östra bron. 

Transporter Dieselförbrukning Diesel Kostnad 

Leverans av [l] [SEK/l] [SEK] 

Armering 29,79 16,8 500,42 

Cement 168,22 ” 2 826,07 

Naturgrus 2,45 ” 41,09 

Stenkross 43,66 ” 733,43 

Betongelement 138,00 ” 2 318,40 

Kran (250 ton) 65,84 ” 1 106,11 

  Total: 7 526 

Den maskin som använts för byggnationen av Östra var en kran med 250 ton 

kapacitet. Förutom drivmedelskostnad som redovisas ovan har kranen en 

etableringskostnad och kostnad för hyra, se Tabell 18. Etablerings- och 

hyrkostnad uppgick till 113 000 SEK totalt.  
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Tabell 18: Maskinkostnad för byggnationen av Östra bron. 

Kostnad Hyrtid Hyra Etableringskostnad Maskinkostnad 

Maskin [h] [SEK/h] [SEK] [SEK] 

Kran (250 ton) 14 4 500,00 50 000,00 113 000 

   Total: 113 000 

Vid en framtida demolering av Östra bron är dieselförbrukningen 790,25 

liter som resulterar i en kostnad på 13 276 SEK, se Tabell 19.  

Tabell 19: Dieselåtgång vid demolering av Östra. 

Avfall Dieselförbrukning Diesel  Kostnad  

Material [l] [SEK/l] [SEK] 

Armerad btg 790,25 16,8 13 276 

   Total: 13 276 

Det totala priset för den Östra bron uppgår enligt LCC-beräkningen till 

749 978 SEK där armering och brädform står för 2 %, se Figur 19. 

 

Figur 19: Total och procentuell kostnad av respektive kategori för Östra. 

6.3.2 LCA 

Utefter den framtagna mängden betong och betongens recept redovisas 

energiåtgång och utsläpp av CO2 för respektive beståndsdel i Tabell 20. 

Resultaten visar att betongen står för en total energiåtgång på 288 864 MJ 

och ett totalt utsläpp av CO2 på 46 953 kg, där cementen står för den största 

andelen av den totala påverkan för både energiåtgång och CO2-utsläpp. För 

flyttillsatsmedel och luftporbildare erhölls endast de mängder som ingick i 

betongen där faktorer för deras energiåtgång och CO2-utsläpp ej lyckades 

inhämtas.  
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Tabell 20: Betongens energiåtgång och utsläpp av CO2 för Östra. 

Betong Mängd Energiåtgång 
CO2-

utsläpp 
Energi CO2 

Beståndsdelar [kg] [MJ/kg] [CO2/kg] [MJ] [kg] 

Cement 49 416 5,50 0,93 271 786 45 957 

Ballast  203 408 0,083 0,0048 16 883 976 

Vatten 19 536 0,01 0,001 195 20 

Flyttillsatsmedel  
(Master ace 30) 

376 - - - - 

Luftporbildare  
(MasterAir 100) 

13 - - - - 

   Total: 288 864 46 953 

Den energiåtgång och det utsläpp av CO2 som den ingående mängden 

armering och virke för brädformen för Östra ses i Tabell 21. En total 

energiåtgång för armering och brädform på 155 285 MJ och ett utsläpp på 

6 992 kg CO2 redovisas, där armeringen står för den största andelen för både 

energiåtgång och CO2-utsläpp. 

Tabell 21: Armeringens och brädformens energiåtgång samt utsläpp av CO2 för Östra. 

Material Mängd Mängd Energiåtgång CO2-utsläpp Energi CO2 

Materialtyp [kg/m3 btg] [kg] [MJ/kg] [CO2/kg] [MJ] [kg] 

Armering  
(K500C-T) 132 15 130 9,40 0,44 142 223 6 657 

Brädform 
(Råspont, 

ρ=450 kg/m3) 15 1 765 7,40 0,19 13 062 335 

    Total: 155 285 6 992 

För transporter som utförts för byggnationen av bron Östra redovisas i 

Tabell 22 förbrukning av diesel, där mängden diesel som specifikt använts 

för Östra erhållits genom transportens lastkapacitet och den mängd material 

som använts för Östra. Dieselförbrukning för kran redovisas i Tabell 23 

dieselförbrukning för avfallshantering redovisas i Tabell 24. 

Tabell 22: Dieselförbrukning för transporter av material till Östra. 

Transport Mängd Lastkapacitet Leveranser Förbrukning Förbrukning 

Leverans av [ton] [ton] [st] [l/leverans] Diesel [l] 

Armering 15,13 39,20 0,39 84,00 32,42 

Cement 49,42 41,20 1,20 142,12 170,46 

Naturgrus 98,83 46,06 2,15 1,16 2,48 

Stenkross 104,58 46,06 2,27 19,48 44,23 

Btgelement 265,00 39,70 8,00 17,71 141,68 

    

 

 

 

Total: 391 
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Tabell 23: Diesel- och elförbrukning för transport och användning av maskiner för Östra. 

Maskiner Förbrukning vid: Avstånd Arbete Förbrukning 

Typ Transport [l/km] Arbete [l/h] [km] [h] Diesel [l] 

Kran (250 ton) 0,60 4,00 8,20 14,00 65,84 

    Total: 66 

Tabell 24:Dieselförbrukning för avfallshantering vid demolering av Östra. 

Avfall Mängd Densitet Förbrukning 

Material [kg] [l/kg] Diesel [l] 

Diesel 661,44 1,1947 790,25 

  Total: 790 

Totalt för Östra stod transporter, maskiner och avfallshantering för 

energiåtgång och CO2-utsläpp på 45 111 MJ respektive 3 343 kg vilket 

redovisas i Tabell 25. 

Tabell 25: Energiåtgång och utsläpp av CO2 för transporter och maskiner för Östra. 

Miljö Mängd Energiåtgång CO2-utsläpp Energi CO2 

Material [l] [MJ/l] [kg/l] [MJ] [kg] 

Diesel 1 247,36 36,165 2,68 45 110,70 3 342,92 

  
 

Total: 45 111 3 343 

Det totala resultatet för energiåtgång och CO2-utsläpp för Östra under sin 

livscykel har beräknats till 489 260 MJ respektive 57 288 kg, se Figur 20, 

som även redovisar de olika kategoriernas procentuella andel av totalen.   



53 

Rashem & Swahn 

 
  a) 

 
b) 

Figur 20: Total och procentuell andel av respektive kategori för Östra där a) redovisar energiåtgång 

och b) redovisar CO2-utsläpp. 
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7 Analys av resultat 

Resultaten visar på vinster både ur ett miljö- och kostnadsmässigt perspektiv 

vid prefabricerat produktionssätt. Att båda analyserna som gjorts har samma 

utgång åskådliggör vilka vinster samhället kan göra vid kombinationen av 

en LCC och LCA precis som Kendall et al. (2008) menar i sin studie. På 

samma sätt överensstämmer denna studie även med 

produktivitetsprogrammet inom PIA (Trafikverket 2017f), exempelvis att 

mindre komplicerade konstruktioner har potential för industriellt byggande 

och kan möjliggöra besparingar. 

7.1 Kvalitativa intervjuer 

Lantsoght et al. (2015) menar att optimala lösningar hämmas vid 

projektering vilket även intervjuerna styrker ur ett annat perspektiv. Att 

prefab har fler svårigheter vid Trafikverkets granskning kan bero på 

bakgrunden kring prefab vilket gör att förmånligare lösningar hämmas. 

Samtliga personer som intervjuats är överens om möjligheter som finns med 

platsgjuten brokonstruktion och som i dagens läge inte är genomförbart med 

prefab, exempelvis längre spännvidder och olika geometriska former. Men 

precis som Yee (2001b) påpekar i sin studie är den höga kvalitén som prefab 

kan hålla betydligt svårare att uppfylla vid platsgjutet produktionssätt. 

Karlsson23 menar att besparing av material är möjlig även för Västra där 

andra material för formsättning kan användas. Vid prefab skulle 

formsättning med brädor kunna tas bort helt förutsatt att Krav Brobyggande 

(TDOK 2016:0204) ändras. Enligt Sjöstedt24 kan voterna för den Östra bron 

tas bort då de inte fyller samma funktion som för den platsgjutna, vilket ger 

en besparing på 3,7 m3 betong och 203,5 kg armering. 

Vid jämförandet av broarna exkluderades underhåll och åtgärder till stora 

delar just för att många åtgärder är likartade vad gäller arbetstid och 

arbetsgång. Enligt Trafikverkets á-prislista över underhållsåtgärder menar 

Krona25 att priserna ej skiljer sig för de olika produktionssätten, möjligtvis 

kantbalksbytet som kan skilja sig markant beroende på produktionssätt.  

Vid val av produktionssätt förutom med hänsyn till kostnad och 

miljöpåverkan har även arbetsmiljön en betydande faktor. Xinying et al. 

(2015) påpekar vinster inte bara med hänsyn till resursanvändning utan för 

hälsa vid användandet av prefab. För prefab sker produktionen 

huvudsakligen i fabrik som sker i en kontrollerad miljö där många kritiska 

moment avlägsnas med hjälp av maskiner. Karlsson23 anser att de 

arbetsberedningar och förebyggande arbete som görs inför ett kritiskt 

                                                 
23 Jonas Karlsson, inköpsledare Skanska, personlig intervju april 2018. 
24 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
25 Karl-Magnus Krona, strategisk samordnare Trafikverket, Skypeintervju april 2018. 
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moment för det platsgjutna alternativet ökar medvetenheten om risker och 

minskar antalet skador.  

7.2 LCC 

Vid jämförande av LCC för Västra och Östra visar resultatet den Östra bron 

som mer ekonomisk fördelaktig se Figur 21. Detta på grund av mindre 

mängd material i bron, färre arbetstimmar och transporter samt mindre 

etableringskostnader vilket även Yee (2001a) och Xinying et al. (2015) 

påvisar i sina studier.   

  

Figur 21: Jämförande LCC uppdelat i kategorier på broarna. 

Den totala differensen mellan de två broarna är cirka 260 000 kronor. En 

stor kostnadsdrivare är arbetstiden som skiljer sig nästan 700 timmar. Det 

resulterar i 42 % besparing av arbetstimmar som kan sparas vid val av 

prefabricerat produktionssätt för plattrambron. I detta fall är besparingen 

nästan 145 000 SEK för bara arbetstiden. Om en kombination av LCC och 

LCA utförs och används som underlag finns möjligheter till att göra 

besparingar (COWI 2018) vilket även resultaten i denna studie påvisar.  

Betongen i de två broarna skiljer sig åt och den Västra bron har en lägre 

betonghållfasthet vilket resulterat i mer mängd betong till skillnad från 

Östra. Vid ändring av hållfasthet kan besparing göras på betongen och 

följaktligen armeringen enligt Sjöstedt26.  

                                                 
26 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
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7.3 LCA 

Vid jämförande av de utförda LCA-kalkylerna för Västra och Östra bron gav 

den Östra bron ett resultat som innebär både mindre energiåtgång och 

koldioxidutsläpp, se Figur 22. Resultatet kan jämföras med studien av Yee 

(2001a) som visar på både sociala och miljömässiga vinster när det kommer 

till prefab. 

 

Figur 22: Jämförande LCA för koldioxidutsläpp uppdelat i kategorier för respektive bro.  

Att vinsterna för prefab ur miljöperspektiv är större än för platsgjutet har två 

huvudsakliga orsaker, skillnader i materialanvändande och transportsträcka 

som skiljer sig med ungefär 70 mil. Vid frånräkning av transporter och 

maskiner beror skillnaderna främst på betongen där utsläppen skiljer sig 

markant mellan prefab och platsgjutet vilket även redovisas i en studie av 

Xinying et al. (2015). På grund av skillnaden i tidsåtgång för byggandet av 

broarna blir det en differens för maskinkostnader då maskiner endast 

utnyttjas under en kort period för det prefabricerade byggnadssättet.  

Skillnaden i energiåtgång mellan broarna beror främst på val av betong, 

transporter och maskiner, se Figur 23. 

Att energiåtgången är högre för bron Västra beror främst på val av betong 

men även sträckan för transport av maskiner och material som skiljer sig 

från den bron Östra. Transportsträckan för armeringen i Västra bron är 

nästan nio gånger så lång som för den Östra bron. Brädform har visserligen 

inte en hög energiåtgång i jämförelse med armering och betong men 

brädform har även den en förbättringspotential. Enligt Karlsson27 kan 

Abetongs vanliga formar återanvändas och då minska miljöpåverkan och 

kostnader. I detta projekt var återanvändning inte möjlig då 

                                                 
27 Per Karlsson, produktionsledare Abetong, studiebesök Abetong maj 2018. 
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utformningskravet med brädform kräver materialet råspont som inte direkt 

har någon återanvändningspotential, detsamma gäller för Skanskas brädform 

för bron Västra. Om möjlighet ges till användande av formar med större 

återanvändningspotential kan besparing för både kostnad och miljö erhållas.  

 

Figur 23: Jämförande av energiåtgång för materialens tillverkningsprocess. 

7.3.1 Ändrad cementkvalité 

Ytterligare besparingar som kan göras för både Västra och Östra är byte av 

huvudbeståndsdelen i betong, cement. Om Ternocement kan ersätta den 

anläggningscement som använts kan en reducering av utsläpp på 30 % göras 

(Heidelbergcement 2018). Användningen av Ternocement resulterar således 

i en minskning av CO2-utsläpp på 17 240 kg för den platsgjutna 

konstruktionen och 13 787 kg för prefab konstruktionen, se Tabell 26. 

Tabell 26: Minskat koldioxidutsläpp vid användning av Ternocement. 

Cement Använd cement Ternocement Differens 

Produktionssätt CO2 [kg] CO2 [kg] CO2 [kg] 

Platsgjutet 57 466 40 226 17 240 

Prefab 45 957 32 170 13 787 

Då betong är den faktor som påverkar både kostnad, koldioxidutsläpp och 

energiåtgång till störst del i dessa broar kan en besparing för både prefab och 

platsgjutet göras vilket även Uppenberg et al. (2017) fastställer i sin studie. 

Däremot skiljer sig denna studies resultat från Uppenberg et al. (2017), då 

deras studie behandlar endast överbyggnaden och denna studie har en större 

omfattning.  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Betong Armering Brädform Transport &
maskiner

M
J

Västra Östra



58 

Rashem & Swahn 

7.4 Arbetsmiljöns påverkan  

Förutom att ta hänsyn till kostnad och miljö vid val av produktionssätt är 

arbetsmiljön en viktig faktor vilket även i sig ger besparingar ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Då prefab har en arbetsmiljö som innebär 

mycket automation och maskiner som underlättar det tyngre arbetet är det att 

förespråka, det menar även Karlsson28. Att arbetsmiljöplanerna eller 

beredningarna inte följts eller upprättats kan få stora konsekvenser och 

därför är det av stor vikt att ha en fungerande arbetsmiljöplan precis som 

Arbetsmiljöverket förordar (Arbetsmiljöverket 2017a).  

Vid val av produktionssätt bör arbetsmiljön beaktas för långsiktig lönsamhet 

inte bara på arbetsplatsen utan ur ett samhällsekonomiskt och socialt 

perspektiv. Precis som en studie av Akram och Kasem (2015) visar prefab 

på en minskad risk för olycksfall, bättre ergonomiska rörelser och 

behagligare klimat. Studien visar också att val av betong kan eliminera ett 

vibreringarbete för platsgjuten konstruktion som i sin tur leder till bättre 

hälsa med minskad risk för hjärtinfarkt.  

                                                 
28 Per Karlsson, produktionsledare Abetong, studiebesök Abetong maj 2018. 
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8 Förslag 

De förslag som presenteras nedan är förslag på aspekter att eventuellt beakta 

i framtiden och berör respektive aktör i byggprocessen för plattrambroar.  

8.1 Förslag till Trafikverket 

För att uppfylla krav på utformning av betongytor, avsnitt D.1.4.6 i Krav 

brobyggande (TDOK 2016:0204), ska plattrambroar på synliga ytor förses 

med reliefmönster som från en brädform. Utformningskravet påverkar inte 

brons funktion och om kravet bortses ifrån kan ekonomiska och 

miljömässiga vinster erhållas genom minskad användning av material för 

exempelvis brädform.  

Vid upphandling av plattrambroar krävs ej uppförande av en klimatkalkyl 

enligt TDOK 2015:0007 då värdet av investeringen understiger 50 miljoner 

SEK. För broar som beställs frekvent av Trafikverket, såsom Sveriges 

vanligaste bro plattrambron (BaTMan 2018a), som understiger ett värde på 

50 miljoner SEK krävs ingen klimatkalkyl, som dock kan anses vara av 

intresse om deras sammanlagda värde beaktas.  

8.2 Förslag till entreprenörer 

Att i anbudsfasen utnyttja LCC- och LCA-kalkyler för bedömning av vilket 

produktionssätt som är optimalt för projektet ifråga kan ge ökade chanser till 

vinst av kontrakt. Att vara öppen för båda produktionsätten för att uppnå 

optimala lösningar där tidigare rykte enligt Sjöstedt29 motarbetar 

användandet av prefab.  

8.3 Förslag till tillverkare 

Båda produktionssätten prefabricerat och platsgjutet bör utifrån resultaten 

fokusera på att minska eller ersätta materialen cement och armering, där 

åtgärder skulle ha störst effekt på resultaten. Eventuell förbättring vid 

tillverkning av cement och armering ger vinster med hänsyn till miljön. Att 

undersöka möjligheterna till att minska mängden betong och armering 

genom förspänning kan ge vinster för både ekonomi och miljö 

(Yee 2001a, 2001b). 

Noggrann uppföljning och dokumentation över utförda projekt med 

uppgifter om exempelvis mängd använt material samt krav på leverantörer 

om information gällande miljöpåverkan av deras produkter för att underlätta 

det egna arbetet med LCC- och LCA-kalkyler i framtiden. 

                                                 
29 Hanna Sjöstedt, brokonstruktör ÅF, personlig intervju maj 2018. 
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9 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras val av metod, resultatet av vald metod samt förslag 

till förbättringar. Möjligheter för utveckling har lokaliserats i studien och de 

besparingar som kan göras för respektive produktionssätt redovisas nedan. 

9.1 Metoddiskussion 

Här presenteras utvärdering av fallstudiens metodval som använts samt vilka 

förbättringar som kunde göras.  

Vid påbörjan av studien hade en tidigare start med avsnitten LCC och LCA 

medfört mer tid för att analysera indata för kalkylerna som då inhämtats och 

bearbetats tidigare. Intervjuerna hade även då kommit in i ett tidigare skede 

och helhetsperspektivet hade tidigarelagts i studien.  

Valet av referensobjekt var medvetet och då broarna ligger inom samma 

område, utförda med ett utseende som är snarlika och att de dessutom byggts 

under samma tid medför ett reliabelt resultat för jämförelsen. 

Vid beräkning av avfallshanteringens inverkan på CO2-utsläpp och 

energiåtgång hade resultatens riktighet ökat om beräkningarna baserats på 

värden från broprojekt och inte de värden som användes som kom från 

studier av bostadsprojekt.  

9.1.1 Intervjuer 

Valet av intervjuer valdes strategiskt där svar från olika perspektiv i 

byggprocessen erhölls dock skulle fler intervjuer kunna hållas med bland 

annat kommunen som stod som upphandlare för båda broarna. Detta för att 

skapa en större helhetsbild av byggprocessen för just broar och möjligtvis 

kunna lokalisera fler förbättringar för båda produktionssätten redan vid 

upphandling men också vid andra skeden i byggprocessen.   

Eftersom arbetet skett på uppdrag av Abetong har kontakt med flera olika 

personer varit en förutsättning, i efterhand borde åtminstone en formell 

intervju hållits för arbetets redovisnings skull.  

9.1.2 LCC 

Studien omfattar en förenklad LCC som skulle kunna få en högre validitet 

om beaktning kring fler aspekter i livscykeln gjorts. Exempelvis aspekter 

kring driftskostnad, underhåll- och reparationsåtgärder. Dessa delar 

avgränsades ifrån då de i stora drag är lika för båda produktionssätten och 

brist på tillförlitliga data. 



61 

Rashem & Swahn 

Underlaget för studiens utförda LCC baseras på materialsammanställning 

från respektive företag vilket inte motsvarar verklig använd mängd utan 

planerad materialåtgång. Dessa värden skulle kunna hämtas via egna 

mätningar på ritningar eller via fördjupad analys med leverantör. Dock 

påverkar inte detta jämförelsen mellan broarna då felkällan inverkar på båda 

broarna däremot påverkar det broarnas enskilda resultat.  

Avgränsningen mot nuvärdesränta kunde göras då objekten byggdes under 

samma tid och de kostnader som skulle användas för exempelvis underhåll 

tog ut varandra.  

9.1.3 LCA 

Studien omfattar en utförlig LCA från råvaruutvinning till demolering av 

bron. Underlaget för studiens LCA har hämtats från respektive företag men 

även leverantörer som bistått med värden vad gäller exempelvis lastbilarnas 

tekniska egenskaper och maskinernas bränsleförbrukning. För att få ökad 

trovärdighet hade registreringsnummer för respektive lastbil kunnat tas fram 

för att få mer korrekt data för just dessa broprojekt. Denna studiens LCA 

fokuserade endast på koldioxidutsläpp och energiförbrukning där värden 

hämtats från ICE vilka är uppdaterade 2011. Alternativet hade varit att 

basera studiens LCA på koldioxidekvivalenter då alla klimatgaser hade 

inkluderats och då även uppdaterade listor angående utsläpp finns 

tillgängliga.  

9.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet ur olika perspektiv med fokus på 

kostnad och miljö.  

Det slutgiltiga resultatet för denna studie överensstämmer med tidigare 

utförda studier vilket visar på att industriellt byggande har en effektivare 

materialanvändning och tillverkning i kontrollerade miljöer. De enskilda 

värdena hade möjligtvis blivit annorlunda om information funnits om 

koldioxidutsläpp och energiåtgång för flyttillsatsmedel men trots det är 

prefab är att föredra då mängden flyttillsatsmedel inte är så pass stor så det 

kan påverka det slutgiltiga resultatet.  

Att den Östra bron som är utav prefabkonstruktion hade större besparingar 

både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv var väntat. För det första sker 

tillverkningen av prefab på fabrik och där möjlighet till en mer 

industrialiserad produktion finns, som eventuellt kan sänka kostnader genom 

möjlig serietillverkning. För det andra används mindre mängd material för 

prefab och spillet för respektive produktionssätt skiljer sig markant. Vid 

platsgjuten produktion räknas det med 5 % spill medan vid prefab endast 
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1,5 %. Detta medför att användandet av cement skulle minska vid val av 

prefabkonstruktion och därmed stora vinster med hänsyn till miljö. 

I och med att både betongen och armeringen är stora miljö- och 

kostnadsdrivande faktorer kan dessa förbättras för båda produktionssätten. 

Att optimera konstruktionerna kan göras genom byte av betonghållfasthet 

eller använda en högpresterande betong för att kunna reducera användandet 

av armering. Andra åtgärder som skulle kunna få stora besparingar för 

materialanvändning är att istället för att slakarmera broarna eventuellt 

spännarmera eller förspänna där reducering av betong kan göras eller 

ändring av betongens huvudbeståndsdel. Att använda en klimatsmart cement 

exempelvis ternocement ger ett reducerat koldioxidutsläpp för betongen. 

Just nu är ternocementen i utvecklingsfasen. Trä har blivit så pass 

konkurrenskraftig och miljömedvetenheten ökar vilket medför att betongen 

tvingas till en utveckling. Dock skulle krav behövas ställas av beställarna för 

att användningen av den klimatsmarta cementen ska gynnas då den är dyrare 

att framställa.  

Broarnas betonghållfasthet skiljer sig från varandra där prefabbron har högre 

hållfasthet C40/50. Trots att den platsgjutna har en lägre hållfasthet C35/45 

så består den ingående betongen i broarna av samma mängd cement per 

kubik vilket kan bero på mätfel och bristfälliga uppföljningar av tillverkare.  

För plattrambroar visar denna studie att prefab är ett lämpligare val med 

hänsyn till både kostnad och klimat. Angående arbetsmiljö anses även 

prefab vara det bättre alternativet på grund utav dess kontrollerbara miljö 

vilket även styrks i tidigare studier. Minskad fysisk påverkan där maskiner 

finns som hjälpmedel för många olycksdrabbade moment och klimatet kan 

kontrolleras är två fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Produktionssätten 

har samma krav och regler och för platsgjutet arbetssätt utförs 

arbetsberedningar, något som det slarvas med på arbetsplatsen vilket sker 

under kontrollerbara förhållanden på prefabsidan.  

Anledningen till att fler broar inte byggs med prefab kan bero på 

utformningskraven i Krav Brobyggande såsom brädform och voter. Krav 

som egentligen inte har någon funktion på bron och som hämmar industriellt 

byggande och innovativa lösningar. Kravet såsom brädform upplevs enklare 

att bemöta vid platsgjuten produktion då inga ytterligare moment läggs till 

som för prefab där en ny form måste skapas trots att stålformar finns som 

dessutom kan återanvändas. Däremot kan även platsgjuten produktion göra 

besparing i val av material exempelvis mängden cement anpassad till önskad 

betonghållfasthet. Vidare är även Trafikverkets á-prislista för 

brokonstruktioner riktad mot platsgjutet då priserna avser brokonstruktioner 

utförda på ett platsgjutet sätt. Detta borde utvecklas för respektive 

produktionssätt och som nämnts innan är det endast några fåtal reparationer 

som skiljer produktionssätten åt bland annat kantbalken som är en kostsam 

åtgärd vilket kan vara av betydelse vid utförande av en LCC.  
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Att byggbranschen anses konservativ kan dels bero på prefabs bakgrund 

men även entreprenörer som i första hand vill nyttja sina egna anställda och 

inte anställa underentreprenörer. Vinster som kan göras för företag som utför 

platsgjutna konstruktioner kan vara att med hjälp av prefab kunna driva fler 

projekt samtidigt vilket skulle gynna båda parter. Men för att se en 

förändring behövs krav och standarder på att LCC- och LCA-kalkyler ska 

utföras vid anbud för att vägen mot ett bättre klimat och bättre 

samhällsekonomi ska träda i kraft. Det skulle då ställas krav på både 

entreprenörer och tillverkare av broar.  

För att göra resultatet generellt kan transporter bortses då dessa varierar från 

projekt till projekt. Trots det har prefab en bättre materialanvändning vilket 

resulterar i minskad energiåtgång, mindre koldioxidutsläpp och lägre 

kostnader.  

Utmaningen med prefab är sammanfogning av elementen där rörelsefogar 

möjligtvis behöver repareras till skillnad från platsgjuten konstruktion där de 

inte existerar. För prefab kan i vissa fall dubb förekomma i 

sammankopplingen av elementen, dubben har ett tätskikt över sig för 

förhindra väta och kemikalier ska tränga in. Dubben är dock svår att 

kontrollera för korrosion och kan ses som ett hinder vid val av 

produktionssätt.  

9.3 Diskussion om studiens förslag 

Arbetet med LCC i kombination med LCA kan vid upphandling förenkla val 

mellan olika alternativa lösningar och fungera som ett beslutsunderlag.  

Som analysen av resultaten från denna studie visar så kan vinster, både 

ekonomiska och miljömässiga, erhållas om korrigeringar av regelverken för 

broar utförs. Korrigering som identifierats i denna studie fokuserar på krav 

gällande utformning, mer specifikt kravet på brädform för synliga ytor hos 

plattrambroarna. Kravet i sig anses rikta sig åt platsgjutet produktionssätt 

och de miljömässiga samt ekonomiska vinsterna av ändring kan anses små 

när man tittar på en enstaka bro men ser man på totalen av antalet 

plattrambroar som finns blir den totala vinsten stor. Detsamma gäller kravet 

på utförande av Klimatkalkyl för investeringar som överstiger 50 miljoner 

SEK som i sig är bra men ett förslag är att sänka gränsen, om inte ta bort den 

helt. Den enskilda byggnationen av en plattrambro kostar omkring 

1,5 miljon SEK, räknas dock antalet av denna brotyp som för tillfället finns, 

ca 7000 stycken i trafikverkets brobestånd, uppgår totalsumman till 

10,5 miljarder SEK. Eventuella som kommer att byggas, då det är Sveriges 

vanligaste brotyp. 
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10 Slutsatser 

I resultaten som redovisas finns det en klar fördel ur kostnad- och 

miljösynpunkt att använda sig av produktionssättet prefab vid utförande av 

slakarmerade plattrambroar under 20 meter. Genom att bortse från 

transporter eller justera beräkningar med hänsyn till projekt kan resultatet 

generaliseras och appliceras vid val av produktionssätt i framtiden.  

Korrigering av Trafikverkets krav angående utformningskrav som brädform 

skulle gynna båda produktionssätten, prefab och platsgjutet. Borttagning av 

detta krav skulle innebära besparing av material som i sin tur bidrar till 

minskade koldioxidutsläpp och utrymme för innovativa lösningar som bidrar 

till hållbart byggande.  

Att ge utrymme för prefab vid mindre komplicerade konstruktioner skulle 

möjliggöra stora besparingar och främja industriellt byggande vilket flera 

studier också konstaterar. Det platsgjutna produktionssättet är en fördel då 

begränsat utrymme finns på arbetsplatsen eller vid större brokonstruktioner 

då prefab inte är ett alternativ i dagsläget. Då plattrambron är den vanligast 

förekommande bron i Sverige bör LCC- och LCA-kalkyler beaktas då vägen 

mot ett hållbart infrastruktursystem är målet.  

10.1 Förslag till fortsatta studier 

För fortsatta studier vore det av intresse att undersöka följande:  

• Undersöka och jämföra i drift- och underhållskostnader mellan de 

olika produktionssätten. 

• Undersöka andra brotyper och vilka vinster som skulle kunna göras. 

• När är platsgjuten konstruktion att föredra, vid vilken spännvidd 

klarar inte prefab måttet? 

• Hur efterkontroller kan påverka projektering, produktion och 

nyttjande? 

• Trafikverkets krav för brobyggande, vilka förändringar kan göras där 

funktionen ej har betydelse? 

• Vilka möjligheter finns med förspänd armering, vilka besparingar 

kan göras? 

• Vilka skillnader finns vid val av flyttillsatser och hur påverkar detta 

resultatet? 

• Utreda hur arbetsmiljön kan värderas. 

• Vilka vinster för ekonomi och miljö kan erhållas vid optimering av 

betongkonstruktionen genom användandet av spännarmering, mängd 

och typ av armering samt högre betongklasser? 
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Bilaga 1, sid 1: (1) 

Rashem & Swahn 

BILAGA 1: Intervju med Jonas Karlsson 

Varför byggdes broarna och när?   

Hur lång tid tog de både broarna att bygga?   

Hur går upphandling till från er sida?   

Varför användes prefab för den östra bron?   

Finns det några krav som upplevs svårare att få igenom prefab som 

produktionssätt?  

Invigdes de båda broarna samtidigt?    

Hur sker leverans av den platsgjutna betongen?   

I hur många steg utförs platsgjuten bro?   

Finns det möjlighet att förspänna en platsgjuten brokonstruktion?   

Hur ser spill ut för den platsgjutna delen? Hur hanteras det?  

Vilka maskiner nyttjas underbyggandet?  

Hur skiljer sig arbetsmiljön för de två produktionssätten utifrån erat 

perspektiv?  

Varför väljs platsgjutet före prefab?  

Hur och var tillverkades betongen?  

Vad bestod formsystemet i den platsgjutna konstruktionen av?  

Det sägs vara dyrare med prefab, hur upplever ni det på Skanska?  

För-/Nackdelar med prefabricerat kontra platsgjutet?  

Livslängd?  

Hur lång är en arbetsdag och hur många arbetare var det i projektet? 

Har den samma betongklass över hela bron? 

Gjordes LCA och LCC för dessa broar?  

 



Bilaga 2: sid 1: (1) 
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BILAGA 2: Intervju med Karl-Magnus Krona 

Hur ser upphandlingen ut för Trafikverket gällande LCC och LCA? 

Lagstiftningar premierar miljön, hur kommer detta viktas med 

kostnaden vid upphandling i framtiden?  

Hur ser tänkta förändringar ut? Kommer miljön vägas tyngre än idag? 

Vilka underhålls-/reparationsåtgärder finns för plattrambroar? 

Vem ansvarar för broarna i Bredvik? 

Hur sker kommunens upphandling av bro? 

Hur fungerar klimatkalkylen under byggprocessen? Hur sker 

uppföljningen av anbudets LCA ut?  

Kostnaden för broarna? 

Vilka kontroller görs av Trafikverket under byggtiden för broar? 

 

Finns det några livslängdskrav från er?.



Bilaga 3: sid 1: (1) 
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BILAGA 3: Intervju med Hanna Sjöstedt 

Fyller voterna i plattrambron någon funktion eller är det för 

utformning? 

Hur mycket armering sparas vid ändring av betonghållfasthet? Prefab 

och platsgjutet? 

Hur mycket armering sparas vid ändring från slakarmerat till 

spännkablar/förspänt? 

Vad är dina åsikter angående Trafikverkets krav, exempelvis 

"brädform" på konstruktionen? 

Varför tror du inställningen till prefab är som den är hos Trafikverket? 

Har du någon erfarenhet av underhåll samt reparationer kring 

plattrambroar? 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med prefabricerad kontra platsgjuten 

plattrambro? Vilka parametrar påverkar valet? 

Hur väljs betongklass vid konstruerande av en plattrambro? 

Hur beaktar du som konstruktör miljö och kostnad? 

Vad är största skillnaden vid projektering av platsgjuten- samt 

prefabbro?  
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BILAGA 4: Indata för beräkning av mängder för Västra 

I denna Bilaga presenteras mängder som inhämtats från företag gällande 

material, transporter och maskiner för den platsgjutna bron, Västra.  

Västra, platsgjutna bron 

I Tabell 27 redovisas indata om mängder för materialen brädform, betong 

och armering utefter ingående huvuddelar i bron samt total arbetstid för 

F.A.G för Västra. 

Tabell 27: Materialmängder för brädform, betong och armering. 

Ingående material Brädform Betong Armering Arbetstid 

Brodel tj.= 0,002 m [m2] C35/45 [m3] K500B/C [kg] [h] 

Bottenplatta 18,5 41 4 100 - 

Frontmur 196 39,2 4 300 - 

Valv & vot  
inkl. ställning 

77 38,8 4 300 - 

Kantbalk 12 2,7 300 - 

Vingmur 60 22 2 400 - 

Total: 363,5 143,7 15 400 1 700 

I Tabell 28 redovisas mängder för de beståndsdelar som ingått vid 

tillverkning av den betong som använts för Västra. Beräkning av mängderna 

har skett utifrån det recept som tillhandahållits av betongtillverkaren och 

summerad mängd betong. 

Tabell 28: Mängd av respektive beståndsdel i betongen. 

Betong  Mängd Mängd 

Beståndsdelar [kg/m3 btg] [kg] 

Cement 430 61 791 

Ballast 1 770 254 349 

Vatten 170 24 429 

Flyttillsatsmedel  0,43 62 

Luftporbildare  1,07 154 

Total: 2 375 340 569 
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I Tabell 29 redovisas de sträckor som varje leverans av material inneburit för 

Västra, sträckorna som redovisas är enkelväg.  

Tabell 29: Transportsträckor för respektive material, enkelväg. 

Transporter Från Till Avstånd 

Material (stad) (stad) [km] 

Armering Warszawa Växjö 807 

Cement Degerhamn Växjö 157 

Naturgrus Nybro Växjö 82,7 

Stenkross Snugge Växjö 15,9 

Betong Växjö Växjö 1,1 

Tabell 30 redovisar total-, tjänstevikt, lastkapacitet och bränsleförbrukning 

(diesel) för respektive lastbil och materialleverans. Lastbilarna går en vända 

med last och en vända utan last varpå den sista kolumnen i Tabell 30 

redovisar bränsleförbrukning för en leverans, tur och retur, med avstånden 

från Tabell 29. 

Tabell 30: Totalvikt, tjänstevikt, lastkapacitet och bränsleförbrukning för respektive lastbil. 

Lastbilar 
Total-

vikt 
Tjänste-

vikt 

Last-

kapacitet 
Förbrukning  

[l/km] 
Förbrukning 

Leverans av [ton] [ton] [ton] Totalvikt Tjänstevikt [l/leverans] 

Armering 62,00 22,80 39,20 0,53 0,27 645,60 

Cement 60,00 18,80 41,20 0,53 0,23 119,32 

Naturgrus 66,00 19,94 46,06 0,53 0,24 63,68 

Stenkross 66,00 19,94 46,06 0,53 0,24 12,24 

Betong 
(roterbil) 32,00 17,78 14,22 0,32 0,22 0,59 

I Tabell 31 redovisas de maskiner som använts för Västra och deras el- 

respektive bränsleförbrukning. För tornkran sker bränsleförbrukning vid 

transport, vid användning drivs den av elektricitet. Vid transport av 

maskinerna sker ingen förändring av bränsleförbrukningen beroende på tur- 

och returresor.  

Tabell 31: Maskinanvändning med bränsle- och energiförbrukning, transportavstånd och arbetstid. 

Maskiner Dieselförbrukning Avstånd Arbete 

Typ Transport [l/km] Arbete  [km] [h] 

Betongpump 0,31 6 l/h 58 17,00 

Tornkran 0,26 13 kW/h 8,20 425,00 
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I Tabell 32 redovisas mängd diesel som kommer att gå åt för 

avfallshantering då Västra demoleras. Mängd armerad betong är summan av 

armeringen i Tabell 27 och betongen i Tabell 28. 

Tabell 32: Dieselförbrukning vid avfallshantering för Västra. 

Avfall Mängd Dieselförbrukning Dieselförbrukning 

Material [kg] [kg/kgbtg] [kg] 

Armerad btg 355 969 0,00327 1 165,24 
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BILAGA 5: Indata för beräkning av mängder för Östra 

I denna Bilaga presenteras mängder som inhämtats från företag gällande 

material, transporter och maskiner för den prefabricerade bron, Östra.  

Östra, prefabricerade bron 

I Tabell 33 redovisas indata om mängder för materialen brädform, betong 

och armering indelat utefter tillverkade betongelement samt total arbetstid 

för tillverkning och montage av betongelementen för Östra. 

Tabell 33: Materialmängder för brädform, betong och armering. 

Ingående material Brädform  Betong  Armering  Arbetstid 

Brodel tj.= 0,022 m [m2] C35/45 [m3] K500C-T [kg] [h] 

Stödmur (A1) 15,4 6,02 1 192 - 

Stödmur (A2) 15,4 6,02 1 192 - 

Stödmur (B1) 18,8 7,2 1 243,4 - 

Stödmur (B2) 18,8 7,2 1 243,4 - 

Bottenplatta (C1) 0 9,8 479,6 - 

Stagbalk (D1) 0 1,21 133,4 - 

Frontmur (E1) 23,5 5,88 894,6 - 

Frontmur (E2) 26,9 6,74 975 - 

Frontmur (E3) 23,5 5,88 879,6 - 

Frontmur (E4) 26,9 6,74 1 020 - 

Däcksplatta (F1) 4,75 12,36 1 098,4 - 

Däcksplatta (F2) 4,35 11,23 1 098,4 - 

Däcksplatta (G1) 0 6,24 912,5 - 

Däcksplatta (G2) 0 18,7 2 564,3 - 

Vot (H1) 0 1,72 94,9 - 

Vot (H2) 0 1,98 108,6 - 

Total: 178,3 114,92 15 130,1 987 

I Tabell 34 redovisas mängder för de beståndsdelar som ingått vid 

tillverkning av den betong som använts för Östra. Beräkning av mängderna 

har skett utifrån det recept som tillhandahållits av betongelementtillverkaren 

och summerad mängd betong. 
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Tabell 34: Mängd av respektive beståndsdel i betongen. 

Betong Mängd Mängd 

Beståndsdelar [kg/m3 btg] [kg] 

Cement 430 49 416 

Ballast 1 770 203 408 

Vatten 170 19 536 

Flyttillsatsmedel  3,27 376 

Luftporbildare  0,116 13 

Total: 2 373 273 256 

I Tabell 35 redovisas de sträckor som varje leverans av material inneburit för 

Östra, sträckorna som redovisas är enkelväg.  

Tabell 35: Transportsträckor för respektive material, enkelväg. 

Transporter Från Till Avstånd 

Material (stad) (stad) [km] 

Armering Halmstad Vislanda 105 

Cement Degerhamn Vislanda 187 

Naturgrus Oby Vislanda 1,5 

Stenkross Räppe Vislanda 25,3 

Betongelement Vislanda Växjö 23 

Tabell 36 redovisar total-, tjänstevikt, lastkapacitet och bränsleförbrukning 

(diesel) för respektive lastbil och materialleverans. Lastbilarna går en vända 

med last och en vända utan last varpå den sista kolumnen i Tabell 36 

redovisar bränsleförbrukning för en leverans, tur och retur, med avstånden 

från Tabell 35. 

Tabell 36: Totalvikt, tjänstevikt, lastkapacitet och bränsleförbrukning för respektive lastbil. 

Lastbilar 
Total-

vikt 
Tjänste-

vikt 

Last-

kapacitet 
Förbrukning  

[l/km] 
Förbrukning 

Leverans av [ton] [ton] [ton] Totalvikt Tjänstevikt [l/leverans] 

Armering 62,00 22,80 39,20 0,53 0,27 84,00 

Cement 60,00 18,80 41,20 0,53 0,23 142,12 

Naturgrus 66,00 19,94 46,06 0,53 0,24 1,16 

Stenkross 66,00 19,94 46,06 0,53 0,24 19,48 

Betong-

element 60,00 20,30 39,70 0,53 0,24 17,71 
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I Tabell 37 redovisas den maskin som använts för Östra och dess 

bränsleförbrukning under transport och användning. Vid transport av 

maskinen sker ingen förändring av bränsleförbrukningen beroende på tur- 

och returresor. 

Tabell 37: Maskinanvändning med bränsleförbrukning, transportavstånd och arbetstid. 

Maskiner Dieselförbrukning Avstånd Arbete 

Typ Transport [l/km] Arbete [l/h] [km] [h] 

Kran (250 ton) 0,60 4,00 8,20 14,00 

I Tabell 38 redovisas mängd diesel som kommer att gå åt för 

avfallshantering då Östra demoleras. Mängd armerad betong är summan av 

armeringen i Tabell 29 och betongen i Tabell 34. 

Tabell 38: Dieselförbrukning vid avfallshantering för Östra. 

Avfall Mängd Dieselförbrukning Dieselförbrukning 

Material [kg] [kg/kgbtg] [kg] 

Armerad btg 288 386,10 0,00229 661,44 
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BILAGA 6: Kostnader 

I denna bilaga presenteras de för studien relevanta kostnader som 

tillsammans med de summerade mängderna sedan använts för att ta fram ett 

resultat för LCC. 

Kostnader för utförande av LCC 

I Tabell 39 redovisas kostnader för de material som använts för att bygga 

broarna Västra och Östra. Den enda skillnaden i pris är á-pris för 

betongkvalitén. 

Tabell 39: Á-priser för material som ingått i broarna. 

Kostnad Á-pris Mängdenhet 

Material [SEK] (SI) 

Armering 14,3 kg 

Betong 1 600/1 540 m3 

Brädform 87,4 m2 

Diesel 16,8 l 

I Tabell 40 redovisas kostnader för yrkesarbetare uppdelat efter den bro de 

arbetat på. 

Tabell 40: Kostnader för yrkesarbetare. 

Kostnad Á-pris 

Yrkesarbetare [SEK/h] 

Fabrik  (Östra) 203 

Montör  (Östra) ” 

F.A.G  (Västra) ” 

Tabell 41 ses direkta hyrkostnader för de maskiner som använts uppdelat 

efter den bro som de använts för. 

Tabell 41: Kostnad för maskiner. 

Kostnad Hyrpris Etableringskostnad Driftskostnad 

Maskin [SEK] [SEK] [SEK/h] 

Btgpump  (Västra) 2 500,00 /dygn - 1 600,00 

Tornkran  (Västra) 2 300,00 /dygn - - 

Kran  (Östra) 4 500,00 /h 50 000,00 /gång - 
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BILAGA 7: Energi- och emissionsfaktorer 

I denna bilaga presenteras de för studien relevanta energi- och 

emissionsfaktorer som tillsammans med de summerade mängderna använts 

för att ta fram ett resultat för LCA. 

Energi- och emissionsfaktorer för utförande av LCA 

I Tabell 42 ses energifaktorer och emissionsfaktorer för respektive material 

som använts vid byggandet av broarna. För material anges den benämning 

som använts i studien och inom parantes dess benämning från källan ICE 

(2011). För diesel är Staffell (2011) källa för energiåtgång och Exeter (2018) 

källa för CO2-utsläpp. 

Tabell 42: Energi- och emissionsfaktorer. 

Faktor Energiåtgång CO2-utsläpp 

Material [MJ/kg] [CO2/kg] 

Cement  
(Average CEM I Portland Cement, 94% Clinker) 5,50 0,93 

Ballast 
(Aggregate, General (Gravel or Crushed Rock)) 0,083 0,0048 

Vatten 
(Miscellaneous, Water) 0,01 0,001 

Armering 
(Steel, Recycled) 9,40 0,44 

Brädform, råspont 
(Timber, Sawn softwood) 7,4 0,19 

Diesel 
(Diesel, Net calorific) 36,165 2,68 [CO2/l] 
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