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Sammanfattning 
För att utveckla samhällets infrastruktur och uppföra nya byggnadsverk krävs 
byggnadsmaterialet ballast. Det är en viktig beståndsdel i betong och asfalt och 
används också som grundläggningsmaterial vilket ställer krav på utvinning av 
bergkross. En central del i produktionsprocessen av bergkross är transporterna vilket 
också medverkar till stora koldioxidutsläpp. 
 
I utkanten av Växjö ligger Räppe bergtäkt där Skanska Industrial Solutions bedriver 
verksamhet med att framställa bergkross. Krossanläggningen och täkten där 
bergmaterialet bryts är belägna med tre kilometers avstånd vilket leder till dagliga 
transporter. För att tillgodose transportbehovet arbetar företaget Schakt & Transport 
på kontrakt. Liksom Sverige har Schakt & Transport en målbild om att vara 
klimatneutrala till 2045 varför det finns ett behov av att reducera 
materialtransporternas koldioxidutsläpp. 
 
Syftet med arbetet är att minska miljöpåverkan i en bergtäkt från de interna 
transporterna. Målet med arbetet är att ta fram åtgärder för att reducera 
koldioxidutsläppen från de interna transporterna med ett bibehållet 
produktionsresultat.  
 
Användning Speed Advisor har studerats som en möjlig åtgärd för att reducera 
koldioxidutsläpp. Denna programvara är ett kommunikationssystem för fordon som 
bidrar till ett ekonomiskt körsätt, så kallat EcoDriving. Alternativa drivmedel såsom 
HVO 100 Diesel har behandlats genom beräkningar och jämförelser. Vidare har 
även elektriska och autonoma fordon studerats genom bland annat intervjuer och 
litteraturstudier. Därutöver har även simuleringar gjorts för att jämföra olika 
fordonsflottors koldioxidutsläpp.   
 
Resultatet visar att en koldioxidreducering med 88 % kan göras genom användning 
av HVO 100 Diesel som drivmedel. Dessvärre följer svårigheter med HVO eftersom 
resurserna som drivmedlet framställs av är begränsade. Resultatet från 
användningen av Speed Advisor visar på en koldioxidreducering med 10 %. Utifrån 
simuleringarna konstateras att val av fordonsflotta har en betydande inverkan på 
koldioxidutsläpp. 
 
Sammanfattningsvis visar studien att koldioxidutsläpp kan reduceras med 
förhållandevis enkla åtgärder. Vidare klarläggs att ytterligare reducering kan göras 
genom att förändra fordonsflottan. Arbetet lyfter fram elektriska fordon som anses 
vara en hållbar lösning för att framtidens bergtäkt ska kunna vara klimatneutral.  
 
 
 





 

 
 

Abstract 
Ballast som byggnadsmaterial är viktigt för att utveckla vårt samhälle då det bland 
annat används som beståndsdel i asfalt och betong. Det är därför viktigt att 
bergkross som bryts i bergtäkter har en fungerande produktion för att möta 
efterfrågan men också för att Sverige ska kunna nå målet att vara klimatneutralt 
2045. Syftet med arbetet är att minska miljöpåverkan i en bergtäkt från de interna 
transporterna och målet är att ta fram åtgärder för att uppnå detta. De metoder som 
har använts är litteraturstudier, beräkningar, simuleringar och intervjuer. Genom 
beräkningarna kunde ett resultat i detta arbete visa att en reducering med 88 % av 
koldioxidutsläpp kan göras genom att använda biodrivmedlet HVO Diesel 100. Det 
har med hjälp av intervjuer och litteraturstudier dessutom dragits en slutsats att 
framtidens bergtäkter antas producera bergkross med elektriska autonoma maskiner.  
 
Nyckelord: Bergtäkt, transporter, lastfordon, koldioxidutsläpp, IVC-system, 
HVO Diesel 100 
 





 

 
 

Abstract 
Ballast as a building material is important for developing our society as it’s used as 
a component in asphalt and concrete. Hence it is important that crushed rock 
extracted from a quarry have a functioning production to meet the demand that 
exists, but also because Sweden should be able to reach the goal of being climate 
neutral 2045. The purpose of this study is to reduce the environmental impact in a 
quarry from the internal transports and the aim is to bring out suggestions to achieve 
this. The methods that have been used are literature studies, calculations, 
simulations and interviews. Through the calculations, a result in this work showed 
that a reduction of 88 % of carbon dioxide emissions can be made by using the 
biofuel HVO Diesel 100. In addition, with the help of interviews and literature 
studies, conclusions have been drawn that the future quarries are believed to 
produce crushed rock with electric autonomous machines. 
 
Key words: Quarry, transports, trucks, carbon dioxide emissions, IVC-system, 
HVO Diesel 100 





 

 
 

Förord 
Detta examensarbete är en avslutning på det treåriga högskoleingenjörsprogrammet 
i byggteknik vid Linnéuniversitet i Växjö. Arbetet är på 15 hp och har utförts 
tillsammans med företaget Schakt & Transport med syfte att reducera 
koldioxidutsläpp från lastfordon i en bergtäkt. Arbetets alla delar är utfört 
gemensamt och till lika stor del av båda författarna.  
 
Författarna vill tacka Karl-Gustav Pettersson med kollegor på Volvo CE för 
värdefull hjälp med simuleringarna. Vidare riktas också ett tack till anställda på 
Schakt & Transport och Skanska Industrial Solutions för deras tillmötesgående och 
engagemang i detta arbete. Slutligen vill författarna rikta ett stort tack till 
handledarna Peter Ekberg på Linnéuniversitetet och Johan Dahlberg på Schakt & 
Transport för givande handledning och möjliggörande av detta arbete.  
 
 
Jakob Myhrberg & Gustav Raab-Obermayr 
Växjö, 18 juni 2019 
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1 Introduktion 
Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som har tagits fram av FN:s 
utvecklingsprogram är att bekämpa klimatförändringarna (UNDP u.å.). Det är en av 
de största utmaningar som världen står inför. Den största orsaken till 
klimatförändringarna är utsläpp av växthusgaser och som en direkt följd riskeras en 
global höjning av temperaturen (Garren, Pinjari & Brinkmann 2011). 
 
Den vanligast förekommande växthusgasen är koldioxid som utgör mer än två 
tredjedelar av allt utsläpp globalt (Liu & Wu 2017). Gasen bildas bland annat vid 
industriprocesser, användning av fossila bränslen och skogsbruk. Naturvårdsverket 
(2018a) har tagit fram statistik som visar att industrierna står för 33 % av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser. Av dessa 33 % är materialtransporter en betydande 
del. Även inom bygg- och anläggningsbranschen förekommer materialtransporter. 
Det kan till exempel vara transporter till och från byggarbetsplatser, men också vid 
tidigare skeden i byggprocessen exempelvis vid förädlandet av råmaterial. 
 
Ett viktigt material som förekommer inom bygg- och anläggningsbranschen är 
ballast. Det används bland annat som grundläggningsmaterial och som beståndsdel i 
asfalt och betong. Därför är det av stort intresse att undersöka förädlingsprocessen 
av materialet. Uttag av naturgrus är reglerad och punktbeskattad eftersom det bland 
annat utvinns från rullstensåsar som har stor betydelse för Sveriges grundvatten 
(Göransson 2014). Den alternativa produktionsmetoden för brytning av ballast är i 
en bergtäkt där materialet utvinns genom sprängning och krossning, det vill säga 
utvinning av bergkross. Det är därför av intresse att optimera bergkrossproduktionen 
med hänsyn till koldioxidutsläpp. 
 
Bascetin, Adiguzel och Tuylu (2017) studerade koldioxidutsläpp i en bergtäkt i 
Turkiet. De konstaterade att dieselförbrukningen stod för 88 % av de totala 
koldioxidutsläppen vid den undersökta bergtäkten. Dessa utsläpp uppkommer till 
stor del genom interna transporter. De drog slutsatsen att det måste göras 
utvärderingar av verksamheten i de bergtäkter som finns idag men även de som 
planeras i framtiden för att reducera utsläppen av koldioxid.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Växjö är idag en av Sveriges snabbast växande kommuner (Fastighetsvärlden 2018). 
Kommunens invånare blir allt fler och förväntas öka med cirka 7300 personer fram 
till 2025 (Växjö Kommun 2018). Behovet av nya bostäder och förnyad infrastruktur 
ökar vilket också leder till en större efterfrågan av ballast. Enligt statistik från 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU 2018) stod bergkross för 91,3 % av all 
ballastproduktion i Kronobergs län 2017 och totalt utvanns mer än två miljoner ton 
av materialet samma år. I Växjö ligger Räppe bergtäkt som är den största täkten för 
brytning av bergkross i Kronobergs län. I bergtäkten bryts en del av den ballast som 
används i Växjös byggnadsverk. Täkten drivs av Skanska Industrial Solutions (SIS) 
och företaget Schakt & Transport (S&T) verkar som inhyrd entreprenör. S&T:s 
verksamhet består av lastning och transportering av det sprängda bergmaterialet. 
Transporterna sker till en krossanläggning som är belägen tre kilometer från 
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bergtäkten. S&T har en daglig målsättning att leverera en viss mängd material vilket 
leder till kontinuerliga transporter mellan bergtäkten och krossanläggningen.  
 
För att företaget S&T ska kunna uppnå sina produktionsmål används en hjullastare 
och tre lastbilar. Hjullastaren förser lastbilarna med bergmaterialet vid bergtäkten. 
Sedan transporterar lastbilarna bergmaterialet från bergtäkten till förkrossen. 
 
Utifrån S&T:s nuvarande produktion är det av intresse att reducera 
koldioxidutsläppen från de interna transporterna med bibehållen produktion. Kan 
produktionen av bergkross bibehållas parallellt med att koldioxidutsläppen för den 
undersökta fordonsflottan reduceras genom exempelvis transporttekniska lösningar 
eller krävs det att nya fordon behöver användas?  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att minska miljöpåverkan i en bergtäkt från de interna 
transporterna. 
 
Målet med arbetet är att ta fram åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen från de 
interna transporterna med ett bibehållet produktionsresultat.  

1.3 Avgränsningar 
I denna studie undersöks endast Räppe bergtäkt. Undersökningarna avgränsas till att 
studera koldioxidutsläpp från interna transporter vid framställning av bergkross. Det 
görs med företaget S&T:s befintliga fordonsflotta och drivmedel samt med 
simuleringar av liknande fordonsflottor och drivmedel.   
 
Den ekonomiska aspekten studeras inte eftersom det är konfidentiellt 
företagsmaterial.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaringar 
Centrala begrepp som återkommer i denna rapport definieras nedan.  
 
Bergtäkt: Plats där bergmaterial bryts. 
 
Bergkross: Material som framställs genom sprängning och krossning i en bergtäkt 
som inte är fraktionsindelad. 
 
Naturgrus: En ändlig resurs som återfinns naturligt i naturen.  
 
Ballast: Är ett samlingsbegrepp för naturgrus, bergkross och övrigt bergmaterial. 
 
Förkross: Första krossverket i en krossningskedja; syftar till att krossa 
bergmaterialet till en hanterbar fraktion. 
 
Fraktion: När bergmaterialet är färdigkrossat siktas det och sorteras efter storlek. 
 
Skut: Lösa stenblock som efter sprängning har en oönskat stor volym. 
 
Inerta massor: Massor som inte reagerar eller förändras fysikaliskt, kemiskt eller 
biologiskt.  
 
Losshållning: Arbetet med att spränga och lossa bergmaterial i en bergtäkt. 
 
Emissioner: Utsläpp av exempelvis växthusgaser. 
 
CO2-ekvivalenter: Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten 
varför de räknas om till att motsvara koldioxidutsläpp i denna rapport. 
 
Fordonsflotta: Anläggningsmaskiner i en bergtäkt. I detta arbete innebär begreppet 
lastfordon och transportfordon, exempelvis hjullastare och lastbil. 
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2.2 Bergtäkt 

2.2.1 Bergkross 
Bergkross som bryts i bergtäkter är det ballastmaterial som oftast används idag 
eftersom naturgrus är reglerad med restriktioner enligt Miljöbalken då materialet är 
en ändlig resurs. Historiskt har naturgrus varit det dominerande ballastmaterialet i 
Sverige, se Figur 1.  
 

 
 

Figur 1: Historisk fördelning av naturgrus och bergkross som ballastmaterial i Sverige  
(Publiceras efter medgivande av SGU 2019). 

Anledningen till att användning av naturgrus har minskat kommer från olika 
skattegler och instiftande av miljölagar. Skatt på naturgrus infördes 1996 med 
syftade till att hushålla med resursen (Göransson 2015). Göransson skriver att en lag 
stiftades 2009 som beskriver att en naturgrustäkt inte får tillstånd om det är tekniskt 
möjligt eller ekonomiskt rimligt att använda annat material, exempelvis bergkross.  
I 9 kap. 6 f § i Miljöbalken (SFS 1998:808) anges att en naturgrustäkt inte får 
användas om den kan påverka kvaliteten på den nuvarande och framtida 
vattenförsörjningen. Av dessa skäl upphörde naturgrus att vara det dominerande 
ballastmaterialet och i mitten av 90-talet blev bergkross istället det material som 
främst användes. År 2017 fördelades de tillståndsgivna täkterna av bergkross, 
naturgrus, morän och kombinerat grus, berg eller morän enligt Figur 2.  
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Figur 2: Tillståndsgivna täkter i Sverige under 2017 (Publiceras efter medgivande av SGU 2019). 

2.2.2 Bergtäktens roll i bygg- och anläggningsbranschen 
En bergtäkts roll i bygg- och anläggningsbranschen är av stor betydelse eftersom 
bergmaterialet som bryts bland annat används som beståndsdel i betong och asfalt 
men också som grundläggningsmaterial. Enligt SGU (2018) är ballast den största 
råvaran, efter vatten, som utvinns i Sverige och 2017 utvanns 96 miljoner ton. 
Merparten av all framställning och leverering av ballast går till vägbyggnad, se 
Figur 3.  

 
 

Figur 3: Fördelning av ballastanvändning i byggnadsverk i Sverige 2017 
(Publiceras efter medgivande av SGU 2019). 
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Enligt SGU (2018) går det åt ungefär 100 ton ballast för att tillverka ett småhus. För 
att tillverka en kilometer motorväg går det åt cirka 64 000 ton. Användningen av 
ballast är omfattande i samhället vid all byggnation och markanvändning, se  
Figur 4. 
 

 
 

Figur 4: Ballastens användningsområden i samhället (Publiceras efter medgivande av SGU 2019). 

2.2.2.1 Betong 
Betong är det dominerande byggnadsmaterialet vid nyproduktion av flerbostadshus i 
Sverige. Enligt SCB (2019) var 85 % av de flerbostadshusen som producerades 
under 2017 byggda med betongstomme, se Tabell 1. 
 
Tabell 1: Lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus i Sverige under 2017, procent efter material i 
stomme (SCB 2019). 
 

Material 2017 [%] 

Trä 13 

Betong 85 

Stål 1 

Annat 1 

Totalt 100 

 
Betong är dessutom, efter vatten, den mest konsumerade substansen i världen (Gagg 
2014). Författaren nämner att det går åt tre ton betong per person årligen i världen. 
Materialet består av vatten, cement, ballast och i vissa fall tillsatsmedel. Ballasten i 
betongtillverkning har länge dominerats av naturgrus men mellan åren 2011 till 
2017 ökade mängden bergkross med 18 %, se Figur 5. 
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Figur 5: Fördelning av ballast för betongtillverkning i Sverige  
(Publiceras efter medgivande av SGU 2019). 

Anledningen till att naturgrus fortfarande är en beståndsdel som används vid 
betongtillverkning är för att de betongrecept som finns idag ofta är anpassade efter 
det rundade naturmaterialet. SGU (2018) beskriver att det i många fall är riskfyllt att 
ersätta naturgrus med bergkross eftersom bergkross är mer skarpkantat och 
innehåller mer finmaterial. De beskriver också att vatten- och cementhalten i 
receptet behöver ökas för att betongens kvalitet ska bli god. 

2.2.2.2 Asfalt 
Vid asfaltstillverkning används olika fraktioner av ballast beroende på vilken typ av 
asfalt som ska tillverkas. Enligt SGU (2018) består upp till 96 % av Sveriges 
asfaltsbeläggningar av stenmaterial. Av den totala ballastmassan som användes till 
vägbyggen 2017 stod bergkross för 52 miljoner ton som kan jämföras med att en 
miljon ton naturgrus användes.  

2.2.2.3 Grundläggning och förstärkningsmaterial 
Bergkross är ett viktigt material vid grundläggning och kan bland annat användas 
som konstruktionsmaterial vid 

 vägar 

 broar 

 hus 
 dammar. 

Anledningen till att bergkross lämpar sig väl som grundläggning är att materialet, 
främst makadam, är en friktionsjord som har goda egenskaper med avseende på 
dränering, sättningar och hållfasthet (Nyblad 2013). 

2.2.3 Produktionskedjan i en bergtäkt 
Det är en lång process från att bergmaterialet bryts som råvara till att det är förädlat 
och leveransfärdigt. Enligt Sveriges Bergmaterialindustri (2019) innefattar 
produktionsprocessen i en bergtäkt 
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 avtäckning 

 losshållning 

 krossning 
 siktning 

 leverans. 

Avtäckning kallas också för avbaning och innebär att det materialet som ligger ovan 
berget måste undanröjas innan brytningsprocessen kan påbörjas, se Figur 6. 
Vanligtvis lagras avbaningsmassor för att återanvändas vid efterbehandlingen som 
syftar till att återställa täkten till likvärdig miljö som fanns tidigare. 
 

 
 

Figur 6: Grävmaskinens arbete med avbaning i Räppe bergtäkt (Raab-Obermayr 2019). 

För att göra bergmaterialet tillgängligt måste losshållning ske vilket oftast görs 
genom sprängning. Det är av stor vikt att sprängningen sker fackmannamässigt. 
Därför är det vanligt att specialiserade entreprenadföretag hyrs in för att genomföra 
losshållning. Vid större täkter har bedrivaren ofta egen sakkunnig personal. För att 
sprängningen ska få god verkan står borrningen i fokus, av den anledningen 
upprättas ofta en borrningsplan. Vilken typ av sprängämne som borrhålen fylls med 
beror på vad som ska sprängas. Losshållningen sker inte slumpmässigt utan det är 
en strukturerad process för att utvinna bergmaterialet på ett effektivt sätt. Metoden 
som används kallas pallsprängning vilket innebär att sprängningen görs i ett antal 
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trappsteg. En pall motsvarar ett trappsteg. När en pall är bearbetad sprängs en ny. 
Normalt varierar höjden av en pall mellan tio och tjugo meter. 
 
För att det sprängda bergmaterialet skall kunna passera förkrossen måste de vara av 
en viss storlek men skut förekommer ofta vid sprängning. Skuten måste sönderdelas 
innan de kan transporteras till förkrossen. Detta görs genom att spränga eller knacka 
dem med en hydraulhammare som är fäst på en grävmaskin. Om inte en mobil 
förkross återfinns i täkten transporteras sedan bergmaterial till en stationär förkross. 
Transporterna kan se olika ut beroende på förutsättningarna i den aktuella täkten. 
Enligt Dindarloo, Osanloo och Frimpong (2015) kan transporter ske bland annat 
genom transportband, pipelines eller lastfordon. De menar att den mest 
förekommande transportmetoden i täkter är lastfordon eftersom de erbjuder god 
flexibilitet och har en relativt låg produktionskostnad. Lastfordonen kan vara 
antingen dumpers, truckar eller lastbilar. Det är vid krossningen som förädling av 
bergmaterialet påbörjas. Krossningen sker i många steg och initieras av 
förkrossning. Figur 7 visar hur bergmaterialet tippas ner i förkrossen i Räppe 
bergtäkt. Efter krossning sker siktning för att ta fram önskad dimension av 
bergmaterialet. Efter siktningen är materialet klart för lagring eller leverans. 
 

 
 

Figur 7: Bergmaterialet tippas ner i förkrossen i Räppe bergtäkt (Myhrberg 2019). 

2.2.3.1 Mobil förkrossning 
En mobil förkross har fördelen att kunna förflyttas. Där produktionsvolymer är 
mindre eller skiftande ger detta ett bättre utnyttjade av maskinerna och personalen 
dessutom ger det en ökad anpassbarhet (Bergkvist 2017). Krossverk av detta slag 
drivs idag vanligtvis med diesel vilket skiljer sig gentemot stationära anläggningar 
där produktion vanligtvis drivs av el.  
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2.2.4 Myndighetskrav för bergtäkt 
Alla kommersiella bergtäkter och husbehovstäkter över en viss storlek omfattas av 
tillstånd enligt miljöbalken (Naturvårdsverket 2018c). All aktivitet som sker i täkten 
ska tillståndsprövas, vilket i en bergtäkt kan innefatta losshållning, transportering 
och krossning. Dessutom beskriver Naturvårdsverket att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Det innebär bland annat att de 
transporter som sker i täktens närområde ska redovisas. Skulle transporterna i täkten 
visa sig vara av betydande roll innebär det att ansökan om tillstånd att bedriva 
verksamheten kan avslås. 

2.2.5 Prövningsprocessen  
Enligt Nicklason1 är det Miljöprövningsdelegationen (MPD) som lämnar tillstånd 
till bergtäkter. MPD är en självständig del av Länsstyrelsen och Växjö kommun 
tillhör Länsstyrelsen i Kalmar Län.  
 
Beroende på om den planerade bergtäkten förväntas ha en betydande miljöpåverkan 
varierar prövningsprocessen (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). Om 
tillståndspliktig verksamhet skall bedrivas men inte utgör någon betydande 
miljöpåverkan behöver endast en mindre MKB bifogas, medan om den förväntas ha 
en betydande påverkan görs en specifik miljöbedömning. 
 
Om en specifik miljöbedömning erfordras har den en arbetsgångs som initieras med 
ett samråd där avgränsningarna för MKB diskuteras (Länsstyrelsen Västra Götaland 
2018). Därefter sammanställs MKB innan den lämnas in för tillståndsfrågan.  Den 
tid det tar för att prövningen ska godkändas kan variera beroende på om underlaget 
behöver kompletteras, verksamhetens vidd, storleken av miljöpåverkan samt 
berörda intressenter. 

2.3 Tillståndsprocesser i två bergtäkter 
För att möta det framtida behovet av ballast krävs fler bergtäkter än de som finns 
idag. För att materialtransporterna ska kunna förkortas krävs att täkten placeras i 
nära anslutning till staden. Bullret från en bergtäkt är nämnvärt varför det också 
krävs att den placeras med tillräckligt avstånd från närboende. För att möta de krav 
som ställs på koldioxidutsläpp från transporter krävs en nära anslutande motorväg så 
att tunga lastfordon enkelt kan transportera materialet vidare från täkten.  

2.3.1 Alvesta Engaholm 1:1 
Mellan Alvesta och Gemla planeras en ny bergtäkt. Företaget Swerock inväntar svar 
på en utredning från Länsstyrelsen i Kalmar för att kunna etablera verksamhet i 
täkten Engaholm. I företagets ansökan skriver de att ett uttag av sex miljoner ton 
bergmaterial totalt planeras (Swerock 2017). 80 % av transporterna från täkten 
skulle enligt ansökan ske genom Gemla samhälle och vidare ut på motorvägar.  
 
För att minska koldioxidutsläppen i bergtäkten kommer företaget att använda sig av 
mobila förkrossar som successivt förflyttas i takt med salvorna de spränger i berget.  
 

                                                      
1 Anna Nicklason, Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs Län. Mailkontakt 
den 4 april 2019. 
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Företagets vilja om att bedriva täktverksamhet på platsen har mött stor kritik bland 
kommuninvånarna och främst de som bor i nära anslutning till täkten och 
tillhörande transportleder. Anledningen till kritiken är att bullernivån förväntas öka 
på grund av de tunga transporterna (SVT 2019). 

2.3.2 Vimmerby Vasketorp 1:5 
I ett område mellan Frödinge och Vimmerby planeras en ny bergtäkt som i dags 
dato är under utredning hos Länsstyrelsen i Kalmar. Företaget Berg Grus Sand 
Småland AB (BGS AB 2018) har i sin ansökan beskrivit sin vilja att använda 
området som bergtäkt då deras nuvarande två täkter i närområdet kommer avslutas 
inom några år. I ansökan till Länsstyrelsen beskriver företaget att de avser att 
producera 4.8 miljoner ton bergmaterial under en tidsperiod på 30 år. 
 
Efter losshållning av berget kommer företaget använda sig av en mobil 
krossningsanläggning som kommer bestå av förkross, efterkross och finkross.  
Likt Engaholm 1:1 möttes ansökan av stor kritik bland kommuninvånarna. De 
menar på att bullernivån kommer öka och att kulturmiljöer kan påverkas negativt 
(Vimmerby Tidning 2018). 

2.3.3 Svårigheter med etablering av bergtäkter 
De nya bergtäktsansökningarna i områdena Engaholm och Vasketorp visar på 
svårigheter att starta nya bergtäkter. Ofta är kommuninvånarna negativt inställda till 
nya täkter eftersom de leder till ökade trafikbelastningar och ökade bullernivåer. Om 
den planerade bergtäkten utanför Vimmerby säger BGS ABs VD Jonas Johansson 
följande: 

 I början är det tyvärr inte ovanligt med ganska skarpa ord från boende i områden 
där man planerar att anlägga bergtäkter, men efter en tid får man ofta ett helt 
annat förhållande till verksamheten. Vi har ett antal täkter som har funnits i 20-
25 år och där är det i dag, när man ser hur verksamheten fungerar, inga negativa 
synpunkter. Ofta handlar det om osäkerhet eller rädsla för det okända. I ansökan 
har vi tagit hänsyn till sådant som har kommit upp vid samråden. Det är ett 
omfattande jobb som har gjorts (Vimmerby Tidning 2019).        

2.4 Bergtäktens miljöpåverkan 
I en bergtäkt förekommer flera olika aktiviteter såsom losshållning, krossning och 
transportering av bergmaterialet. Dessa aktiviteter ger upphov till olika typer av 
miljöpåverkan. Hela verksamheten leder till en förändrad landskapsbild eftersom 
ingrepp i naturen görs. Omgivningspåverkan sker också genom vibrationer vid 
sprängning och buller från maskinerna. Vid bland annat losshållning hanteras 
kemiska produkter som i vissa fall orsakar läckage och kan leda till förorenat 
grundvatten. Bränsleförbrukningen i bergtäkten från bland annat de interna 
transporterna leder till utsläpp av växthusgaser, däribland koldioxid. 

2.4.1 Bränsleförbrukning 
De främsta krafter som påverkar fordons bränsleförbrukning är luft- och 
rullmotstånd. När fordonet har kontakt med vägbanan deformeras däcken och 
motstånd uppstår, det vill säga ett rullmotstånd.  De aspekter som främst påverkar 
rullmotståndet är underlagets struktur, fordonets hastighet, däckets material och 
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lufttryck (Carlsson 2017). Utöver rullmotstånd påverkas också bränsleförbrukningen 
av transportsträcka, lastvikt, eventuella stigningar och antalet kurvor.  

2.4.2 Koldioxidutsläpp 
2017 släppte Sverige ut 52,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter vilket var en reducering 
med 0,5 % jämfört med 2016 (Naturvårdsverket 2018d). Utsläppen under 2017 
motsvarade cirka 5.2 ton CO2-ekvivalenter per person.  
 
Genom utsläpp av växthusgaser riskeras i framtiden en höjning av den globala 
medeltemperaturen (Garren, Pinjari & Brinkmann 2011). Temperaturökningen 
under 1900-talet har varit den största under dem senaste århundradena och förväntas 
dessutom fortsätta öka inom det närmsta århundradet (El & Sari 2011). Om 
medeltemperaturen skulle höjas med två grader skulle det påverka specifika 
ekosystem såsom Arktis och korallreven vilket på sikt hade medfört att de inte 
skulle finnas kvar (WWF 2019). Skulle temperaturen öka ytterligare, som till tre 
grader riskerar dessutom en omfattande mängd av den biologiska mångfalden att 
försvinna. Av bland annat dessa anledningar förhandlades 2015 ett nytt klimatavtal 
fram, namngivet Parisavtalet (Naturvårdsverket 2018b). Syftet med avtalet är att 
hålla den globala uppvärmningen under två grader. Parisavtalet är kopplat till 
klimatkonventionen och av de 197 länder som ingår i konventionen har 194 skrivit 
på.  
 
Den största orsaken till att medeltemperaturen har ökat är växthusgaser som släpps 
ut i atmosfären där koldioxid står för den största delen. Utsläpp av koldioxid 
uppkommer vid många processer och källor men främst vid förbränning av fossila 
bränslen.  

2.5 Effektiva materialtransporter 
Sverige har en vision att 2045 vara klimatneutrala vilket innebär ett nollutsläpp av 
växthusgaser. Visionen innebär att samhället och industrin behöver förändras och 
skapa förutsättningar genom teknikutveckling, politik som främjar miljövänliga 
investeringar i industrin och tillåta högre kostnader för fossilfri energi (Åhman, 
Nilsson & Andersson 2013). Forskning pågår idag kring hur materialtransporter kan 
bli mer energieffektiva. Olika åtgärder har identifierats såsom användning av tyngre 
fordon, elektrifierade fordon och användning av biodrivmedel. Energimyndigheten 
har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen till en fossilfri 
transportsektor (Trafikanalys 2019). Projektet går under namnet SOFT, Samordnad 
Omställning Till Fossilfri Transportsektor, och i projektet har tre väsentliga delar 
identifierats: 

 Ett transporteffektivt samhälle. 

 Energieffektiva fordon. 

 Ökad andel förnybara drivmedel. 

Trafikanalys (2019) föreslår att en miljölastbilspremie ska införas den 1:a januari 
2020. Genom premien gynnas transportföretag ekonomiskt om de köper nya 
lastbilar med en totalvikt över 16 ton med förutsättningen att fordonen drivs på el, 
gas eller etanol.  
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2.5.1 EcoDriving 
Med hjälp av ett ekonomiskt körsätt kan stora förbättringar i bränsleförbrukning 
göras. Det vanligaste ekonomiska körsättet i Sverige kallas EcoDriving som är ett 
koncept som bearbetades fram i Sverige redan 1998 (Trafikverket 2014). Körsättet 
innebär anpassning av hastighet efter övriga fordon i trafiken och en noggrann 
planering innan korsningar och trafikljus för att minska stopp-start körning. 
Sullman, Dorn och Niemi (2015) gjorde en studie med syftet att se vilken effekt på 
bland annat bränsleförbrukning det gav att utbilda ett antal busschafförer i 
EcoDriving. Efter att busschaufförerna fått simulera busstransporter med 
EcoDriving kunde de i sitt arbete minska bränsleförbrukningen från 
busstransporterna med 11.6 % och efter sex månader minskade förbrukningen med 
16.8 %.  
 
Som en del i EcoDriving och ekonomiskt körsätt finns idag olika system som gör att 
fordon kan kommunicera med varandra, däribland Inter Vehicle Communication 
(IVC). Genom systemet kan förarna få en uppfattning om vilken hastighet som är 
optimal sett till fordon i närheten. Med IVC fås en utjämnande medelhastighet och 
en minskning av stopp-start körning precis som med EcoDriving. Yang, Andres, 
Sun, Gan och Jin (2018) undersökte effekten av fordon som utrustades med ett IVC-
system. De konstaterar att systemet tillför ett än mer ekonomiskt körsätt än bara 
genom EcoDriving. Resultatet i studien visar att koldioxidutsläppen och 
bränsleförbrukningen kunde reduceras med 20 respektive 30 %.  

2.5.2 Tyngre fordon 
2017 accepterade Riksdagen ett förslag från regeringen om att tillåta en höjning i 
total bruttovikt på lastbilar från 64 till 74 ton. Anledningen till beslutet är att 
forskning visar på att lastbilar med bruttovikt på 74 ton reducerar utsläppen sett till 
levererad mängd material (Pålsson, Winslott Hiselius, Wandel, Khan & Adell 
2017). De beskriver att det enskilda fordonet som de benämner High Capacity 
Vehicle (HCV) har mer utsläpp, högre bränsleförbrukning och högre kostnad sett till 
varje kilometer fordonet körs, men för att transportera samma mängd material krävs 
färre fordon. Det leder i sig till färre transporterade kilometrar och i slutändan lägre 
bränsleförbrukning och utsläpp. Pålsson et al. (2017) förklarar dock att ett stort 
problem med att använda HCV är att många vägar och broar inte är konstruerade för 
att klara det stora axeltrycket. Finland har gjort undersökningar och konstaterat att 
det är mellan 500 – 600 broar i landet som inte skulle klara av lasten från HCV.  
 
Mckinnon (2005) undersökte vilken effekt det gav när Storbritannien år 2001 höjde 
den maximala tillåtna lasten för lastbilar från 41 till 44 ton. Efter datainsamling från 
2001 till 2003 kunde koldioxidutsläppen från lastbilarna minska med totalt 135 700 
ton. Studien byggdes sedan vidare genom att Liimatainen, Greening, Dadhich och 
Keyes (2018) undersökte vilken effekt på koldioxidutsläpp det gav att införa 
bruttovikt på 60 ton för lastbilar i Storbritannien. Resultatet från deras studie visade 
på en reducering av koldioxidutsläpp mellan 0,35 – 0,72 miljoner ton (Mt) för 
tyngre fordonstransporter under 2016. 
 
I en studie gjord vid Luleå Tekniska Universitet utfördes simuleringar där 
jämförelser gjordes gällande transporter av jord och bergmassor med befintliga 
lastbilar mot transporter med tyngre lastbilar (Lundberg 2017). I undersökningen 
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jämfördes de aktuella fordonen som bestod av 3-axlade lastbilar som i medel hade 
en nyttolast på 16,25 ton mot 5-axlade lastbilar med en nyttolast på 21 – 23 ton. 
Resultatet i studien visar att koldioxidutsläppen kunde minskas med upp till 30 % 
när transporterna ersattes med de tyngre lastbilarna. Studien undersöker inte 
huruvida produktionen ökar eller minskar, utan analyserade endast reduceringar av 
koldioxidutsläpp. Lundberg (2017) belyser dock att den största energipotentialen för 
minskade utsläpp i transporter är samordning. Samordning innebär att utvalda ytor 
fungerar som mellanlagring där lastbilar kan hämta och lämna material. På så sätt 
minskas de långa tomtransporterna. Med samordning beräknar Lundberg att mer än 
37 % kan reduceras i energi och koldioxidutsläpp.  

2.5.3 Elektriska fordon  

2.5.3.1 Electric Site 
Skanska Sverige AB har i samarbete med Volvo CE utvecklat självkörande dumprar 
som är helt eldrivna, se Figur 8. Med dessa fordon förväntades produktionen 
reducera koldioxidutsläppen med 95 %. Resultatet efter tio veckors testning visade 
att koldioxidutsläppen kunde minskas med 98 % och att en 
energikostnadsreducering gjordes med 70 % genom att driva fordonen med el 
istället för diesel berättar Joakim Käpynen2. 
 

 
 

Figur 8: De autonoma elektriska dumprarna i Vikan bergtäkt under projektet Electric Site  
(Publiceras efter medgivande av Skanska Sverige AB 2019). 

Utöver den stora minskningen av koldioxid blir produktionen säkrare och 
effektivare. Dels för att färre människor vistas i produktionskedjan men också för att 
maskinerna är digitaliserade och autonoma (Skanska 2018). Vikan utanför Göteborg 
är den bergtäkt där detta system har testats för att i framtiden kunna implementeras i 

                                                      
2 Joakim Käpynen, EH&S Assistant Manager Skanska USA. Intervju den 11 april 2019. 



 

15 
 

fler täkter. Fordonen som används i täkten är i dagsläget betydligt dyrare att 
producera än dieseldrivna dumpers men projektledare för täkten anser att de på sikt 
kommer kunna sänka driftskostnaderna med 25 %. Käpynen som var ansvarig 
produktionschef under projektet beskriver att operatörsbehovet kunde minskas med 
40 % och att energibehovet kunde reduceras med 70 %. Han påtalar dock att de 
autonoma fordonen fortfarande kräver någon form av övervakning. 
 
Käpynen förklarar att de självkörande dumprarna som nyttjades är utformade efter 
topografin i Vikans bergtäkt. Detta ledde till att dumprarna kunde köra i cyklar 
om sju till åtta minuter innan de sedan körde till en laddningsstation för en minuts 
laddning. Han menar dock på att det finns en teknisk begränsning i att utveckla 
större fordon då dessa kräver kraftigare batterier  
 
Käpynen understryker att det idag finns lagar som begränsar användningen av 
autonoma maskiner i produktionen. När projektet Electric Site genomfördes löstes 
detta problem genom att använda en autonom arbetszon med tungbarriärer. Han är 
övertygad om att vid eventuella lagändringar kommer autonoma fordon att 
implementeras i produktion. Än är det långt kvar innan fordonen är färdigutvecklade 
för att kunna användas i den dagliga produktionen. Eftersom maskinerna är 
digitaliserade så styrs alla maskiner genom ett gemensamt slutet system. Det leder 
till att om fel skulle inträffa i något av fordonen skulle hela produktionskedjan 
drabbas. Dessutom är batterierna i maskinerna känsliga mot kyla (Göteborgs-Posten 
2018).  

2.5.3.2 Hybrid Electric Vehicle (HEV) 
Idag finns det fyra olika typer av fordon som drivs med hjälp av elektriska motorer 
och batterier (Emilsson & Johansson 2018). Det finns både helt eldrivna fordon 
respektive de som använder en kombination med förbränningsmotor. 
 
HEV-fordon drivs med hjälp utav en kombination av förbränningsmotor och 
elmotor och nyttjas för att reducera bränsleförbrukningen. Vid lägre hastigheter 
använder fordonet elmotorn medan förbränningsmotorn används vid högre 
hastigheter. Motorerna i HEV-fordon kan vara kopplade på olika sätt, antingen 
serie- eller parallellkopplad. Vid seriekoppling är motorerna beroende av varandra 
och framför fordonet tillsammans. Om förbrännings- och elmotorn är kopplade 
parallellt kan de driva fordonet var för sig eller tillsammans. För att eliminera 
samtliga utsläpp från fordon krävs dock helt elektrificerade fordon (Khajepour, 
Saber, Fallah & Avesta 2014). Kostnader av batterier och dess prestanda begränsar 
idag produktionen och nyttjandet.  

2.5.4 Biodrivmedel 
Det vanligast förekommande drivmedlet till förbränningsmotorer för tyngre fordon 
såsom traktorer, hjullastare, grävmaskiner och lastbilar är diesel (Svenska 
Oljebolaget u.å.). Diesel utvinns genom destillation av petroleum och är en 
kolväteblandning. Svenska Oljebolaget nämner att det 1991 tillkom en 
miljöklassning av diesel som utfärdades av Sveriges riksdag. För att minska 
utsläppen av kväveoxider, svavelföroreningar, hälsoskadliga kolväten och partiklar 
väljs med fördel diesel av miljöklass ett eller två.   
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Fatty Acid Methly Ester (FAME) benämns biodiesel (Biofuel Region 2017).  
Fettrika oljor från olika vegetabilier är de huvudsakliga råvarorna som används för 
att framställa FAME. Ett vanligt FAME-drivmedel som förekommer i Sverige är 
diesel med en viss mängd Raps Metly Ester (RME) inblandat, vanligt är fem eller 
sju procents inbladning. Ett annat förnybart drivmedel som återfinns på marknaden 
idag är HVO Diesel 100 som står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är 100 % 
förnybart. Förutom vegetabiliska oljor består det också till viss del av andra 
förnybara råvaror såsom restoljor från slakt. Drivmedlet är i stort sett identiskt med 
vanlig fossil diesel sett till den kemiska uppbyggnaden och kan därför användas i 
vanliga dieselmotorer (Preem 2018). Enligt Preem reducerar HVO Diesel 100 
utsläpp av koldioxid med upp till 88 %. Reducering av utsläpp stöds av Singer, 
Schröder, Pabst, Munack, Bünger, Ruck & Krahl (2018) som i sin studie undersökte 
effekten av HVO i jämförelse mot vanlig dieselolja.  
 
Problematiken med HVO Diesel 100 är att den gällande dieselstandarden inte helt 
kan uppfyllas, trots överensstämmelse med vanlig dieselolja, och därför krävs 
godkännande från fordonsleverantören att få använda drivmedlet. Stefan Wirsenius 
förklarar i Dagens Nyheter (2018) att framställningen av allt biodrivmedel som 
HVO Diesel 100 dock är förenat med en större mängd koldioxidutsläpp vid 
tillverkning än vad som presenteras av drivmedelstillverkarna. Han menar att 
användning av palmolja i drivmedlet HVO är det sämsta miljömässiga alternativet 
eftersom skogsavverkning av bland annat de tropiska regnskogarna behöver göras 
för att ge plats åt palmplantager. Ett bättre miljömässigt alternativ till palmolja är 
restprodukter från tallolja och slakteriavfall menar Wirsenius. Han påtalar även att 
med de restprodukterna finns problem. Främst eftersom behovet av de 
biprodukterna är betydligt större än utbudet, och för att möta behovet skulle det 
innebära en omfattande odling av träd och grödor. Att behovet är betydligt större än 
utbudet av tallolja är något som Brännström, Kumar och Alén (2018) också 
bekräftar. De förklarar att endast 3 % av biodieselproduktionen med tallolja och 
rester från matolja kan täcka den totala dieselanvändningen globalt. Enligt 
Vernersson3 finns möjlighet att använda HVO Diesel 100 i fordonen i Räppe 
bergtäkt idag. Varför drivmedlet inte används i bergtäkten är för att kostnaden är för 
hög samt att det finns en begränsad mängd. Han menar att det pågår en omställning 
hos bränsletillverkarna som gör att det är en tidsfråga innan de hinner ikapp med 
tillverkning av biodrivmedlet. Adewale, Vithanage och Christopher (2017) 
beskriver också detta i sin studie om optimering av biodieselproduktion. 
 
Under 2017 infördes lagen (2017:1201) om reduktionsplikt för bensin och 
dieselbränslen i syfte att stärka användning av biodrivmedel. Det innebär att 
drivmedelsleverantörerna måste minska utsläpp av växthusgaser från fossil bensin 
och diesel genom att blanda in biodrivmedel. I lagen står det beskrivet att den som 
har reduktionsplikt ska minska utsläppen från dieselbränslen med minst 20 %. 
Lagen om reduktionsplikt kommer fortlöpa och succesivt öka med målsättningen att 
2030 uppnå en minskning av transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 70 %.  

                                                      
3 Peter Vernersson, Miljöutvecklingsledare Skanska Sverige AB. Intervju den 3 maj 2019. 
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2.5.5 Incitament för energieffektivisering 
Energimyndigheten (2017) har tagit fram ett projekt som heter Incitament för 
energieffektivisering i syfte att stödja små och medelstora företag som omfattas av 
miljötillsyn att arbeta med energieffektivisering. Det är ett av flera projekt som 
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med mål att effektivisera 
energianvändningen med 27 % till år 2030. I dokumentet står det beskrivet att 
många företag inte har kunskap eller vet vilka vinster det kan ge med 
energieffektivisering. Anledningen beskrivs kunna vara brist på tid och kapital. 
Enligt Ben-Zur4 kommer en miljötillsyn avseende energieffektivisering av Räppe 
bergtäkt göras under vår/sommar 2019 av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö 
kommun. Fokus gällande energieffektivisering i verksamheten kommer vara 
förbrukning av bränsle från transporter, drift av asfaltverk och krosslinjer.  

                                                      
4 Maya Ben-Zur, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Växjö Kommun. Mailkontakt den 9 april 
2019. 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Organisation 

3.1.1 Skanska Industrial Solutions  
Skanska Industrial Solutions (SIS) är verksamma över hela Sverige. Deras 
verksamhet består i huvudsak av att tillgodose bygg- och anläggningsbranschen med 
bergkross, betong och asfalt. De tillhör Skanska Sverige AB och tillhandahåller 
material internt såväl som externt.  

3.1.2 Schakt & Transport 
De är en enhet inom Skanska Sverige AB och verkar som maskin- och 
transportentreprenör. Schakt & Transport (S&T) är verksamma i södra Sverige, 
Göteborg och Stockholm.  

3.1.3 Miljöarbete 
Skanska Sverige AB har precis som Sverige ett miljömål att vara klimatneutrala 
2045. Företagets verksamhet genomsyras av deras begrepp grönt byggande vilket 
syftar till att bygga för framtiden och mer miljöanpassat. S&T följer detta genom att 
bland annat att alla förare genomgår en utbildning i EcoDriving.  

3.1.4 Räppe bergtäkt 
Väster om Växjö är Räppe bergtäkt belägen som är den största bergtäkten i 
Kronobergs län sett till årlig producerad mängd bergkross berättar Jönsson5. SIS 
startade sin verksamhet i Räppe 1966 då de utvann bergmaterialet i direkt anslutning 
till krossverksamheten. 1986 började de istället bryta bergmaterialet på en ny plats 
cirka tre km väster om den befintliga verksamheten. I samband med det anlades en 
transportväg. Dagens verksamhetsområde består av ett täktområde, en 
krossverksamhet och en transportväg som tillsammans utgör cirka 50 hektar, se  
Figur 9.  
 
 
 

                                                      
5 Mats Jönsson, Produktionschef Skanska Industrial Solutions. Intervju den 24 april 2019. 
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Figur 9: Räppe bergtäkts nuvarande verksamhetsutbredning  
(Publicerad enligt Lantmäteriets regelverk 2019). 

SIS verksamhet i Räppe bergtäkt syftar till att producera bergkross vilket bryts i 
täkten, se Figur 10. I nuläget återfinns två pallar i täkten som vardera är cirka 17 m 
höga. En tredje pall som förväntas bli cirka 15 m högt har initierats eftersom 
bergmaterialet på den andra pallen snart är färdigbrutet.  
 

 
 

Figur 10: Flygbild över bergtäkten tagen 2011 (Publiceras efter medgivande av SIS 2019). 

För att transportera bergmaterialet mellan bergtäkten och förkrossen arbetar S&T på 
kontrakt. Figur 11 visar krossanläggningen som består av förkross, finkross och 
siktningsverk. 
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Figur 11: Flygbild över krossverksamheten tagen 2011 (Publiceras efter medgivande av SIS 2019). 

3.1.5 Aktuellt tillstånd för Räppe bergtäkt 
Det tillstånd som SIS arbetar efter idag beslutades 20 december 2017 och löper fram 
till den 31 december 2031 (Miljöprövningsdelegationen Kalmar Län 2017). Beslutet 
gäller för brytning av morän och bergart granit, asfaltproduktion, deponering av 
inerta massor samt mellanlagring och återvinning av externa massor. I beslutet 
fastställdes bland annat följande:  
 

 Täkt med brytning av totalt 8 150 492 ton berg samt brytning av totalt 
900 000 ton morän med ett maximalt årligt uttag om totalt 750 000 ton berg 
och morän. 

 Brytning av totalt 100 000 ton torv. 
 Produktion av högst 160 000 ton asfalt årligen. 

 Mottagning, mellanlagring och förädling av inerta schaktmassor och berg i 
återvinningssystem, lämpat för byggnads. Anläggningsändamål upp till 
högst 15 000 ton årligen.  

 Mottagning, mellanlagring och förädling av asfalt, tegel, betong, klinker, 
glas och stubbar upp till högst 20 000 ton årligen. 

 Deponering av totalt 1,3 miljoner ton inerta jord- och schaktmassor med en 
årlig mängd om högst 30 000 ton. 

3.2 Anläggningsdata 

3.2.1 Fordonsflotta 
S&T:s fordonsflotta i Räppe består av en hjullastare och tre lastbilar. Hjullastaren 
förser lastbilarna med det losshållna bergmaterialet och lastbilarna transporterar 
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sedan materialet till förkrossen eller upplaget. I Räppe bergtäkt nyttjas diesel av 
miljöklass ett (MK1) till samtliga fordon. De lastbilar som används för transporter 
mellan bergtäkten och förkrossen är Volvo FH16, se Figur 12. Lastbilarna har fem 
axlar fördelat på 10 hjul och en lastkapacitet på 45 ton. Hjullastaren som används 
för lastning av bergmaterialet i bergtäkten är modell Volvo L350F, se Figur 13. 
Lastaren är försedd med en skopa som rymmer cirka 8 m3.  
 
 

 
 

Figur 12: Lastbil Volvo FH16 (Raab-Obermayr 2019). 

 
 

Figur 13: Hjullastare Volvo L350F (Raab-Obermayr 2019). 
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3.3 Transportleder 
Bergtäkten och krossningsanläggningen sammanbinds genom en tre km lång 
transportväg, markerad i rött i Figur 14. Vägen är enskild och nyttjas främst som 
transportled av de verksamma fordonen i täkten. Det är SIS som arrenderar vägen 
medan det är kommunen som sköter allt underhåll. I kommande avsnitt kommer 
transportleden från bergtäkten till förkrossen att benämnas transportvägen.  
 

 
 

Figur 14: Transportvägen mellan bergtäkten och krossningsanläggningen 
 (Publicerad enligt Lantmäteriets regelverk 2019).
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4 Metod och genomförande 
Målet med arbetet var att ta fram åtgärder för att reducera de interna transporternas 
koldioxidutsläpp i Räppe bergtäkt med ett bibehållet produktionsresultat. För att 
uppnå målet behövdes en noggrann litteraturstudie först göras. Det gav en bild av 
vilka forskningsprojekt som pågår och vilka åtgärder som är möjliga för att reducera 
koldioxidutsläpp i den aktuella täkten. Beräkningar gjordes av de aktuella 
koldioxidutsläppen sett till dagens transporter. Simuleringar och beräkningar av 
transporterna gjordes med hjälp av simuleringsprogrammet Site Simulation. 
Simuleringarna nyttjades sedan som underlag för att kunna göra jämförelser och 
identifiera en optimal fordonsflotta gällande koldioxidutsläpp. För att kunna jämföra 
åtgärderna som togs fram användes ett nyckeltal i kg CO2/ton bergmaterial.  

4.1 Litteraturstudier 
För att få fördjupad kunskap och hitta tidigare studier gjorda inom ämnet utfördes 
litteraturstudier från vetenskapliga artiklar, webbsidor och studentuppsatser. Främst 
användes sökmotorn OneSearch för att hitta relevant information inom ämnet men 
också för att hitta ett antal vetenskapliga frågeställningar. Det som studerades var 
bland annat processen i en bergtäkt och vad materialet som bryts används till. 
Genom olika webbsidor kunde statistik om bland annat ballast tas fram. Information 
om hur prövningsprocessen i en bergtäkt går till hämtades från Länsstyrelsen i 
Västergötland. Eftersom koldioxidutsläpp från transporter undersöks i detta arbete 
gjordes ingående studier av de konsekvenser som utsläppen ger upphov till. Det 
innefattade bland annat att ta reda på hur framtidens utsläpp av växthusgaser 
förutspås, undersöka aktuell forskning inom transporter och hur dess 
koldioxidutsläpp skall minska. Detta gav arbetet ett relevant sammanhang och 
belyste också arbetets problembeskrivning.  

4.2 Intervjuer 
För att få bredare förståelse för och mer information om hur koldioxidutsläpp från 
transporter kan reduceras intervjuades produktionschefen för Electric Site, se kapitel 
2.5.3.1. Projektet innefattade produktion i en bergtäkt som med hjälp av 
elektrifierade autonoma fordon reducerade koldioxidutsläppen med 98 %. Intervjun 
var semistrukturerad och genomfördes via mail. Anledningen till att mail användes 
som kontaktsätt var främst att de frågor som formulerades inte ansågs kräva någon 
uppföljning. Fullständiga intervjufrågor med svar återfinns i Bilaga 3. 
 
Dessutom har två intervjuer gjorts med Peter Vernersson, miljöutvecklingsledare på 
Skanska Sverige AB, respektive Mats Jönsson, produktionschef på Skanska 
Industrial Solutions. De intervjuerna gjordes dels för att få en fördjupad vetskap om 
hur Skanska Sverige AB arbetar med sina miljömål och hur de gör 
koldioxidberäkningar, dels för att ge en bredare kunskap om verksamheten i Räppe 
bergtäkt. Utöver intervjuerna har mailkontakter förts med Maya Ben-Zur, Miljö- 
och hälsoskyddsinspektör på Växjö Kommun, respektive Anna Nicklason, 
Miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs Län. De utfördes för att få 
information om Räppe bergtäkts befintliga tillstånd och hur ansökningsprocessen 
för en bergtäkt fortlöper.  
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4.3 Beräkning av nuläget 
S&T gör uppföljning veckovis för mängden transporterat material. 
Materialtransporterna redovisas per fordon och mäts i antalet levererade ton 
bergmaterial. Lastbilarna kan antingen leverera materialet till förkrossen eller till ett 
närliggande upplag. Figur 15 redovisar uppföljningen av materialtransporter under 
en produktionsvecka 2018. S&T rapporterar också dieselförbrukningen, likaså sker 
den per fordon och skall rapporteras vid varje tankning. 
 

 
 

Figur 15: Materialtransporter under en vecka för de tre lastbilarna  
(Publiceras efter medgivande av S&T 2019). 

Materialtransporterna och dieselförbrukningen som tillhandahölls av S&T 
behandlades genom att en sammanställning för varje lastbil gjordes. Den gjordes för 
en bestämd tidsperiod under 2018. Valet av tidsperiod grundar sig i att en ny 
fordonsflotta togs i bruk i början av den perioden. Eftersom hjullastaren är en del av 
produktionsprocessen togs även den maskinens dieselförbrukning med i 
beräkningen.  
 
När dieselförbrukningen sammanställts kunde värdena tillämpas i en 
beräkningsmodell som Skanska Sverige AB använder för att beräkna 
koldioxidutsläpp för sina projekt. Beräkningsmodellen bygger bland annat på 
emissionsfaktorer som är hämtade från Svenska Miljöinstitutet IVL:s databas, se 
Tabell 2. Med drivmedlet ACP Diesel MK1 (utan RME) som företaget använder sig 
av och dess tillhörande emissionsfaktor i enheten kg-CO2-ekvivalent/enhet samt den 
sammanställda dieselförbrukningen kunde mängden koldioxidutsläpp i kg tas fram. 
När mängden koldioxid i kg beräknats kunde en kvot tas fram mellan 
koldioxidutsläpp i kg och mängden transporterat material i ton. Med hjälp av S&T:s 
uppföljningsdokument för dieselförbrukningen kunde också jämförelser mellan 
biodrivmedlet HVO Diesel 100 och S&T:s aktuella drivmedel göras.  
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Tabell 2: Emissionsfaktorer för olika drivmedel (Publiceras efter medgivande av SIS 2019). 
 

Bränsle Enhet Emissionsfaktor 
      [kg-CO2-ekv/enhet] 

ACP Diesel MK1 (5 % RME) liter 2,790 

ACP Diesel MK1 (utan RME) liter 2,860 

Bensin 95/98 (max 5% etanol) liter 2,650 

Biodiesel 100 (100% RME) liter 1,350 

Biogas, försäljningsblandning kWh 0,142 

Biogas, ren (30/70% 

hushållsavfall/avloppsslam) 

kWh 0,089 

EO1 kWh 0,324 

EO3 kWh 0,313 

EO4 kWh 0,311 

EO5 kWh 0,308 

E85 liter 1,190 

EcoPar A liter 1,750 

EcoPar Bio 100 liter 0,350 

Fordonsgas kWh 0,213 

Gasol (propan/butan) kWh 0,245 

HVO Diesel 100 liter 0,350 

Naturgas kWh 0,254 

Pellets, träpulver kWh 0,035 

Preem Evolution Diesel  

(max 7% RME) 

liter 2,410 

Preem Evolution Diesel + 

(max 7% RME) 

liter 1,630 

 

4.3.1 Speed Advisor 
Programvaran Speed Advisor låter föraren i en lastbil se var de andra lastbilarna i 
produktionskedjan befinner sig. Denna typ av kommunikationssystem kallas IVC-
system vilket hjälper föraren att identifiera den optimala hastigheten sett till fordon i 
närheten. Detta gör att en lastbil, A, som exempelvis är på väg för att bli lastad av en 
hjullastare kan kontrollera om det redan finns en lastbil, B, som lastas av samma 
hjullastare. Om så är fallet kan lastbil A istället anpassa sin fart för att motverka att 
det blir köbildning vid hjullastaren. Detta leder till reducerade hastigheter och 
minskade stopp-start körningar vilket i sin tur minskar tomgångskörning. 
 
Programvaran implementerades i S&T:s verksamhet under 2018. För att undersöka 
effekten av programmet studerades dieselförbrukningen och produktionen för 
lastbilarna innan systemet implementerades. För att få en rättvis jämförelse av 
produktionen valdes veckor med liknande väderleksförhållanden. Med hjälp av 
uppföljningsdokumenten för produktion och dieselförbrukning gjordes beräkningar 
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på samma sätt som beskrivits i kapitel 4.3. På så sätt kunde jämförelser göras för 
vilken påverkan Speed Advisor haft på koldioxidutsläppen i täkten.  

4.4 Simuleringar i Site Simulation  
För att kunna identifiera en optimal fordonsflotta sett till koldioxidutsläpp gjordes 
fordonssimuleringar. De gjordes i programvaran Site Simulation som är en 
programvara utvecklad av Volvo CE som används för att simulera 
anläggningsmaskiner. Programmet har en databas med prestanda för bland annat 
lastbilar, dumpers och hjullastare i olika modeller från Volvo. Med programmet som 
underlag kunde en optimal flotta identifieras för den arbetsplats som undersökts. 
Simuleringsresultatet användes sedan som underlag för att göra jämförelser 
gentemot den befintliga fordonsflottan. 

4.4.1 Indata till Site Simulation 
För att utföra en verklighetstrogen simulering av produktionen i Räppe bergtäkt 
krävdes indata till programmet. En del av de indata som programmet använde sig 
var 

 transportvägens längd och höjdskillnader 

 transportvägens struktur 

 vilket material som transporteras 

 arbetstiden i timmar för hela fordonsflottan per år. 

Eftersom ingen väglinje eller vägprofil kunde återfinnas togs istället en linjär 
vägprofil fram med hjälp av platschefen Mats Jönsson i Räppe bergtäkt. Han 
tillhandahöll en digital fil med plushöjderna i täkten som analyserades i AutoCAD. 
Efter analysen kunde höjdskillnaderna för transportvägen från bergtäkten till 
förkrossen fastställas. Den totala höjdskillnaden låg på cirka 50 m. Med hjälp av 
uppföljningsdokumntet för materialproduktionen kunde arbetstiden i timmar för ett 
år bestämmas. Materialtransporterna består till största del av granit vilket också 
fördes in i programmet.  

4.4.2 Utförande i Site Simulation 
De fordon som simulerades i programmet var lastbilar, dumprar, tipptruckar och 
hjullastare då det ansågs vara intressant att jämföra olika typer av fordon för 
lastning och transportering av bergmaterialet. De aspekter som togs i beaktande vid 
urvalet var dels antalet lastfordon i flottan, dels respektive fordons lastkapacitet. 
Simuleringarna gjordes för sex typfall, se Tabell 3. 
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Tabell 3: De olika simulerade typfallen med respektive fordons bruttovikt och lastkapacitet. 
 

Typfall Fordonsflotta Bruttovikt 
[ton/fordon] 

Lastkapacitet 
[ton/fordon] 

1 (Aktuell 

fordonsflotta) 

Tre lastbilar Volvo FH16 

En hjullastare Volvo L350F 

70 

69 

45 

13 

2 Två tipptruckar Volvo R70D 

En hjullastare Volvo L350F 

112,7 

69 

65 

13 

3 Två dumprar Volvo A60H 

En hjullastare Volvo L350F 

98,75 

69 

55 

13 

4 Sex dumprar Volvo A30G 

En hjullastare Volvo L350F 

52,3 

69 

29 

13 

5 Sex Volvo FMX 8x4 

En hjullastare Volvo L350F 

56 

69 

36 

13 

6 Fem Volvo FMX 8x4 

En hjullastare Volvo L260H 

56 

49 

36 

10 

 
Efter utförda simuleringar presenterade programmet värden för varje fordon och för 
hela fordonsflottan. De värden som ansågs vara intressanta för undersökningen var 
fordonsflottans 
 

 CO2 i kg/h (I Bilaga 2 presenterat som Fleet CO2 Emitted Per Operating 
Hour) 

 produktion av bergmaterial per ton/år (I Bilaga 2 presenterat som Fleet 
Production Per Year).  

För att göra en rättvis jämförelse av simuleringarna behövdes ett nyckeltal i utsläpp 
av kg CO2/ton bergmaterial för varje fall beräknas. Med hjälp av den årliga 
arbetstiden i timmar för fordonsflottan beräknades årligt utsläpp av koldioxid i kg 
för respektive fall. Värdet dividerades med fordonsflottans produktion per ton/år.  
 
För att kontrollera att resultatet från simuleringarna var tillförlitliga gjordes en 
jämförelse i nyckeltalet kg CO2/ton bergmaterial mellan beräkningen och 
simuleringen av företagets nuvarande fordonsflotta. Nyckeltalet från beräkningarna 
dividerades med nyckeltalet från simuleringarna, se ekvation (1). Kvoten kunde 
sedan användas som en omräkningsfaktor (OF) som representerade felkällor som 
simuleringarna gav. 

 𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎
= 𝑂𝐹 (1) 

där Nyckeltalet från beräkningar är i [kg CO2/ton], Nyckeltalet från simuleringar i 
[kg CO2/ton] och OF är enhetslös. Faktorn användes vid jämförelser mellan 
företagets nuvarande fordonsflotta mot den bästa simulerade fordonsflottan.  
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4.5 Platsbesök 
Platsbesök i Räppe bergtäkt gjordes för att samla in data. Besök på arbetsplatsen gav 
dessutom en möjlighet till att få en bättre överblick över det objekt som skulle 
undersökas. Data samlades in via okulära studier samt fotodokumentation.  
 
Två stycken platsbesök utfördes ihop med arbetsledare från S&T. Vid det första 
besöket den 10:e januari, gjorde ansvarig handledare för företaget en introduktion av 
hela produktionskedjan i bergtäkten. Vid det tillfället gavs möjlighet att ta bilder 
och ställa frågor kring bergtäkten. Det första besöket gav en helhetsbild av 
produktionens omfattning från brytning till krossning. Vid det andra besöket den 
24:e april, intervjuades platschefen för täkten. Intervjun var nödvändig för att få 
information om bergtäktens etablering, nuvarande drift och framtida planer.
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5 Resultat av examensarbetets undersökningar 
Först redovisas S&T:s koldioxidutsläpp från den nuvarande fordonsflottan, samt den 
koldioxidutsläppreducering som har gjorts genom införandet av programvaran 
Speed Advisor. Sedan följer resultatet av simuleringarna som gjordes i Site 
Simulation. Slutligen presenteras en jämförelse mellan företagets aktuella drivmedel 
MK1 Diesel mot användning av det förnybara drivmedlet HVO 100 Diesel. 
Fullständiga beräkningar redovisas i Bilaga 1.  

5.1 Nulägesanalys 

5.1.1 Koldioxidutsläpp aktuell fordonsflotta 
Fordonsflottan som S&T använder idag är tre lastbilar av modell Volvo FH16 och 
en hjullastare av modell Volvo L350F som tillsammans ger upphov till  
0,7310 kg CO2/ton.  

5.1.2 Implementering av Speed Advisor  
Utifrån de data som insamlats av S&T kunde jämförelser göras före respektive efter 
implementering av programvaran Speed Advisor i företagets aktuella lastbilar 
Volvo FH16. Figur 16 redovisar skillnaden i koldioxidutsläpp före respektive efter 
implementeringen av programvaran. Differensen beräknas till 0,0562 kg CO2/ton. 
Beräkningen innefattar veckor under 2018 och avser endast lastbilarnas transporter 
och bränsleförbrukning. Om S&T har samma produktionsresultat under 2019 som 
de hade under 2018 skulle användningen av Speed Advisor reducera 
koldioxidutsläppen med 37 ton/år, vilket motsvarar cirka 10 %. 
  

 
 

Figur 16: Jämförelse av koldioxidutsläpp från lastbilarna före respektive efter att  
Speed Advisor implementerats. 
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5.2 Simulering i Site Simulation 
För att identifiera vilken fordonsflotta som ger minst koldioxidutsläpp bearbetades 
de data som genererades i Site Simulation. Se Bilaga 2 för fullständig 
simuleringsdata. Genom att studera Figur 17 går det att utläsa att den optimala 
fordonsflottan för minskade koldioxidutsläpp är fem lastbilar av modell Volvo FMX 
8x4 och en hjullastare av modell Volvo L260H.  
 

 
Figur 17: De simulerade fordonsflottornas koldioxidutsläpp under ett produktionsår. 

5.2.1 Avvikelse simulering gentemot handberäkning 
Den fordonsflotta som finns i täkten idag har både simulerats och beräknats för 
hand. Figur 18 synliggör att det finns en skillnad mellan handberäkningarna och 
simuleringarna. Differensen beräknas till 0,0632 kg CO2/ton vilket med ekvation (1) 
ger OF = 1,0943. 
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Figur 18: Differensen mellan handberäkning och simulering av befintlig fordonsflotta. 

Vid jämförelser mellan den optimala simulerade och den befintliga fordonsflottan 
kan en reducering på 0,1114 kg CO2/ton göras genom att använda fem stycken FMX 
8x4 och en hjullastare L260H. Det motsvarar en reducering på 15 %. I Figur 19 
redovisas skillnaden mellan det bästa simuleringsalternativet gentemot den verkliga 
fordonsflottan. Det optimala simulerade alternativet har multiplicerats 
med OF=1,0943. Med hjälp av S&T:s produktionsdata för 2018 beräknas 
koldioxidutsläppen kunna reduceras med cirka 74 ton/år om en optimal 
fordonsflotta används.  
 

 
Figur 19: Jämförelse mellan den befintliga och den optimala simulerade fordonsflottan. 
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5.3 Användning av HVO Diesel 100 
Med bränsleförbrukningen från 2018 som underlag kunde jämförelser göras mellan 
de två drivmedlen MK1 Diesel och HVO Diesel 100. Resultatet visar att genom 
användning av HV0 Diesel 100 kan koldioxidutsläppen reduceras med 367,5 ton 
under 2018 för den nuvarande fordonsflottan, se Figur 20. 

 

 
Figur 20: Jämförelse i koldioxidutsläpp för MK1 Diesel respektive HVO Diesel 100 under 2018. 

Med produktionsresultatet och bränsleförbrukningen för den undersökta 
tidsperioden kunde nyckeltalet tas fram. Figur 21 visar skillnaden mellan 
användning av MK1 Diesel och HVO Diesel 100. Skillnaden mellan drivmedlens 
koldioxidutsläpp beräknas till 0,642 kg CO2/ton som innebär en reducering av 
utsläppen med cirka 88 %.  

 
 

Figur 21: Jämförelse i koldioxidutsläpp för MK1 Diesel respektive HVO Diesel 100 under 2018. 
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6 Analys 
Nedan följer analys av arbetes resultat relaterat till tidigare presenterade studier. 
Den nuvarande fordonsflottan och hur dess koldioxidutsläpp har och kan minskas 
analyseras. Detta synliggörs genom jämförelser av alternativa drivmedel och 
simuleringar. 

6.1 Nulägesanalys 

6.1.1 Implementering av Speed Advisor  
Effekterna av det körsätt som Speed Advisor medverkar till benämns EcoDriving 
vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning som i sin tur bidrar till minskade 
koldioxidutsläpp (Trafikverket 2014). I Sullman, Dorn och Niemis (2015) studie 
beskrivs hur bränsleförbrukning från busstransporter kunde reduceras med 11,6 % 
genom att busschaufförer fick simulera busstransporter med EcoDriving. Dessutom 
kunde bränsleförbrukningen reduceras med 16,8 % efter sex månaders 
inkörningsperiod. Koldioxidutsläppen från S&T:s fordon kunde reduceras med 10 
% efter att Speed Advisor togs i bruk. Koldioxidutsläpp grundar sig till stor del i 
bränsleförbrukning från fordon varför resultatet kan likställas med resultatet som 
Sullman, Dorn och Niemi kom fram till.  
 
Vid införandet av en ny programvara kan en viss inkörningstid förväntas vilket kan 
återspeglas i resultatet. Det är svårt att på förhand veta hur lång inkörningstiden är 
varför det hade varit intressant att göra kontinuerlig uppföljning. Det stärks av 
Sullman, Dorn och Niemis (2015) undersökning som visade att 
bränsleförbrukningen kunde reduceras med tiden. Deras undersökning baseras dock 
på busstransporter och inte lastfordon som denna undersökning behandlar.  
 
Yang et al. (2018) konstaterade att IVC-system förstärker effekten av EcoDriving 
och att koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning kunde reduceras med 20 respektive 
30 %. Precis som det resultat Yang et al. presenterade kunde koldioxidutsläppen 
från fordonen i bergtäkten reduceras efter implementeringen av Speed Advisor, 
dock inte med en lika märkbar reducering. Det kan bero på inkörningstiden men det 
kan också finnas skillnader i den programvara som har använts i respektive studie.   

6.2 Simulering i Site Simulation 
Ur simuleringarna går det att utläsa att varken dumprar eller tipptruckar som 
transportfordon är en hållbar lösning i den aktuella bergtäkten då de ger upphov till 
mest koldioxidutsläpp. Vidare går det att fastställa att de simuleringar som innefattar 
lastbilar lämpar sig bättre. Det optimala alternativet i Räppe bergtäkt innefattar fem 
lastbilar av modell Volvo FMX 8x4 och en hjullastare av typen Volvo L260H.  
 
Resultatet av simuleringarna skiljer sig gentemot Pålsson et al. (2017) som har 
konstaterat att färre lastfordon med högre bruttovikt har en positiv effekt på 
koldioxidutsläpp, det vill säga HCV-fordon. Likaså skiljer sig detta arbetets resultat 
från resultaten som McKinnon (2005) och Liimatainen et al. (2018) kom fram till 
gällande att tillåta högre bruttovikt på lastbilar. Lundberg (2017) konstaterar också 
att tyngre lastbilar har en mer gynnsam effekt på koldioxidutsläpp då resultatet från 
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den undersökningen visar att koldioxidutsläpp från transporter kunde reduceras med 
30 % genom att använda tyngre fordon. Simuleringarna från Site Simulation visar 
istället att en reducering av koldioxidutsläppen kunde göras med 15 % genom att 
använda fler lastbilar men med en lägre bruttovikt.  
 
Transportvägen som undersökts i Räppe är betydligt kortare än de sträckor som 
undersökts i ovan nämnda studier. Simuleringarna tar dessutom utsläppen från 
hjullastaren i beaktande vilket varken Pålsson et al. (2017), McKinnon (2005), 
Liimatainen et al. (2018) eller Lundberg (2017) belyser i sina undersökningar. 
Vidare kan det också finnas skillnader i hastighetsbegränsningar och de hastigheter 
som fordonen kan köra i med avseende på lastkapacitet.  

6.3 Användning av HVO Diesel 100 
Resultatet från beräkningarna visar att den största reduceringen av koldioxidutsläpp 
kunde göras genom att använda HVO Diesel 100. Oljebolaget Preem framhåller att 
genom användning av HVO Diesel 100 kan koldioxidutsläpp från fordon reduceras 
med upp till 88 % vilket stämmer väl överens med resultatet från denna studie. 
Resultatet av jämförelsen understödjs dessutom även av Singer et al. (2015) som har 
konstaterat stora reduceringar av koldioxidutsläpp genom användning av HVO 
Diesel 100. 
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7 Förslag 
Förslaget presenteras ur ett samhällsperspektiv med syfte att reducera miljöpåverkan 
genom att minska koldioxidutsläppen från Räppe bergtäkts fordonsflotta. Tabell 4 
visar de åtgärder som undersökts och deras möjliga koldioxidutsläppsreducering för 
ett produktionsår.  
 
Tabell 4: Åtgärder för koldioxidutsläppreducering. 
 

Åtgärd Koldioxidreducering [ton/år] 

Speed Advisor 37 

Optimalt simulerad fordonsflotta 74 

HVO Diesel 100 367,5 

 
Under 2018 införde S&T programvaran Speed Advisor. Som Tabell 4 visar kan den 
bidra med en reducering på 37 ton/år om systemets inverkan förblir konstant. 
Beroende på om inkörningsperioden är över eller inte kan denna reducering 
förväntas minska ytterligare. Genom att använda den fordonsflotta som har visat sig 
vara optimal utifrån resultatet av simuleringarna kan koldioxidutsläppen reduceras 
med 74 ton/år. Genom att byta drivmedel från MK1 Diesel till HVO Diesel 100 
skulle en reducering av koldioxidutsläpp göras med 367,6 ton/år vilket innebär en 
reducering med 88 %.  
 
Den största koldioxidutsläppsreducering av de undersökta åtgärderna kan göras 
genom en kombination av de tre förslag ovan. En maximal reducering hade dock 
kunnat göras genom att implementera elektriska autonoma dumprar som i projektet 
Electric Site reducerade koldioxidutsläppen med 98 % enligt Joakim Käpynen.
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 
För att reducera koldioxidutsläpp i Räppe bergtäkt användes olika metoder. 
Litteraturstudierna som gjordes gav inledningsvis en grund om vilka 
forskningsprojekt som var aktuella och vad som ännu inte har undersökts inom 
ämnet. Genom litteraturstudier främst i databasen OneSearch kunde vetenskapliga 
artiklar identifieras. Dessa har genomgått en peer-review vilket innebär att de blivit 
granskade av sakkunniga personer inom det aktuella ämnet. 
 
Beräkningarna som har gjorts grundar sig i de data som företaget S&T har samlat in. 
Denna data anses till största del vara korrekt. Det som kan ifrågasättas är deras 
metod att sammanställa antalet levererade ton per vecka. För varje lastbil summeras 
dagligen antalet levererade lass. Antalet lass för respektive lastbil multipliceras 
sedan med faktorn 40 som är uppskattad vikt i ton av ett lass bergmaterial. 
Anledningen till att vikten uppskattas är för att lastbilarnas last inte vägs innan de 
tippar bergmaterialet i förkrossen. Detta kan vara en felkälla och en avvikelse i 
resultatet genom att mängden koldioxid per levererat ton egentligen kan vara mer 
eller mindre i praktiken. Det hade varit intressant om S&T hade implementerat ett 
vågsystem för att kunna väga varje last. Företaget hade då kunnat få en mer korrekt 
uppföljning av levererad mängd i ton bergmaterial och dessutom en bättre 
utnyttjandegrad på lastbilarna.  
 
Genom användning av Skanska Sverige AB:s beräkningsmodell för 
koldioxidutsläpp från olika drivmedel kunde en stor del av arbetets resultat tas fram.  
Beräkningarna av koldioxidutsläpp gjordes till största del genom 
beräkningsmodellen. Eftersom den används i många av Skanska Sverige AB:s 
projekt anses resultaten vara tillförlitliga. S&T har uppföljningsdokument för 
tankning av samtliga fordon vilket nyttjades för att beräkna den exakta 
dieselförbrukningen i liter för den befintliga fordonsflottan. Den exakta 
dieselförbrukningen som beräknades gav därför ett tillförlitligt resultat av 
koldioxidreduceringen som Speed Advisor och HVO Diesel 100 bidrar med. För att 
stärka tillförlitligheten i beräkningarna hade alternativa beräkningsmodeller för 
koldioxidutsläpp kunnat användas.  
 
För att hitta den optimala fordonsflottan sett till koldioxidutsläpp ansågs 
simuleringar vara det bästa alternativet. Genom litteraturstudier hittades information 
om programvaran Site Simulation som Volvo CE utvecklat varefter de kontaktades. 
Efter ett par veckor in i arbetet gjordes ett besök hos Volvo CE i Braås där mer 
information gavs om hur programmet fungerar och vilka ingångsparametrar som 
behövdes. Vid det tillfället gjordes simuleringarna av de olika fordonsflottorna i 
samverkan med tekniskt kunniga personer på Volvo CE. Hade det på förhand varit 
känt att programmet kunde användas, och vilka ingångsparametrar som behövdes 
kunde det gjorts ännu tillförlitligare simuleringar. Det hade då funnits tid att på egen 
hand ta fram en höjdprofil över transportvägen i bergtäkten som hade kunnat 
användas i programmet. 
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För att verifiera att de resultat som Site Simulation genererade var rimliga gjordes 
en simulering av företaget S&T:s nuvarande fordonsflotta. Denna simulering 
jämfördes sedan gentemot beräkningarna som gjordes utifrån Skanska Sverige AB:s 
beräkningsmodell. Skillnaden mellan dem gav en omräkningsfaktor som användes 
för att göra jämförelsen mellan den bästa simulerade och företagets befintliga 
fordonsflotta mer korrekt. Felmarginalen i att en exakt höjdprofil över 
transportvägen inte togs fram kunde därför minskas med omräkningsfaktorn.  

8.2 Resultat 

8.2.1 Nulägesanalys 
När effekten av Speed Advisor bedömdes gjordes jämförelser mellan en 
arbetsperiod i början av 2018 mot en arbetsperiod i slutet av 2018. Under dessa 
veckor råder ungefär samma väderförhållanden vilket gör att det blir en rättvis 
jämförelse eftersom det normalt produceras mindre material under vintertid.  
 
För att få ytterligare data att jämföra mot hade det varit intressant att göra ett 
praktiskt försök där Speed Advisor stängts av i lastbilarna i Räppe. Sedan hade 
produktionsresultatet och dieselförbrukningen kunnat sammanställas. De data hade 
sen kunnat användas som underlag för att kontrollera om koldioxidutsläppen varit 
det samma som innan implementeringen eller om programvaran ändrat körsättet hos 
lastbilsförarna.  

8.2.2 Simuleringar enligt Site Simulation 
Resultatet från simuleringarna visar att en reducering av koldioxidutsläppen hade 
kunnat göras med 15 %. Eftersom kostnaden inte har studerats är det omöjligt att 
presentera den exakta reducering i koldioxid som fås genom varje investerad krona 
med en ny fordonsflotta. Däremot är det väldigt intressant för framtida bergtäkter 
med liknande förutsättningar att undersöka vilken fordonsflotta som är optimal sett 
till koldioxidutsläpp genom att utföra liknande simuleringar. 
 
Det som bör tas i beaktande är att vissa simulerade fordonsflottor kan möta problem 
i praktiken. Ett problem kan förväntas uppstå vid lastningen då hjullastaren L260H:s 
bom (hydraulik) kan vara för kort för lastbilens flak, vilket kan leda till att föraren i 
hjullastaren måste skaka skopan för att allt material ska lämna den. Det leder till att 
det tar längre tid vid själva lastningsprocessen. Problemet anses dock kunna lösas 
genom att använda en förlängd bom på hjullastaren. 
 
Transportvägen i Räppe bergtäkt kan anses vara unik då den är asfalterad. Det kan 
vara en anledning till att simuleringarna med dumprarna och tipptruckarna gav 
högst kg CO2/ton eftersom dessa fordon generellt lämpar sig bättre i krävande 
terräng. 
 
Det finns felkällor i indatan till simuleringarna. Även om indatan till simuleringarna 
hade varit korrekt kan inte simuleringar helt likställas med praktiken. För att få en 
bättre jämförelse hade det därför varit intressant att genomföra ett praktiskt försök i 
bergtäkten med den optimala simulerade flottan. 
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Om en lastbil skulle få tekniska problem och behöver tas ur drift påverkas 
produktionsresultatet. Med detta i åtanke är den optimala simulerade fordonsflottan 
bättre. Det grundar sig i att fler fordon med mindre lastkapacitet brukas vilket ger 
mindre sårbarhet i produktionen om en lastbil hade tagits ur drift.  

8.2.3 Användning av HVO Diesel 100 
Resultatet från arbetet visar att den bästa beräknade åtgärden för att reducera 
koldioxid är att använda sig av drivmedlet HVO Diesel 100 som reducerade 
utsläppen med cirka 88 %.  Det motsvarar 367,5 ton koldioxidutsläpp. En sådan 
märkbar reducering av koldioxid kunde dock inte återfinnas i någon studie mer än 
hos drivmedelsleverantörerna, däribland Preem. Drivmedlets för och nackdelar har 
presenterats och som Wirsenius (Dagens Nyheter 2018) konstaterade är 
framställningen av palmolja som används i drivmedlet är värre sett till 
koldioxidutsläpp än vanligt fossilt drivmedel. Däremot nämner Wirsenius att det är 
betydligt bättre att använda HVO Diesel 100 om det innehåller tallolja vilket 
Skanska Sverige AB gör.  

8.2.4 Alternativa lösningar 
Utöver att ändra fordonsflottan eller istället använda HVO Diesel 100 finns 
dessutom andra möjliga lösningar. Skanska Sverige AB har tillsammans 
med Volvo CE bedrivit forskningsprojekt Electric Site i bergtäkten Vikan utanför 
Göteborg. I projektet kunde koldioxidutsläppen reduceras med 98 % genom att 
använda elektriska autonoma dumprar och elektriska hjullastare och grävmaskiner. I 
dagsläget anses dock inte elektriska autonoma dumprar vara en lösning i Räppe 
bergtäkt. Det grundar sig till stor del i att transportsträckan mellan bergtäkten och 
krossanläggningen i Räppe är längre än den sträcka som de autonoma dumprarna 
kör i Vikan. Dessutom är lastkapaciteten en avgörande faktor. I intervjun med 
Käpynen beskriver han att det finns en viss problematik med att utveckla större 
dumprar eftersom de kräver kraftigare batterier. Vidare förklarar han att det idag 
finns lagar som begränsar användningen av autonoma fordon.  
 
Elektricitet som drivmedel är en lösning som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 
Dock kvarstår problemet med batteriernas prestanda och kostnad (Khajepour, Saber, 
Fallah & Avesta 2014). I takt med att samhället utvecklas kan kostnaderna för 
batterier och deras prestanda förväntas bli bättre men för att komma dit är HEV-
fordon ett steg i rätt riktning.  
 
En annan lösning för att reducera koldioxidutsläpp skulle kunna vara att använda en 
mobil förkross istället för en stationär. Bergkvist (2017) förklarar att fördelen med 
att nyttja en mobil förkross är att flexibiliteten ökar. Implementeringen av en mobil 
förkross i Räppe bergtäkt skulle dessutom innebära att de interna transporterna 
minskar då lastbilarna inte längre skulle behöva använda den tre kilometer långa 
transportvägen mellan bergtäkten och krossanläggningen. Transportminskningarna 
skulle i sin tur leda till reducerade koldioxidutsläpp från lastbilarna. Däremot drivs 
vanligtvis mobila krossverk av diesel vilket fortfarande hade medfört en viss 
koldioxidbelastning. Ett mobilt krossverk hade dessutom inneburit att de 
koldioxidutsläpp som kommer från de interna transporterna istället hade uppkommit 
från kundernas materialtransporter till och från bergtäkten. Idag återfinns istället ett 
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stationärt krossverk i Räppe och eftersom det är stationärt ges möjligheten att driva 
det med el vilket anses fördelaktigt med hänsyn till koldioxidutsläpp.  
 
Alternativa lösningar för att transportera bergmaterial kan bland annat vara pipelines 
eller transportband (Dindarloo, Osanloo & Frimpong 2015). Det hade varit 
intressant att göra jämförelser gentemot dessa transportmetoder. Denna rapport 
begränsas dock till lastfordon vilket Dindarloo, Osanloo och Frimpong beskriver 
som det mest förekommande transportmetoden eftersom det ger större flexibilitet, 
förhållandevis låg produktionskostnad och bättre underhållsmässighet.  

8.3 Förslag 
De förslag som presenterades i kapitel 7 visar att det finns möjligheter att reducera 
koldioxidutsläppen i Räppe bergtäkt. Samtliga förslag ger var för sig och i 
kombination en förbättring med åtgärder som inte skulle förändra den befintliga 
verksamheten eller påverka produktionen i stort. En stor förändring som skulle 
innebära en helt annan produktionskedja hade exempelvis varit om all transport från 
bergtäkten till förkrossen skulle gå genom ett transportband. Därför anses de förslag 
som presenterats fullt möjliga att implementera praktiskt. 
 
Simuleringarna som gjordes visade att den optimala fordonsflottan i bergtäkten 
skulle vara fem stycken mindre lastbilar istället för de tre som finns idag samt en 
hjullastare av mindre modell. I detta arbete gjordes en kostnadsavgränsning men 
kostnaden har i praktiken stor betydelse för vilka maskiner som kan köpas in.  
 
Genom att använda HVO Diesel 100 kunde den största reduceringen göras. 
Problematiken med användningen av drivmedlet ligger dock i att tallolja är en 
begränsad resurs och behovet av att använda produkten är större än det utbud som 
finns i Sverige idag. Det råder dock delade uppfattningar kring begränsningen av 
tallolja. Om HVO 100 Diesel med tallolja som innehåll hade varit en oändlig resurs 
hade sannolikt fler fordon tankats med drivmedlet. 
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9 Slutsatser 
Vårt samhälle är beroende av ballast för att kunna fortsätta utveckla vår infrastruktur 
och uppföra nya byggnadsverk. Därför måste framställningsprocessen av bergkross 
som ballastmaterial utvecklas för att kunna möta samhällets efterfrågan men också 
för att uppnå Sveriges mål om nollutsläpp av växthusgaser till 2045. 
 
Projektet Electric Site reducerade sina koldioxidutsläpp med 98 %. Med det som 
underlag kan en slutsats dras att Sverige har de metoder som krävs för att utveckla 
bygg- och anläggningsbranschen till att uppnå klimatneutralitet 2045. Ännu är 
användningen av elektriska autonoma fordon i den dagliga produktionen begränsad 
på grund av bland annat lagar och fordonstekniska skäl men med 25 år till godo 
förväntas utvecklingen gå framåt. 
 
Denna studie klarlägger att betydande koldioxidreduceringar kan göras genom att 
förändra förarnas körbeteende. Dessutom visar resultatet att den största 
koldioxidreduceringen kan göras genom användning av biodrivmedel. Vidare dras 
slutsatsen att koldioxidutsläpp från en fordonsflotta kan reduceras med 
förhållandevis enkla åtgärder.  
 
Efter de utförda simuleringarna kan ytterligare en slutsats dras. Genom att nyttja en 
optimerad fordonsflotta finns stor potential för koldioxidutsläppsreducering. Det är 
svårt att identifiera en optimal fordonsflotta eftersom varje bergtäkt har unika 
förutsättningar exempelvis i topografin. Genom att använda ett simuleringsverktyg 
med rätt indata ges en god uppfattning om den optimala flottan sett till 
koldioxidutsläpp. 
 
Med slutsatserna som underlag konstateras att koldioxidutsläpp kan reduceras i ett 
tidigt stadie i framställningsprocessen av byggnadsmaterialet bergkross. Samtliga 
åtgärder bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och att uppnå Sveriges mål att 
2045 vara klimatneutralt. 
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Bilaga 1, Beräkningar i Mathcad

5.1.2 Koldioxidutsläpp aktuell fordonsflotta
För att kontrollera hur mycket dagens fordonsflotta släpper ut summerades först dieselförbrukningen för den 
undersökta tidsperioden.
＝F förbrukning

Volvo FH16 A Volvo FH16 B Volvo FH16 C Volvo L350F (hjullastare)

Nov: ≔FA.nov 3543 l ≔FB.nov 4669 l ≔FC.nov 4035 l ≔FL350F.nov 5820 l

Dec: ≔FA.dec 2192 l ≔FB.dec 3872 l ≔FC.dec 2168 l ≔FL350F.dec 3398 l

Total dieselförbrukning under den undersökta tidsperioden beräknas nedan. 

≔Ftot.dec.nov´ =+++++++FA.nov FA.dec FB.nov FB.dec FC.nov FC.dec FL350F.nov FL350F.dec
⎛⎝ ⋅2.97 104 ⎞⎠ L

Genom att mata in den totala dieselförbrukningen i Skanskas beräkningsmodell kunde mängden koldioxidutsläpp 
tas fram för MK1 Diesel.

Utsläpp MK1 Diesel: ≔UMK1´ 84.942 tonne

Den transporterade mängden bergmaterial för tidsperioden kunde tas fram genom att studera S&T:s 
uppföljningsdokument:

Transportmängd: ≔Ttot.nov.dec´
⎛⎝ ⋅1.1624 108 ⎞⎠ kg

Slutligen divideras utsläppsmängden med den levererade mängden bergmaterial för att ta fram 
nyckeltalet kg CO2/ton. 

Nyckeltal MK1 Diesel: ≔NMK1´ =――――
UMK1´

Ttot.nov.dec´

⋅7.307 10-4

≔NMK1.hand´´ =⋅NMK1´ 103 0.731 kg CO2/ton

Dagens fordonsflotta släpper ut 0.732 kg CO2/ton

5.1.2 Implementering av Speed Advisor
Innan Implementering: 
Observera att beräkningarna gällande Speed Advisor endast avser lastbilarna (hjullastaren beaktas inte).

Under januari och februari månad studeras endast lastbilarna Volvo FH16 A respektive B. 

＝F förbrukning

Volvo FH16 A Volvo FH16 B

Jan: ≔FA.jan 2946 l ≔FB.jan 3144 l

Feb: ≔FA.feb 2676 l ≔FB.feb 2439 l

Den totala dieselförbrukningen för den undersökta tidsperioden och samtliga lastbilar summeras.

≔Ftot.jan.feb =+++FA.jan FA.feb FB.jan FB.feb
⎛⎝ ⋅1.121 104 ⎞⎠ L
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≔Ftot.jan.feb =+++FA.jan FA.feb FB.jan FB.feb
⎛⎝ ⋅1.121 104 ⎞⎠ L

Genom att mata in den totala dieselförbrukningen ( ) för det drivmedel som S&T använder i Räppe (ACP Ftot.jan.feb

Diesel MK1 (utan RME) i Skanskas beräkningsmodell kan mängden koldioxidutsläpp ( ) tas fram.Ujan.feb

Koldioxidutsläpp: ≔Ujan.feb 32.061 tonne

Vidare kan mängden transporterat ( ) material under den undersökta tidsperioden tas fram genom att Tjan.feb

studera S&T uppföljningsdokumnet.

Transporterat material: ≔Tjan.feb 57240 tonne

Slutligen kan ett nyckeltal ( ) tas fram genom att dividera mängden utsläpp ( ) med mängden NJan.feb.A.B Ujan.feb

transporterat material ( ). Nyckeltalet presenteras i kg CO2/ton.Tjan.feb

≔NJan.feb.A.B =―――
Ujan.feb

Tjan.feb

⋅5.601 10-4 ≔NJan.feb.A.B´ =⋅NJan.feb.A.B 103 0.56

Innan implementeringen släpptes kg CO2/ton=NJan.feb.A.B´ 0.56

Efter Implementering:
Under november och december månad studeras lastbilarna Volvo FH16 A, B och C. Trots att endast 
två lastbilar studeras under januari och februari månad anses resultaten kunna jämföras då mängden 
transporterat material ökar medan mängden utsläpp minskar. I övrigt är beräkningsprocessen samma 
som ovan.

Volvo FH16 A Volvo FH16 B Volvo FH16 C

Nov: ≔FA.nov 3543 l ≔FB.nov 4669 l ≔FC.nov 4035 l

Dec: ≔FA.dec 2192 l ≔FB.dec 3872 l ≔FC.dec 2168 l

Summa av samtlig förbrukad diesel för samtliga fordon under den studerade tidsperioden.

≔Ftot.nov.dec =+++++FA.nov FA.dec FB.nov FB.dec FC.nov FC.dec
⎛⎝ ⋅2.048 104 ⎞⎠ L

Koldioxidutsläppen tas fram genom Skanskas beräkningsmodell.

Koldioxidutsläpp: ≔Unov.dec 58.573 tonne

Mängden transporterat material under den undersökta tidsperioden tas fram genom S&T:s uppföljningsdokument.

Transporterat material: ≔Tnov.dec 116240 tonne

Nedan tas ett nyckeltal fram för den undersökta tidsperioden.

≔NNov.Dec.A.B.C =―――
Unov.dec

Tnov.dec

⋅5.039 10-4 ≔NNov.Dec.A.B.C´ =⋅NNov.Dec.A.B.C 103 0.504

Efter implementeringen av Speed Advisor släpptes kg CO2/ton ut. =NNov.Dec.A.B.C´ 0.504
Skillnaden före respektive innan redovisas i Figur 1.
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Figur 1: Skillnaden mellan före respektive efter implementeringen av Speed Advisor.

5. 2 Simulering enligt Site Simulation
För att genomföra simuleringarna användes programvaran Site Simulation som är framtagen av Volvo CE. Med 
denna programvara som underlag kunde transportmängden för vald fordonsflotta beräknas för ett år, dessutom 
kunde mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme tas fram.

För samtliga simulerade fall gäller att fordonsflottan arbetar ≔hper.year 1878.5 h

Fall 1. 3 st Volvo FH16. 1 st Volvo L350F

Transportmängd: ≔TFall.1 1149120 tonne

Koldioxidutsläpp per arbetstimme: ≔CO2.h.Fall.1 408.504 ―
kg
h

Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp för ett produktionsår. 

Koldioxidutsläpp på ett år: ≔CO2.år.Fall.1 =⋅CO2.h.Fall.1 hper.year ⎛⎝ ⋅7.674 105 ⎞⎠ kg

Slutligen divideras mängden koldioxidutsläpp för ett år med mängden transporterat material.  

Koldioxidutsläpp per transporterat ton: ≔Fall1 =――――
CO2.år.Fall.1

TFall.1

⋅6.678 10-4

≔Fall1´ =⋅Fall1 103 0.668 kg CO2/ton

Nedan följer samma beräkning för samtliga simulerade fall.

Fall 2. 2 st Volvo R70D 1 st Volvo L350F:

Transportmängd: ≔TFall.2 917280 tonne

Koldioxidutsläpp per arbetstimme: ≔CO2.h.Fall.2 418.62 ―
kg
h

Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp för ett produktionsår. 

Koldioxidutsläpp på ett år: ≔CO2.år.Fall.2 =⋅CO2.h.Fall.2 hper.year ⎛⎝ ⋅7.864 105 ⎞⎠ kg
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≔CO2.år.Fall.2 =⋅CO2.h.Fall.2 hper.year ⎛⎝ ⋅7.864 105 ⎞⎠ kg

Koldioxidutsläpp per transporterat ton: ≔Fall2 =――――
CO2.år.Fall.2

TFall.2

⋅8.573 10-4

≔Fall2´ =⋅Fall2 103 0.857kg CO2/ton

Fall 3. 2 st Volvo A60H. 1 st Volvo L350F

Transportmängd: ≔TFall.3 813120.00 tonne

Koldioxidutsläpp per arbetstimme: ≔CO2.h.Fall.3 383.65 ―
kg
h

Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp för ett produktionsår. 

Koldioxidutsläpp på ett år: ≔CO2.år.Fall.3 =⋅CO2.h.Fall.3 hper.year ⎛⎝ ⋅7.207 105 ⎞⎠ kg

Koldioxidutsläpp per transporterat ton: ≔Fall3 =――――
CO2.år.Fall.3

TFall.3

⋅8.863 10-4

≔Fall3´ =⋅Fall3 103 0.886 kg CO2/ton

Fall 4. 5 st Volvo A30G. 1 st Volvo L350F

Transportmängd: ≔TFall.4 1468096 tonne

Koldioxidutsläpp per arbetstimme: ≔CO2.h.Fall.4 668.44 ―
kg
h

Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp före ett produktionsår. 

Koldioxidutsläpp på ett år: ≔CO2.år.Fall.4 =⋅CO2.h.Fall.4 hper.year ⎛⎝ ⋅1.256 106 ⎞⎠ kg

Koldioxidutsläpp per transporterat ton: ≔Fall4 =――――
CO2.år.Fall.4

TFall.4

⋅8.553 10-4

≔Fall4´ =⋅Fall4 103 0.855 kg CO2/ton

Fall 5. 6 st Volvo FMX 8x4. 1 st Volvo L350F

Transportmängd: ≔TFall.5 1604252.16 tonne

Koldioxidutsläpp per arbetstimme: ≔CO2.h.Fall.5 510.07 ―
kg
h

Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp före ett produktionsår. 
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Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp före ett produktionsår. 

Koldioxidutsläpp på ett år: ≔CO2.år.Fall.5 =⋅CO2.h.Fall.5 hper.year ⎛⎝ ⋅9.582 105 ⎞⎠ kg

Koldioxidutsläpp per transporterat ton: ≔Fall5 =――――
CO2.år.Fall.5

TFall.5

⋅5.973 10-4

≔Fall5´ =⋅Fall5 103 0.597 kg CO2/ton

Fall 6. 5 st Volvo FMX 8x4. 1 st Volvo L260H

Transportmängd: ≔TFall.6 1524338.73 tonne

Koldioxidutsläpp per arbetstimme: ≔CO2.h.Fall.6 459.48 ―
kg
h

Genom att multiplicera mängden koldioxidutsläpp per arbetstimme med antalet arbetstimmar för ett år gavs mängden 
koldioxidutsläpp före ett produktionsår. 

Koldioxidutsläpp på ett år: ≔CO2.år.Fall.6 =⋅CO2.h.Fall.6 hper.year ⎛⎝ ⋅8.631 105 ⎞⎠ kg

Koldioxidutsläpp per transporterat ton: ≔Fall6 =――――
CO2.år.Fall.6

TFall.6

⋅5.662 10-4

≔Fall6´ =⋅Fall6 103 0.566 kg CO2/ton

I Figur 2 följer en sammanställning av simuleringarna som redovisar respektive fordonsflottas koldioxidutsläpp. 

Figur 2: De simulerade fordonsflottorna. 
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5.2.1 Avvikelse simuleringar gentemot handberäkningar
För att kunna göra en tillförlitlig jämförelse mellan simuleringarna och handberäkningarna togs en 
omräkningsfaktor fram ifrån skillnaden mellan dem. Se Figur 3. 

Figur 3: Jämförelse mellan handberäkningar och simuleringar.

Kvoten togs fram genom att dividera handberäkningarna för dagens fordonsflotta mot det simulerade alternativet

≔OF =――――
NMK1.hand´´

Fall1´
1.0943

Omräkningsfaktorn multiplicerades sedan med det optimala simulerade alternativ för att kunna jämföra mot 
den fordonsflotta som används idag. Se Figur 4.

≔Fall6´´ =⋅OF Fall6´ 0.6196 kg CO2/ton

Figur 4: Jämförelse mellan handberäkningar och simuleringarna som justerats 
med omräkningsfaktorn.
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5. 3 Användning av HVO Diesel 100
Dokumentet gällande dieselförbrukningen studerades för att kontrollera den totala dieselförbrukningen under 
2018. Med det värdet som underlag kunde en jämförelse göras mellan MK1 Diesel och HVO Diesel 100 göras. 

Dieselförbrukning lastbilar: ≔Får.A 37704.10 l ≔Får.B 42821.80 l ≔Får.C 7802.0 l

Dieselförbrukning hjullastare: ≔Får.L350F 58097.0 l

Nedan summeras bränsleförbrukningen för hela fordonsflottan.

≔Ftot.åt =+++Får.A Får.B Får.C Får.L350F
⎛⎝ ⋅1.464 105 ⎞⎠ L

Med den totala förbrukningen( ) som underlag kunde mängden koldioxid i ton tas fram genom att Ftot.åt

använda Skanskas beräkningsmodell. Jämförelser gjordes mellan MK1 Diesel och HVO Diesel 100, se Figur 5.

Figur 5: Jämförelse i koldioxidutsläpp för MK1 Diesel respektive HVO Diesel 100 under 2018.

HVO Diesel 100 kontrollerades mot MK1 Diesel för att se hur koldioxidutsläppen påverkades. Jämförelsen gjordes 
under en bestämd tidsperiod.

Volvo FH16 A Volvo FH16 B Volvo FH16 C Volvo L350F (hjullastare)

Nov: ≔FA.nov 3543 l ≔FB.nov 4669 l ≔FC.nov 4035 l ≔FL350F.nov 5820 l

Dec: ≔FA.dec 2192 l ≔FB.dec 3872 l ≔FC.dec 2168 l ≔FL350F.dec 3398 l

Total dieselförbrukning under den undersökta tidperioden.

≔Ftot.dec.nov =+++++++FA.nov FA.dec FB.nov FB.dec FC.nov FC.dec FL350F.nov FL350F.dec
⎛⎝ ⋅2.97 104 ⎞⎠ L

Genom att mata in den total dieselförbrukningen i Skanskas beräkningsmodell kunde mängden koldioxidutsläpp tas 
fram för MK1 Diesel respektive HVO Diesel 100.

Utsläpp MK1 Diesel: ≔UMK1 84.942 tonne

Utsläpp HVO Diesel 100: ≔UHVO 10.395 tonne
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Den transporterade mängden bergmaterial för tidsperioden kunde tas fram genom att studera S&T:s 
uppföljningsdokument:

Transportmängd: ≔Ttot.nov.dec
⎛⎝ ⋅1.1624 108 ⎞⎠ kg

Slutligen divideras utsläppsmängden med den levererade mängden bergmaterial för att ta fram nyckeltalet i                
kg CO2/ton.

Nyckeltal MK1 Diesel: ≔NMK1 =――――
UMK1

Ttot.nov.dec

⋅7.307 10-4

≔NMK1´ =⋅NMK1 103 0.731 kg CO2/ton

Nyckeltal HVO Diesel 100: ≔NHVO =――――
UHVO

Ttot.nov.dec

⋅8.943 10-5

≔NHVO´ =⋅NHVO 103 0.089 kg CO2/ton

Figur 6 synliggör skillnaden mellan nyckeltalen för MK1 och HVO Diesel. Nyckeltalen presenteras i kg CO2/ton.

Figur 6: Jämförelse i koldioxidutsläpp för MK1 Diesel respektive HVO Diesel 100 under en utvald tidsperiod.
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Bilaga 2, Simuleringar i Site Simulation 

  

Haul System Haul system 01Haul Route Haul route 01
Material Rock - GraniteEffective Working Time 5 days/week, x1 8hr shift/day
Customer Name Report Run Date 2019-05-07 14:11

Loader Summary
Loader Name Volvo L350F T3 Volvo L350F T3
Loader Availability % 95,00 95,00
Loading Methodology Single Sided Single Sided
Loader Bucket Fill Factor % 86,25 86,25
Average Bucket Volume lcm 5,53 5,36
Average Bucket Load t 9,29 9,00
Loader Operating Hours Per Year h 1 904,00 1 904,00
Operating Shifts Per Year 224,00 224,00
Loader Average Cycle Time min 0,49 0,49
Loader Production Per Operating Hour t/h 481,76 603,53
Loader Production Per Shift t 4 095,00 5 130,00
Loader Production Per Year t 917 280,00 1 149 120,00
Loader Wait Time Per Operating Hour min 22,90 14,64

Hauler Summary
Hauler Name Volvo - R70D Volvo - FH16 10X4R
Hauler Availability % 100,00 100,00
Hauler Rated Payload t 65,00 45,00
Hauler Average Capacity lcm 38,69 26,79
Fleet Operating Hours Per Year h 1 904,00 1 904,00
Hauler Average Payload t 65,00 45,00
Hauler Production Per Operating Hour t/h 240,88 201,18
Hauler Production Per Year t 458 640,00 383 040,00
Hauler Average Load Queue Time min 0,07 0,08
Hauler Average Spot Time At Loader min 0,40 0,40
Hauler Average Loading Time min 3,17 2,18
Hauler Average Travel Time min 9,29 7,96
Hauler Average Spot Time At Dump min 0,30 0,30
Hauler Average Dumping Time min 0,20 0,20
Hauler Average Cycle Time min 13,43 11,13
Fleet Total Size 2,00 3,00
Hauler Average Bucket Passes 7,00 5,00

Haul System Summary
Fleet Production Per Year t 917 280,00 1 149 120,00
Excavation Target t 0,00 0,00
Calendar Time to Move Excavation Target days 0,00 0,00
Shifts to Move Excavation Target shifts 0,00 0,00
Loader Hours to Move Target h 0,00 0,00
Total Hauler Hours to Move Target h 0,00 0,00
Total Cost to Move Target kr 0,00 0,00
Fleet Unit Cost kr/t 4,15 3,24
Fleet Fuel Per Operating Hour L/h 166,78 162,76
Fleet CO2 Emitted Per Operating Hour kg/h 418,62 408,54
Fleet DEF Used Per Operating Hour L/h 6,67 6,51
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Haul System Haul system 01 Haul Route Haul route 01
Material Rock - Granite Effective Working Time 5 days/week, x1 8hr shift/day
Customer Name Report Run Date 2019-04-17 15:56

Loader Summary
Loader Name Volvo L260H T4f Volvo L350F T3
Loader Availability % 95,00 95,00
Loading Methodology Single Sided Single Sided
Loader Bucket Fill Factor % 86,25 86,25
Average Bucket Volume lcm 4,46 5,36
Average Bucket Load t 7,50 9,00
Loader Operating Hours Per Year h 1 878,50 1 878,50
Operating Shifts Per Year 221,00 221,00
Loader Average Cycle Time min 0,49 0,49
Loader Production Per Operating Hour t/h 391,76 407,65
Loader Production Per Shift t 3 330,00 3 465,00
Loader Production Per Year t 735 930,00 765 765,00
Loader Wait Time Per Operating Hour min 22,99 26,47

Hauler Summary
Hauler Name Volvo - FMX 10X4R Volvo - FMX 10X4R
Hauler Availability % 100,00 100,00
Hauler Rated Payload t 48,00 48,00
Hauler Average Capacity lcm 26,79 26,79
Fleet Operating Hours Per Year h 1 878,50 1 878,50
Hauler Average Payload t 45,00 45,00
Hauler Production Per Operating Hour t/h 195,88 203,82
Hauler Production Per Year t 367 965,00 382 882,50
Hauler Average Load Queue Time min 0,05 0,05
Hauler Average Spot Time At Loader min 0,40 0,40
Hauler Average Loading Time min 2,68 2,18
Hauler Average Travel Time min 7,96 7,96
Hauler Average Spot Time At Dump min 0,30 0,30
Hauler Average Dumping Time min 0,20 0,20
Hauler Average Cycle Time min 11,59 11,09
Fleet Total Size 2,00 2,00
Hauler Average Bucket Passes 6,00 5,00

Haul System Summary
Fleet Production Per Year t 735 930,00 765 765,00
Excavation Target t 0,00 0,00
Calendar Time to Move Excavation Target days 0,00 0,00
Shifts to Move Excavation Target shifts 0,00 0,00
Loader Hours to Move Target h 0,00 0,00
Total Hauler Hours to Move Target h 0,00 0,00
Total Cost to Move Target kr 0,00 0,00
Fleet Unit Cost kr/t 2,93 3,05
Fleet Fuel Per Operating Hour L/h 95,56 103,49
Fleet CO2 Emitted Per Operating Hour kg/h 239,86 259,76
Fleet DEF Used Per Operating Hour L/h 3,82 4,14
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Haul System Haul system 01 Haul Route Haul route 01
Material Rock - Granite Effective Working Time 5 days/week, x1 8hr shift/day
Customer Name Report Run Date 2019-04-18 08:39

Loader Summary
Loader Name Volvo L350F T3 Volvo L350F T3
Loader Availability % 95,00 95,00
Loading Methodology Single Sided Single Sided
Loader Bucket Fill Factor % 86,25 86,25
Average Bucket Volume lcm 5,46 5,75
Average Bucket Load t 9,17 9,67
Loader Operating Hours Per Year h 1 904,00 1 904,00
Operating Shifts Per Year 224,00 224,00
Loader Average Cycle Time min 0,49 0,49
Loader Production Per Operating Hour t/h 427,06 771,06
Loader Production Per Shift t 3 630,00 6 554,00
Loader Production Per Year t 813 120,00 1 468 096,00
Loader Wait Time Per Operating Hour min 25,47 7,70

Hauler Summary
Hauler Name Volvo - A60H T4f Volvo - A30G T4f Gen 2
Hauler Availability % 100,00 100,00
Hauler Rated Payload t 55,00 29,00
Hauler Average Capacity lcm 32,74 17,26
Fleet Operating Hours Per Year h 1 904,00 1 904,00
Hauler Average Payload t 55,00 29,00
Hauler Production Per Operating Hour t/h 213,53 128,51
Hauler Production Per Year t 406 560,00 244 682,67
Hauler Average Load Queue Time min 0,06 0,13
Hauler Average Spot Time At Loader min 0,40 0,40
Hauler Average Loading Time min 2,68 1,20
Hauler Average Travel Time min 9,29 9,12
Hauler Average Spot Time At Dump min 0,30 0,30
Hauler Average Dumping Time min 0,20 0,20
Hauler Average Cycle Time min 12,92 11,34
Fleet Total Size 2,00 6,00
Hauler Average Bucket Passes 6,00 3,00

Haul System Summary
Fleet Production Per Year t 813 120,00 1 468 096,00
Excavation Target t 0,00 0,00
Calendar Time to Move Excavation Target days 0,00 0,00
Shifts to Move Excavation Target shifts 0,00 0,00
Loader Hours to Move Target h 0,00 0,00
Total Hauler Hours to Move Target h 0,00 0,00
Total Cost to Move Target kr 0,00 0,00
Fleet Unit Cost kr/t 4,29 4,14
Fleet Fuel Per Operating Hour L/h 152,85 266,31
Fleet CO2 Emitted Per Operating Hour kg/h 383,65 668,44
Fleet DEF Used Per Operating Hour L/h 6,11 10,65
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Bilaga 3, intervju med Joakim Käpynen, 
produktionschef, Electric Site 
 
Vad är din generella bild av Electric Site? 
Ett mycket intressant projekt som ligger väl med i tiden då vi står inför enorma 
klimatutmaningar. Så väl som i världen som i byggbranschen. 
Vad har varit svårigheterna med det?  
Största utmaningen har varit att bedriva en fullskalig stor täktverksamhet med allt 
vad det innebär (hög produktion, hög försäljning, parallella projekt åt både stad och 
hamn etc.) parallellt med Electric Site. Vi mer eller mindre placerade projektet 
Electric Site mitt i centrala delarna av vår verksamhet. Tack vare fantastisk 
kommunikation kunde vi slutföra projektet på ett väl genomfört sätt. Parallellt med 
detta intressanta projekt var också en utmaning i att faktiskt hålla upp produktionen 
för att försörja våra kunder med material. 
Hur ser er kostnadsberäkning ut för fordonen jämfört med fordon med 
förbränningsmotorer? Då tänker vi dels till den ekonomiska livslängden, dels 
för hur den tekniska livslängden ser ut.  
Vi kan inte säga något om kostnadsbilden i och med att dessa maskiner endast är 
prototyper än så länge. Ett av våra slut resultat förutom en CO2-reducering 
motsvarande 98 % under demo-tiden i fält var en energi-kostnads-reducering med 
70 %. Detta tack vare att driva produktionen i denna del av kedjan med eldrivna 
maskiner istället för diesel. 
Vad behöver förbättras i fordonen/produktionen för att detta ska återfinnas i 
produktioner runtom i Sverige? Finns det planer på att implementera 
fordonen i produktionen i dagsläget?  
En utmaning som vi står inför är bland annat att faktiskt titta närmare på 
lagändringarna kring autonoma maskiner och hur de får användas ute i fält. I vårt 
projekt fick vi säkerställa en autonom arbetszon genom tungbarriär och stängsel. 
Men när denna tröskel har hanteras så tror jag säkert att vi kommer se mer av denna 
typen av maskiner. I och med att det redan körs autonoma maskiner på våra gator så 
tror jag inte att detta kommer vara en stor utmaning. Den andra faktorn vi måste ta 
hänsyn till är elektriska infrastrukturen. Det krävs fortfarande en hel del kraft för att 
driva maskiner/anläggningar på el-drift. Vi har inga planer i dagsläget på att 
implementera dessa maskiner i vår produktion. 
Har ni haft några avbrott i produktionen? Vad blev konsekvenserna av detta?  
Vi har haft avbrott i produktionen. Och konstigt vore det väl om vi inte haft det i 
och med att vi provar framtidens maskiner som drivs av andra energikällor än 
diesel. Vår lösning blev en så kallad ”back-up”-plan som vi rullar på parallellt med 
Electric Site. Det vill säga ordinarie maskiner som körde utanför avstängda 
autonoma området. Med mer tid skulle vi säkert kunna driva än mer produktion med 
dessa nya maskiner. 
Hade det varit möjligt att använda tyngre fordon i produktionen, d.v.s. färre 
fordon men med en högre bruttovikt? 
Om vi skulle byggt större maskiner skulle vi behövt större batterier vilket i sig är en 



 

Bilaga 3 sid II 
 

utmaning. Skulle vi kört grävmaskinen på batterier skulle den få laddas stup i 
kvarten. Därav att direkmatning (el) blev det naturliga alternativet. 
I relation till de traditionella fordonen, är det något som ni saknar i de 
automatiserade elektriska fordonen? 
Enligt min mening är de väldigt kompletta. Fantastiska maskiner helt enkelt. Jag är 
övertygad om att vi kommer se mer av detta ute i våra projekt i framtiden. Och 
framför allt i byggsvängen. 
Hur skiljer sig personalbehovet mellan ”traditionella” fordon i jämförelse mot 
automatiserade fordon?  
Vi gjorde en operatörs-reducering med 40 % under projektet tack vare att köra med 
autonoma maskiner istället för traditionella. Det som måste tilläggas är att det 
fortfarande kommer behövas någon form av övervakning för de autonoma 
maskinerna. Någon form av platskontor/bod med monitorer och styrcentral.  
Vilka laddningstider och kapaciteter har fordonen?  
En laddning per 7-8 min cykel. D.v.s. från att maskinen hämtat material under 
förkrossen till att den dumpar materialet i tunnelmataren så går den in på 1 min lång 
laddning. Observera att laddningen är väldigt bunden till infrastrukturen och 
topografin. För oss blev detta en bra lösning då vi inte äventyrade livslängden på 
batterierna genom att dra slut på batteriet för att sedan ladda. Vår vision var istället 
att förbruka lite batteri och ladda lite batteri för att öka livslängden
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