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SAMMANFATTNING 

Vid projektering av väg- och järnväg är det viktigt att i ett tidigt skede som möjligt få en 

uppfattning om hur kostnaden kommer vara samt vilken klimatpåverkan arbetet kommer 

medföra.  

Det finns olika beräkningsprogram som utför både en kostnad och klimatkalkyl vid byggnation 

av väg- och järnväg. Exempel på beräkningsprogram är Geokalkyl och Klimatkalkyl.  

Tidigare har en fallstudie utförts mellan Klimatkalkyl och Geokalkyl där det visade på att vid 

användningen av grundförstärkningsmetoden kalkcement-pelare beräknar Geokalkyl 

klimatpåverkan 30 gånger så högt som klimatkalkyl.  

Syftet med det här projektet är att undersöka och vidareutveckla beräkningssättet för 

kalkcement-pelare hos programmet Geokalkyl. 

Grundförstärkningsmetoden kalkcement-pelare används bland annat för att stabilisera väg- 

och järnvägsbankar. Nedsättningen för pelarna är med hjälp av en maskin, blandningsbärare 

samt en tank förvarar blandningen. Vid nedsättning borrar maskinen ned till önskat djup. Då 

borren nått önskat djup roterar den upp samtidigt som blandning mängden släpps ut. 

Blandningen bildar tillsammans med jorden de fasta pelarna som stabiliserar marken. 

Geokalkyl gör beräkningarna i ett Excelverktyg där hänvisningar sker mellan olika blad i 

Excel. Ekvationen som gör beräkningen finns under fliken Indata. Alla arbetsmoment för 

kalkcement-pelare beräknas i samma ekvation där hänvisningar sker till separata 

informationsbilagor. Maskinförbrukningarna hänvisas till en dold Excelflik, Hagert. De 

justerbara parametrarna finns under fliken In parametrar. De parametrar som är justerbara är 

transportlängd och vilken klimatpåverkan pelarna har per längdmeter. Klimatpåverkan mäts i 

använda kWh och mängden koldioxidekvivalenter. 

För att uppnå syftet valdes följande utförande. Först inläsning på området, därefter tolkning av 

tidigare beräkningssätt och till sist uppbyggnad av nya beräkningssättet. 

Avgränsningarna för projektet är att endast se över specifika arbetsmoment som tillkommer 

vid användning av grundförstärkningsmetoden kalkcement-pelare hos Geokalkyl. 

Tidigare beräkningssättet hade bristfälliga hänvisningar till informationsbilagorna, samt 

felaktiga och bortglömda arbetsmoment. De beräkningarna som var felaktiga var dels att 

beräkningen tog hänsyn till en dimension men enligt informationsbilagorna skall den variera. 

Det var även en felaktig volym i pelarna, detta sågs genom att framställningsvärden per 

längdmeter pelare var med felaktig beräkning på dimension. Exempel på arbeten som tidigare 

beräkning ej tog hänsyn till var arbetet kring nedsättning, det vill säga förbrukning för 

maskinen och bäraren samt dess maskintransporter. 

För att bygga upp det nya beräkningssättet identifierades samtliga arbetsmoment kring 

kalkcement-metoden. Där respektive arbetsmoment fick en separat ekvation. Samtidigt så 

lyftes beräkningarna från Hagert till samma Excelblad som resterande beräkning. Alla 

antaganden från informationsbilagorna lyftes även in till Excelbladet. Genom att alla 

antaganden och beräkningar nu sker på samma Excelblad gör det beräkningen väldigt följsam. 

Förutom att beräkningen är följsam så är den lätt att justera genom att alla antaganden syns 

och att samtliga arbetsmoment har en separat ekvation. De arbeten som är utöver detta arbete 

måste ses över för att beräkningssättet skall kunna ersätta det befintliga i Geokalkyl. 
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ABSTRACT 

When designing road and rail it is important at an early stage get an idea of how much the 

work will cost and what climate impact the work will entail. 

There is a couple of programs that can perform both a cost and climate calculation. Examples 

of those programs are Geokalkyl and Klimatkalkyl. 

Earlier it has been performed a case study between these programs. The study showed that 

Geokalkyl is calculating 30 times higher climate impact when use of limecement-pillar. 

The purpose of this project is to investigate and further develop the calculation that are for 

climate impact when use of limecement-pillar method for Geokalkyl. 

The ground reinforcement method is used to among other things stabilize road and rail banks. 

The reduction is done by using a machine, carrier and a tank. At lowering the machine drill 

down to desired deph. When the drill reaches the desired deph, it rises and rotates and releases 

the mixture. The mixture together with the soil is forming the pillars that stabilize the ground.  

Geokalkyl makes the calculations in an Excel tool where references are made between 

different sheets in Excel. The equation that makes the calculation is located under a sheet 

named Indata. Assumptions to the calculation is on separate attachments. Machine 

consumption is done in a separate sheet that is normally hidden in Excel, the name of that 

sheet is Hagert. The adjustable parameters are located under a sheet called In parametrar. 

The parameters that are adjustable are length of transport and the climate impact the pillars 

have for each length meter. Climate impact is measured in used kWh and amount of carbon 

dioxide equivalents. 

In order to achieve the purpose, the following course of action were made. First reading about 

the area, then interpretation of previous equation methods than finally building of the new 

calculation method. 

The delimitations for the project are to review only specific operations that are used for the 

use of limecement-pillar at the program Geokalkyl. 

Previously equation was wrong and inadequately referred from the information appendices 

but it also had forgotten workings. The calculations that were incorrect were partly that the 

calculation only took account of one dimension, while it is stated in the information sheets 

that the dimension should vary.  There was also calculated an incorrect volume in the pillars, 

this was seen by the fact that the production values per length meter pillar where incorrectly 

calculated. Example of work that the calculation did not contain was work for reduction, 

namely work for the machine and the carrier. And the machine transport that this machine’s 

needs.  

Except fixing the failing part from previous equation the new calculation has many advantage. 

To make the calculation method easy to follow for every calculation step performed a 

separate equation for every working part. Except separate equation for respective part all the 

assumptions for the calculations were moved from the information attachment into the 

calculation sheet. All assumption regarding the machine consumption were also moved into 

the new sheet. The new calculation method makes it easy to adjust parameters that can vary 

depending on what it is for project. The work that is beyond this work must be reviewed in 

order for the new calculation method to replace the existing calculation in Geokalkyl. 
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INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund och problembeskrivningen samt även syfte och mål med 

projektet och vilka avgränsningar som projektet har. 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING 

Inför projektering av en väg- och järnvägsbyggnation är det viktigt att i så tidigt skede som 

möjligt få en uppfattning om kostnad samt vilken klimatpåverkan arbetet kommer medföra. Val 

som görs i tidigt stadie vid projektering har stor påverkan ur kostnad och klimatsynpunkt. 

Exempelvis är det stor skillnad mellan att bygga i tunnel, i bergsskärningen, på höga bankar 

eller på plan mark. Även under senare stadie av projekteringen gör man val som påverkar 

klimatpåverkan. Exempel på de valen är detaljutformning samt vilka leverantörer och material 

som väljs [1]. Klimatpåverkan mäts generellt i använda kWh samt mängden 

koldioxidekvivalenter [2].  Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått som tar hänsyn till olika 

gasers påverkan till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. 

Genom att efterfrågan på mer miljövänliga produkter och miljövänliga tillvägagångssätt har 

ökat de senaste åren är det viktigt att man ser över de olika alternativen som finns vid en 

byggnation.  

Byggnation av en infrastruktur är väldigt omfattande och på så vis är det många faktorer som  

måste tas hänsyn till. De ekonomiska beräkningarna för väg- och järnvägsbyggnation har under 

lång tid varit i fokus och detta har medfört att de ekonomiska beräkningarna har ett bra och 

välarbetat underlag [2]. Beräkningar som utförs på klimatpåverkan är svårare att bestämma, det 

vill säga mängden CO2e och använda kWh. Klimatpåverkan är svårbestämd eftersom det sällan 

finns uppmätt. Det är mer uppskattningar som görs och det är svår att kontrollera hur stor 

klimatpåverkan varit efter en byggnation. 

Trafikverket införde under år 2012 ett miljökrav där de beslutade att infrastrukturbyggnationen 

skulle minska miljöförbrukningen på ett kostnadseffektivt sätt. Kravet togs fram i samband med 

Stockholm-, Göteborg- och Malmö stad. Miljökravet bidrog till ett ökat intresse över 

klimatpåverkan vid byggnationerna. På grund av att kravet sattes för endast ett fåtal år sedan 

för infrastrukturbyggnation har det bidragit till mindre underlag för klimatpåverkande 

beräkningarna [3].  

Trafikverket har identifierat den del av projekteringen och byggnationen som innebär störst 

osäkerhet i kostnad och klimatpåverkan, närmare bestämt geotekniska grundförstärkningar och 

masshantering [2]. En infrastrukturbyggnation kan bli kostsam då förstärkningsåtgärder måste 

utföras. Det medför att det är viktigt att i ett tidigt skede en uppfattning på hur mycket 

grundförstärkningar som måste utföra samt var grundförstärkningarna kommer utföras.  

Idag används olika program för att göra kalkyler för pris och klimatpåverkan vid byggnation av 

väg- och järnväg. Exempel på program som gör dessa beräkningar är Klimatkalkyl och 

Geokalkyl. Det här projektet inriktas mot Geokalkyl för att utvärdera beräkningarna för 

klimatpåverkan. För att sedan få en uppfattning om resultatet kommer det att jämföras med 

Klimatkalkyl. 
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Tidigare har det utförts en fallstudie mellan Klimatkalkyl och Geokalkyl där resultatet visade 

att beräkningarna skiljde sig markant för en del byggnadsdelar. Det här projektet kommer att 

bli en fortsättning av slutsatserna från den fallstudien men resultaten som fallstudien presenterar 

kommer även att kontrolleras. Bland annat visade fallstudien att klimatpåverkan för KC-pelare 

var 30 gånger högre i programmet Geokalkyl än i Klimatkalkyl. Det var även oklart i många 

beräkningar på vilken omvandlingsfaktor som användes från kWh till CO2e. 

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Syftet med projektet är att fastställa och utveckla befintligt beräkningssätt för klimatpåverkan 

vid användning av grundförstärkningsmetoden KC-pelare. 

För att uppnå syftet har följande mål specificerats: 

 Analysera tidigare beräkningssätt för klimatpåverkan 

 Vidareutveckla beräkningsätt för klimatpåverkan 

 Jämförelse mellan Klimatkalkyl, Geokalkyl och nya beräkningsförslaget 

 Förslag om nytt beräkningssätt för maskinförbrukningar och arbetskapaciteter. 

 Fastställa emissionsfaktorer för materialen som används vid KC-pelare. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningen för projektet är att endast utvärdera underlaget för en grundförstärkningsmetod 

hos programmet Geokalkyl, metoden som skall utvärderas är KC-pelare. De arbeten som 

kommer ses över och ingå i beräkningarna är de arbeten som enbart tillkommer vid 

användningen av grundförstärkningsmetoden KC-pelare. Arbeten som det råder osäkerhet om 

de ska ingå i metoden KC-pelare eller inte har lämnats utanför beräkningarna, t.ex. schakt, 

fyllning och krossning.  

1.4 MÅLGRUPP 

Projektets målgrupp blir entreprenörer, samhällsplanerare och konsulter som i framtiden skall 

kunna göra en beräkning och analys i ett tidigt stadie för kostnad- och klimatpåverkan vid 

byggnation av väg- och järnväg. 

2. TEORI 

I detta kapitel kommer metoden kalkcement-pelare beskrivas samt beräkningsprogrammen 

Geokalkyl och Klimatkalkyl. Kalkcement-pelare kommer skrivas som kc-pelare för att 

underlätta skrivandet. De kommer även presenteras några alternativa bindemedel till kc-pelare. 

Till sist kommer de faktorer utöver kc-pelarna som påverkar klimatbelastningen beskrivas. 

2.1 KALKCEMENT-PELARE 

Kalk-Cementpelare, även kallad KC-pelare, är en grundförstärkningsmetod som används för 

att förbättra stabiliteten vid bland annat väg- och järnvägsbankar. Kalkcement är en blandning 

som endast består av kalk och cement. Blandningen av dessa är normalt 50/50 men det finns 

även andra blandningshalter [4]. Det har även blivit förekommande med några restprodukter 
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från olika tillverkningsprocesser som används i blandningen. Användning av restprodukter 

skulle bidra till en mindre klimatpåverkan sett till framställningspåverkan. Alternativet mot kc-

pelare är att påla eller att gräva bort den dåliga jorden. Kc-pelare används i jordar med en 

vattenhalt på minst 20 % [4].  

Metoden vid nedsättning av kc-pelare är genom en kc-maskin, kc-maskinen kan beskrivas som 

är en grävmaskin som är modifierad med ett specialverktyg. Pelarna sätts ner till önskat djup 

eller till ett fastare lager, max 25 m [4]. När borren kommit ned till önskat djup öppnas en ventil 

som släpper ut blandningen som där blandas med jordtypen. Därefter stiger borren med en 

bestämd stigningshastighet och rotation. Detta är för att rätt mängd av blandningen skall släppas 

ut. Ett vanligt värde för blandningsmängd är 80-100 kg/m3 [4]. Detta görs sedan för respektive 

hål. Det som förser maskinen med blandningen är en så kallad bärare. Bäraren går av sig själv 

från tanken till maskinen och förser maskinen med blandningen. 

Ovan pelarna tillkommer även tomborrning. Det är den borrningen som är ovan pelarna som ej 

fylls med blandningsmängd. Djupet för tomborrning brukar vara 0,5 m men det kan variera. 

Detta görs på grund av att det krävs ett visst överlagringstryck för att blåsa ut bindemedlet [5]. 

Kalkcement är en produkt med hög reaktivitet, vilket ställer höga krav på förvaring innan 

användning. Kalkcement kan inte förvaras i fuktig/våt miljö på grund av att blandningen skulle 

sättas, och att blandningen förlorar även sin effekt med tiden. En rekommendation är att 

blandningen inte skall lagras längre än 6 månader [4]. 

Förstärkningsmetoden utnyttjar befintlig mark för stabilisering. Diametern på pelarna är mellan 

400mm till 1000mm [4], vilken dimension pelarna har beror dels på terrasshöjden. 

Centrumavståndet mellan pelarna är normalt 0.8-1.7 m. Det som påverkar centrumavståndet är 

beroende av bankhöjden [4].   

Här nedan visar figur 1 en kc-maskin som arbetar med nedsättning av kc-pelare. Maskinen är 

även ihopkopplad med bäraren som visas bakom maskinen. 

 
Figur 1. Kc-maskin vid nedsättning samt kopplingen till kc-bärare [4]. 

Vidare finns flera faktorer som påverkar klimatpåverkan vid användning av kc-pelare. Dels 

skall kc-maskinen, kc-bäraren samt kc-tanken transporteras till arbetsplatsen. Utöver arbetet 

kring just KC-pelare tillkommer även arbete för andra delar. Ifall marken är för hård tillkommer 

arbete för schaktning, d.v.s. att marken grävs upp innan. Om marken är för lös tillkommer arbete 
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för att göra en stabil väg bredvid vägen som kc-maskinen kan arbeta ifrån [5]. Då KC-pelarna 

är satt tillkommer arbete för att bygga upp banken ovanpå pelarna.  

För att bygga upp banken krävs det antingen schakt eller fyllning för att få vägnivån till den 

önskade. Schakt används om marknivån är högre än den nivån vägen skall ligga på efter arbetet. 

Fyllning behövs då marknivån är lägre än den önskade vägnivån.  

Efter att man satt pelarna och stabiliserat jorden så läggs ett lastfördelande lager som skall 

fördela vikten över alla pelarna. Det lagret består av grus som vanligtvis hämtas vid grustäkt 

intill arbetsplatsen. Därefter tillkommer arbete för att fylla upp banken med jord. Om 

bankhöjden överstiger en viss höjd används en stödfyllning för att stabilisera grunden. Vid 

användningen av stödfyllning används i regel cellplast med hållfastigheten 100 kPa. Ovan 

cellplasten tillkommer även en betongplatta som är 0.1 m tjock för stabilisering, vilket kan ses 

i bilaga 2. Enlig TK GEO 11, som är trafikverkets kravdokument, finns alternativ mellan 

ovanstående alternativ och att lägga cellplast med hållfastigheten 300 kPa om vill kringgå 

betongplatta. I de lägen som cellplasten används så tillkommer även en stödfyllning på sidorna 

av banken för att stabilisera banken i sidled. Den stödfyllningen består av jord.  

2.1.1 ALTERNATIVA BINDEMEDEL TILL KC (KALKCEMENT) 

Något som har blivit vanligt förekommande för KC-pelare är användningen av alternativa 

bindemedel i pelarna [5]. Vid användningen av alternativa bindemedel enligt regelverket 

TKGEO 13 inte blandningshalten av kalk och cement understiga 70 %, vilket betyder att det 

tillåts upp till 30 % alternativa bindemedel. Vid användningen av alternativa bindemedel är det 

vanligt förekommande att blandningsmängden ökar eftersom man vill uppnå samma 

hållfastighet som fallet med endast kalk och cement [5]. Ett problem som man kommit fram till 

idag är att vid användningen av alternativa bindemedel som är restprodukt har de använt 

klimatpåverkan 0 eftersom det ej är det huvudsakliga framställningsprodukten. Detta blir 

väldigt missvisande vid jämförande av olika produkter [5]. Ett studerat projektet är Tomteboda-

Kallhell där de använde sig av ett alternativa bindemedel. Det alternativa bindemedlet var den 

gången en produkt från SMA (Svensk Mineral) som heter spectra [5].  De följde då regelverket 

där TKGEO 13 säger att minst 70 % skall bestå av kalk och cement. Något som istället gjordes 

var att de adderade 10 % blandningsmängd eftersom det alternativa bindemedlet inte har samma 

hållfastighet som kalk och cement [5].   

2.1.2 KCE (KALKCEMENTASKA) 

Ett bindemedelsalternativ där man använder aska från förbränning av returfiberslam vid Lilla 

Edets pappersbruk [8]. Där har tester utförts på hållfastigheten och jämfört med kalkcement 

med blandningshalten 50/50. Det utförda testet var i tidsspannet 7 dagar till ett år där studerade 

man tryckhållfastighet mätt i kPa. Andelen i KCE-blandningen var i testet 40 % kalk, 40 % 

cement och 20 % aska. Resultatet visade att hållfastigheten för kalkcementaska, även kallat 

KCE ger en hållfastighetstillväxt som är likvärdig med kalkcement. Resultatet visade dock att 

KCE hade en något långsammare hållfastighetstillväxt under de första dagarna. Efter ungefär 

en månad var hållfastigheten likvärdig för KCE jämfört med KC. Vid användning av en 

restprodukt som denna aska blir det ekonomiskt lönsammare samt mindre klimatpåverkan. 

Tillvägagångssättet för KCE är detsamma som KC så inget i processen vid nedsättning 

förändras [7]. Hela testet redovisas i referens 7. 
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2.1.3 MULTICEM (CEMENT KILN DUST OCH CEMENT) 

Det finns även ett alternativt bindemedel som heter multicem. Det är en blandning av CDK och 

cement från Cementa AB. CDK står för cement kiln dust och uppkommer från 

tillverkningsprocessen till cement och ersätter kalk i blandningen. Multicem är ett bindemedel 

som blandas i Cementas fabrik i Slite. Cementa skrev i produktbladet att Multicem sänker CO2-

förbrukningen med 500 kg/ton blandning om man jämför med vanligt kalk och cement [8]. 

Statens Geotekniska Institut (SGI) har utfört ett test på uppdrag av Cementa. Undersökningen 

var mellan multicem och KC där man jämförde hållfastigheten och miljöpåverkan. Testerna 

visade att multicem hade en högre och jämnare hållfastighetstillväxt än kalkcement i 

blandningen 50 % kalk och 50 % cement [9]. Tillvägagångssättet för multicem är detsamma 

som för kalkcement så inget i processen vid nedsättning eller förvaring ändras [8]. 

Hela undersökningen redovisas i referens 9. 

2.2 GEOKALKYL 

I detta avsnitt kommer först allmän information om Geokalkyl och sedan kommer 

klimatpåverkans beräkningssätt för kc-pelare att beskrivas. 

2.2.1 PROGRAMINFORMATION 

Mellan åren 2012-2017 utvecklades Geokalkyl av Vectura (som nu är uppköpt av Sweco) 

tillsammans med ÅF där Trafikverket är uppdragsgivare. Verktyget har tidigare levererat två 

versioner och version tre planeras att levereras i september 2017. Geokalkyl utför en kostnad 

och klimatkalkyl för geotekniska åtgärder. Verktyget gör det möjligt att vid ett tidigt stadie 

kunna jämföra kostnader och klimatbelastning för olika linjedragningar i ett väg- eller 

järnvägsprojekt. Där har masshantering och geotekniska åtgärder stor betydelse. 

Här nedan visar figur 2 ett exempel på hur resultat kan presenteras i Geokalkyl. Detta resultat 

är från projektet Geokalkyl förbifart Grebo, ÅF 2017. Staplarna redovisar i detta fal kostnaden 

för varje sektion där sektionsintervallen är 20 meter. 

 
Figur 2. Exempel på hur resultat kan presenteras i Geokalkyl. 
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Genom att man kan se över alla linjealternativ och se var de stora kostnaderna för masshantering 

och geotekniska förstärkningsåtgärder uppkommer kan projektörerna med den nya 

informationen eventuellt justera linjen genom att välja en annan väg. Justeringen skulle bidra 

till en ändring i kostnad och klimatpåverkan. 

Tillvägagångssättet för Geokalkyl-modellen kan beskrivas i följande fyra steg: 

 Projektering av anläggning i GIS 

 Indata till Excel verktyg 

 Sammanställning och redovisning av resultat 

 Jämförelse och utvärdering av linjealternativ  

Med projektering i GIS menas inom vilka områden infrastrukturlinjen skall ligga. Sedan är 

steget indata till Excel verktyg. I Excel verktyget beräknas kostnad och klimatpåverkan med 

hjälp av indata från GIS. Sammanställning och redovisning av resultat kan man sedan se i 

verktyget där de olika linjealternativen ritats upp och man kan göra en jämförelse beroende på 

vad som prioriteras. Redovisning kan även göras grafiskt på kartor i GIS med resultat i rektioner 

var 20:e meter. Detta projekt kommer att vara inriktat på Indata till Excel verktyg. Där skall 

ekvationer och räknesätt ses över och styrka dess underlag.  

2.2.2 KLIMATPÅVERKANS BERÄKNINGSSÄTT FÖR KC-PELARE I EXCELVERKTYGET. 

Dagens beräkningssätt är uppbyggt i Excel där beräkningen innefattar cellkopplingar från fliken 

In parametrar, Indata och Hagert. I fliken In parametrar kan man styra emissionsfaktorerna 

för framställning av kalk, cement, betong och cellplast. Där skrivs längderna för Lång transport, 

Avstånd till jordtäkt och Avstånd till bergtäkt in i In parametrar. Lång transport är för kalk, 

cement, armering och betong. Framställningsvärdet som är för kalkcement är med mängderna 

1 m3 kalk och 1 m3 cement per meter pelare vid beräkning av Klimatpåverkan, d.v.s. både CO2e 

och kWh. Fliken Indata består dels av informationen som kommer från GIS men även 

beräkningarna för kostnad och klimatpåverkan. Hagert är en dold flik som beräknar påverkan 

från det maskinarbete som krävs för respektive arbete. Fliken är uppbyggd så att man har en 

arbetskapacitet för maskinerna och energivärde- och CO2-förbrukning på diesel per förbrukad 

liter. Man beräknar även ett schablonvärde för antal maskiner i Hagert.  

 

Ekvationen som gör beräkningen för klimatpåverkan tar hänsyn till: 

 Framställning för kalk och cement 

 Lång transport av kalk och cement till arbetsplats 

 Krossning grus 

 Arbete för grävare, dumper och vält för hämtning av grus för lastfördelande lager 

 Arbete för grävare, dumper och vält för fyllning från Jordtäkt 

 Framställning och transport av cellplast vid behov av lättfyllning 

 Framställning och transport av betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Arbete för grävare, dumper och vält för behov av stödfyllning bestående av jord vid 

behov av lättfyllning. 

De antaganden som beräkningarna är förklarade i Geokalkyls Bilaga 2, vilket redovisas i bilaga 

1 i den här rapporten. Värden för framställning samt förklaring för beräkning finns i Geokalkyls 

PM, som visas i bilaga 2 i denna rapport. 
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Idag är ekvationen för ovanstående delar lång då alla delar räknas i samma ekvation. 

Benämningarna för antaganden finns till viss del men det finns även antaganden utan 

benämning eller källa för vad det är för värden som är instoppat. Bilaga 2 beskriver bland annat 

antagandet om C/C variation som är mellan 0.8-1.7 m. Det är givet i Bilaga 2 att om bankhöjden 

är över 4 m så används lättfyllning upp till önskad nivå. Där har cellplast antagits som 

lättfyllning. Vid användning av cellplast tillkommer alltid en betongplatta som är 10 cm tjock. 

Antaganden om tillexempel blandningsmängd som beräkningarna antar finns inte med. 

För att visa visuellt på hur ekvationen idag ser ut finns ett urklipp från ekvationen under fliken 

Indata för beräkningen för kg CO2e som bilaga 3 i denna rapport. 

2.3 KLIMATKALKYL 

Klimatkalkyl är trafikverkets beräkningsmodell som beräknar storleken på energi- och 

klimatbelastning som infrastrukturen påverkar under ett livscykelperspektiv. Modellens 

nuvarande version 5, togs i drift så sent som april 2017. Modellen används för att göra kalkyler 

för både enskilda åtgärder men även för delar av projekt. Klimatkalkyl är grundat på 

livscykelanalys (LCA). LCA är en analys med hänsynstagande till både byggnation men även 

underhåll. Syftet med beräkningsmodellen är dels att man skulle kunna jämföra olika projekts 

energi- och klimatbelastning med hänsyn till både byggande och underhåll av infrastruktur [1]. 

Klimatkalkyl antar alltid pelardimensionen 600 mm för metoden KC-pelare samt att längden 

på pelarna är 18,5 m djup och att C/C-avståndet är 2,5 m. Dessa antaganden visas i bilaga 4 

med resterande av beräkningen. 

3. METOD/GENOMFÖRANDE 

Metodbeskrivningen innefattar olika delar. Nedanstående underrubriker representerar de olika 

delarna som projektets genomförande innehöll. 

3.1 INFORMATIONSSTUDIE 

Till en början handlade arbetet mycket om att läsa in sig på området. Läsandet innefattade dels 

de olika beräkningsprogrammen men även för olika typer av grundförstärkningar och dess 

arbetsgång. Information om beräkningsprogrammen Geokalkyl och Klimatkalkyl hittades på 

trafikverkets hemsida som innehöll presentations PDF för respektive program. Informationen 

som söktes om programmen som inte fanns i presentationerna besvarades ofta av Joacim Svahn. 

En del av inläsningen var mot fallstudien som tidigare utförts mellan programmen och vilka 

kommentarer mot Geokalkyl som uppkom. Tillgång till allt material från tidigare fallstudie har 

funnits från projektstart.  

3.2 KONTROLL AV TIDIGARE BERÄKNING I EXCEL 

På grund av att de ekonomiska beräkningarna för kc-pelare i verktyget Geokalkyl är mer 

välarbetat än de beräkningarna som är för klimatpåverkan började jag tyda hur man gjort de 

ekonomiska beräkningarna för att se vilka delar av projektet som är medtaget i beräkningarna. 

Därefter kontrollerades klimatpåverkans beräkningar och jämförde sedan med ekonomiska 

beräkningarna. Googles sökmotor användes för att kontrollera hypoteser där hypoteserna 

handlade bland annat om lutningar och densiteter. Under tiden jag gjorde tolkningarna i Excel 

så kollade jag i Geokalkyls Bilaga 2 och PM som är deras hänvisningar för antaganden samt 
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information om material för de olika grundförstärkningsmetoderna. För att kunna se vilka delar 

som var med klipptes de olika delarna ut och man följde parenteserna i Excel för att se separata 

delar och fundera över vilket moment respektive parantes innehöll. Slutligen kontrollerades 

mängderna som användes i pelarna, både volym för pelarna och dess blandningsmängd. 

3.3 METODBESKRIVNING KC-PELARE  

Från framställning av material till nedsättning av pelare och uppbyggnad av bank. Till en början 

söktes nya emissionsfaktorer för framställningarna av kalk och cement tas fram. 

Emissionsvärden för kalk och cement söktes hos företagen Cementa AB och Nordkalk AB. För 

att sedan ta reda på hur tillvägagångssättet för arbetet runt KC-pelare kontaktades Niklas 

Dannewitz som arbetar på Trafikverket. Niklas har varit med på vägsträckan Tomteboda-

KallHell och hade därmed koll på arbetsmomenten kring kc-pelare. Niklas besvarade de frågor 

han kunde besvara och sedan gav han kontaktuppgifter till vidare folk som kunde besvara 

frågor. Dessa personer var hos företagen dmix AB och Skanska. Dmix AB äger maskinerna 

som används vid nedsättning av pelarna medans Skanska är ett av företagen som har koll på 

övriga maskiner. 

3.4 STRUKTUR NYTT BERÄKNINGSSÄTT 

För att strukturera ett beräkningssätt som skall vara både tydligt, korrekt och lätt att följa söktes 

främst information på om hur tillvägagångssättet kan variera men information togs även från 

personer med erfarenhet och kunskap inom området. Tillvägagångssättet för att få till det nya 

beräkningssättet var att först fastställa vilka delar som beräkningen skall innehålla och därefter 

skriva ihop ekvation för respektive del och till sist se över emissionsfaktorer för respektive 

material och maskinförbrukningar/arbetskapaciteter.  

3.5 JÄMFÖRA MED BYGGT PROJEKT 

För att undersöka skillnaden på beräkningarna kommer vara före- och efter projektet eftersöktes 

ett färdigt projekt där de hade haft koll på klimatpåverkan för KC-pelare. 

4. RESULTAT 

Resultatet innehåller olika uppdelningar. Först presenteras kommentarer och justeringar som 

behövdes med dagens beräkningssätt i Geokalkyl. Därefter presenteras alla arbeten runt KC-

pelare. Därefter presenteras det nya beräkningsförslaget med vad som den nya beräkningen tar 

hänsyn till och inte. Till sist presenteras ett exempel från det nya beräkningsförslaget för visuell 

förståelse. 

4.1 ANALYS AV TIDIGARE BERÄKNINGSSÄTT 

Efter granskning av tidigare tillvägagångssätt för beräkningar samt PM och Bilaga 2 för 

Geokalkyl identifierades flera arbeten som måste justeras men även tilläggas. Beräkningarna 

som tidigare utförts är bristfälligt refererade. En del av antaganden som fanns i beräkningen 

gick ej att följa upp, t.ex. faktor 0,5 respektive 2 användes vid vissa transporter eller vilka 

omvandlingsfaktorer som användes mellan CO2e och kWh. Denna analys var delvis 

fastställande om tidigare fallstudiens resultat om dåligt refererade beräkningar. 

Här nedan presenteras tidigare antaganden som varit felaktiga och hur de har uppdaterats: 
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 Tidigare beräkningssätt har alltid antagit pelardimensionen 800 mm, vilket är felaktigt. 

Pelardimensionen ändras nu från 600 mm till 800 mm om terrasshöjden överstiger 2m 

eller om ”Vald vikorsmatris=4”, allt enligt Bilaga 2 till Geokalkyl. 

 Volym per längdmeter pelare har tidigare beräknats på diametern 1600 mm istället för 

800 som det då var tänkt. Volymen per längdmeter pelare har nu justerats enligt ovan 

där ekvation för volym finns visad under beräkning för både dimensionen 600 mm och 

800 mm. 

 

De arbeten som även borde tilläggas presenteras nedan i nya beräkningsförslaget. 

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KC-PELARE 

Metodgången för KC-pelare är: 

 Schakt 

 Fyll (Exempelvis stöd väg) 

 Framställning kalk, cement samt alternativt bindemedel 

 Transport av alternativt bindemedel ut till arbetsplatsen 

 Transport av blandningen genom bulkbil 

 Transport av KC-tank. 

 Överföring från bulktank till KC-tank. 

 Transport av KC-maskin.  

 Transport av KC-bärare. 

 Utkörning KC-maskin & KC-bärare till arbetsplats 

 Nedsättning pelare genom KC-maskin & KC-bärare 

 Tomborrning ovan KC-pelare 

 Förflyttning av KC-tank vid behov att komma närmare KC-maskin. 

 Upphämtning av KC-maskin, KC-bärare samt KC-tank. 

 Eventuell kontroll av pelare. 

 Krossning av berg 

 Lastning/Utlägg av lastfördelande lager (grus) 

 Transport av lastfördelande lager 

 Lastning/Utlägg av fylljord vid behov av tryckbank 

 Transport av fylljord vid behov av tryckbank 

 Framställning Cellplast vid behov av lättfyllning 

 Lastning/Utlägg Cellplast vid behov av lättfyllning 

 Transport Cellplast vid behov av lättfyllning 

 Framställning betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Lastning/Utlägg för betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Transport av betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Lastning/utlägg av stödfyllning vid behov av lättfyllning 

 Transport av stödfyllning vid behov av lättfyllning 

4.3 NYTT BERÄKNINGSSÄTT 

Nya beräkningsförslaget är uppdelad där beräkningarna sker separat för respektive del och på 

så vis är det möjligt att se Klimatpåverkan för alla påverkande delar separat. 
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4.3.1 FÖRSLAG PÅ VAD NY BERÄKNINGEN BÖR TAR HÄNSYN TILL 

Här nedan presenteras delarna som beräkningsförslaget föreslår att man tar hänsyn till:  

 Schakt 

 Fyllning (ex. Stöd väg) 

 Framställning KC 

 Transport KC 

 Framställning alternativt bindemedel 

 Tilläggstransport för alternativt bindemedel 

 Transport av KC-maskin & KC-bärare 

 Transport av KC-tank 

 Förflyttning KC-tank vid behov 

 Nedsättning KC-pelare 

 Krossning av berg 

 Lastning/Utlägg av lastfördelande lager 

 Transport av lastfördelande lager 

 Lastning/Utlägg fylljord vid behov av tryckbank 

 Transport av fylljord vid behov av tryckbank 

 Framställning Cellplast vid behov att lättfyllning 

 Hantering för cellplast vid behov av lättfyllning 

 Framställning betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Lastning/Utlägg för betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Transport av betongplatta vid behov av lättfyllning 

 Lastning/Utlägg av Jord vid behov stödfyllning bredvid cellplast. 

 Transport av Jord till stödfyllning 

För samtliga delar ovan finns en befintlig ekvation med undantag för schakt, fyllning och 

krossning. För arbeten för schakt, fyll och krossning är arbetsmomenten gemensamma med 

flera andra grundförstärkningsmetoder och övrig vägbyggnad. De arbeten som beräkningen tar 

hänsyn till som har kursiv text är baserad på antaganden från tidigare beräkningsmodell, detta 

är på grund av avgränsningen för projektet. Dessa formler är dock uppbyggda på tydliga och 

justerbara kapaciteter och förbrukningar men vidare arbete borde utföras för att fastställa 

defaultvärden. 

Utöver beräkningsdelarna ovan finns det parametrar som tidigare varit antagen men nu väljs att 

flytta ut som justerbar. Dessa parametrar är blandningsmängd samt andel material i 

blandningsmängd, det vill säga kalk, cement och alternativt bindemedel. Dessa värden skrivs 

in i bilaga 8. Samtliga transportlängder finns nu separat också istället för de tidigare som varit 

antingen Lång transport eller Kort transport. 

Emissionsfaktorerna för kalk och cement är tagna från Klimatkalkyls emissionsfaktorer där de 

är uppdaterade 2017. Koldioxidekvivalenter per förbrukad liter diesel som används för 

beräkningarna är tagna med ny referens enligt [10]. Framställningen av alternativt bindemedel 

är just nu oskriven där man själv får skriva beroende på vilket material det är som används. 

Transportsätt för blandningsmängderna samt transport för kc-maskin, kc-bärare samt kc-tank 

är givna från Dmix AB som äger maskinerna som används på fält. För förbrukningen kring KC-

maskin & KC-bärare har Joacim Birgersson på Dmix AB angett arbetskapacitet och 

förbrukning motsvarande 100 m pelare per timme och en total förbrukning på 35 L/h, det vill 
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säga för både kc-maskin och kc-bärare. Mailkontakten med Dmix presenteras i bilaga 5. Vilken 

maskin som används för lastning/utlägg samt transport av materialen grus och jord är givna från 

Skanska. Dock kunde de ej besvara kapacitet och förbrukning för maskinerna. Förbrukningen 

för transporterna av kc-maskin, kc-bärare samt kc-tank hann tyvärr inte fastställas under 

projektet eftersom inget erforderligt svar ficks från Skanska eller B-E Trailer Sweden AB.  

Ingående parametrar för nya beräkningsförslaget finns i bilagorna 6,7 samt 8. Där förbrukningar 

utöver det som är givet i resultat är taget delvis från Hagert i brist på annan information men 

även uppskattade tills vidare arbete. Ett förslag på hur nya beräkningssättet kan presenteras 

finns i bilaga 9 där man kan se hur stor andel varje arbetsmoment har på mängden CO2e. Samma 

visuella resultat finns för kWh i beräkningsförslaget. Färdiga strukturen och layouten för 

beräkningsförslaget hann ej fastställas och förankras i Geokalkylprojektet men bilagorna 6,7,8 

samt 9 kommer presenteras på samma Excelblad då man tydligt kommer kunna se vilka 

beräkningsvärden ekvationerna är uppbyggda på. 

4.3.2 DELAR SOM BERÄKNINGEN EJ TAR HÄNSYN TILL 

Nya beräkningsförslaget tar ej hänsyn till följande:  

 Blandning av blandningsmaterialen vid bulkbil 

 Intern utkörning av KC-maskin & KC-bärare från avlastningsplats till arbetsplats. 

 Tomborrning ovan KC-pelare 

 Framställning av maskiner 

 Eventuell kontroll av pelare 

4.3.3 EXEMPEL NYA BERÄKNINGSFÖRSLAG 

Här redovisas ett exempel presenteras direkt ur Excel där Figur 3 visar ekvationen som ger 

resultatet för Transport av kalkcement. Figur 4 visar hur de berörda delarna presenteras ovan 

beräkning. Varje cell är även namngiven till det namn som cellen representerar, detta ses i 

figur 3 då beräkningen syns i namn istället för siffror. 

 
Figur 3. Ekvation då man håller på värdet för ”Transport av kalkcement” i det nya beräkningsförslaget. 

 
Figur 4. Berörande delar till ekvationen som figur 2 visar. 
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4.4 JÄMFÖRT MED BYGGT PROJEKT 

Tyvärr hittades inget referensprojekt där man hade koll på klimatpåverkan efter byggnation så 

vi kunde inte jämföra ett helt projekt. Något som man däremot kunde jämförde med var 

klimatpåverkan per längdmeter kc-pelare i Klimatkalkyl och Geokalkyl. Genom att det nya 

beräkningsförslaget kan utföras för båda dimensionerna så kommer de presenteras separat. 

Nya beräkningssättet har justerbara blandningshalter mellan material samt justerbar 

blandningsmängd. I denna tabell är vissa antaganden gjorda för beräkningen med det nya 

beräkningssättet. Här presenteras de antaganden som är gjorda: 

 50 % kalk 

 50 % cement 

 0 % alternativt bindemedel 

 Blandningsmängden 140 kg/m3 

Värdena som presenteras nedan i tabellen från Klimatkalkyl är tagen från fallstudien som 

tidigare utförts mellan programmen. 

Tabell 1. Jämför beräkningssätt med ovanstående antaganden per löpmeter pelare. 

5. DISKUSSION 

Analysen av det tidigare beräkningssättet visade på att fallstudien som var en del av inläsningen 

var trovärdig. Den visade att hela beräkningen utfördes i samma ekvation där hänvisningar till 

antaganden skedde på separata bilagor, där informationsbilagorna finns i bilaga 1 och bilaga 2 

i denna rapport. Tidigare beräkningssätt hade många brister som förtydligades och justerades 

till det nya beräkningsförslaget. Eftersom framställningen av kalk och cement bidrar till stor 

del av klimatbelastningen resulterar det nya beräkningssättet i betydligt noggrannare beräkning 

för klimatpåverkan. Hänvisningarna till tidigare antaganden var bristfälliga dels på grund av att 

ekvationerna var otydlig och svårtolkad. ÅF och Trafikverket var tidigare medveten om brister 

i tidigare beräkningssätt och de har varit skeptiska mot Hagert. Beräkningarna som utförs i 

Hagert har inte visat på några fel på, däremot så är det väldigt otydligt vilka antaganden som 

Hagert tidigare varit uppbyggt på. Det har tidigare varit väldigt svårt att justera kapaciteter, 

förbrukningar och antal maskiner på arbetsplatsen då fliken varit separat och dold. Det nya 

beräkningsförslaget hade kunnat välja att lita på antaganden som Hagert bygger på och använda 

i nya beräkningssättet, men det valdes att inte göra så på grund av dåliga hänvisningar till 

tidigare kapaciteter och förbrukningar. Värden för kapaciteter och förbrukningar är just nu 

tagna från Hagert för att ett visuellt resultat skall kunna presenteras för respektive del. Både 

förbrukningen och kapaciteterna för maskinerna borde ses över och uppdateras då de tidigare 

varit dåligt refererade.  

 Tidigare beräkningsverktyg Nytt beräkningsförslag 

 Geokalkyl Klimatkalkyl Dimensionen 600mm Dimensionen 800mm 

Kg CO2e/m 789 22,2 23,8 43 

kWh/m 1072 31,8 34,6 61,5 
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För att beräkningssättet skall vara följsamt är det fördelaktigt att lyfta ut berörande delar för att 

man skall kunna se antaganden bakom beräkningarna även fast man i projektet väljer att inte 

justera bort från defaultvärdena. 

Varför jag valde att ej ha fler arbetsmoment i nya beräkningsförslaget är därför att de är ytterst 

små delar i projektet och det är viktigare att hålla beräkningsförslaget enkel och strukturerad.  

Anledningen till att emissionsvärdena idag har tagits till stor del direkt ifrån Klimatkalkyl var 

på grund av tidsbegränsning. Fokus för det här projektet var att få strukturen och alla arbetsdelar 

identifierade och ekvationerna klara för respektive del förutom schakt, fyllning och krossning. 

Genom att det nya beräkningsförslaget innehåller separat ekvation för respektive arbetsmoment 

gör det att beräkningssättet är lätt att följa. Man kan även se vilka antaganden som är gjord 

direkt ovan ekvationen. Med det nya beräkningsförslaget kan olika arbetsmoments påverkan 

jämföras. 

Beräkningsförslaget är uppdelat med tydlig hänvisning om vilka värden som antagits vilket gör 

att det är lättsamt för justering i framtiden. Vid det fortsatta arbetet för beräkningsförslaget 

kommer nya emissionsfaktorer ses över, men tills vidare antogs Klimatkalkyls värden som 

justerade 2017 vara mer korrekt än tidigare använda för Geokalkyl. Något som var synd under 

projektets gång var att jag ej kunde lägga tillräckligt med tid för att hitta exempel på 

emissionsfaktorer för olika alternativa bindemedel, men i ett fortsatt arbete för 

beräkningsförslaget skall detta vara möjligt att uppnå. 

Efter att jag hade strukturerat mallen för vilka delar som bidrar till klimatpåverkan försökte jag 

få fram alla förbrukningar och arbetskapaciteter. Tyvärr var det svårare än jag trodde att få 

dessa delar besvarade. Många svar var att de inte hade tid att besvara just nu eller att de gav ett 

otydligt svar som inte kan användas, dessa svar var t.ex. om att jag fick en given förbrukning 

för en maskin men inte arbetskapaciteten till den. Alla förbrukningar, förutom de som var given 

i resultat, kommer ses över i det vidare arbetet för beräkningsförslaget. Hade jag vetat att dessa 

delar skulle vara så svåra att fastställas hade jag börjat undersöka dessa delar tidigare i projektet 

parallellt med övrigt arbete. Dock var jag tidigare i projektet i behov av att veta vilka maskiner 

som användes för respektive del så en förbrukning på specifik maskin kunde efterfrågas. 

Antaganden som beräkningsförslaget är uppbyggd på finns hänvisat i bilaga 8, där värden för 

bilagan är uppbyggt på antaganden som beskrivs i PM och Bilaga 2 för Geokalkyl samt de 

värden som jag själv tolkade under beräkningen. De antaganden som beräkningen bygger på 

presenteras direkt ovan beräkning i beräkningsförslaget för att man tydligt skall se vilken 

antagande som är för respektive del. Diskussionen om man ska använda en separat bilaga där 

antaganden beskrivs eller om de ska hänvisas i beräkningen som min tanke har varit med nya 

beräkningsförslaget är ännu inte klart. Dock anser jag att det är bättre och tydligare att 

presentera antaganden på samma sätt som det här projektets beräkningsförslag visar.  

Det gjordes en begränsning under projektet att inte se över krossning, schakt och fyll. Då dessa 

delar påverkar flera andra arbeten och grundförstärkningsmetoder och därav bör hanteras mer i 

detalj. Dessa delar är därmed väldigt tidskrävande så avgränsning beslutades. Dessa delar 

kommer att undersökas i det vidare arbetet. 
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Vilka Indata som kommer att presenteras under fliken In parametrar är ännu inte bestämt. Detta 

kommer att undersökas i det fortsatta arbetet, där ett förslag har varit att dela upp fliken In 

parametrar i två flikar, en för kostnad och en för klimat. Denna uppdelning skulle med fördel 

kunna tillämpas med det nya beräkningsförslaget då fler justerande parametrar lyfts ut från fast 

i ekvation till justerbar. 

Då det nya beräkningsförslaget är uppbyggt och strukturerat del för del, kan man tydligt se vilka 

delar som beräkningen innehåller. Den visuella redovisningen av ingående arbetsmoment i kc-

metoden är även en positiv följd av det nya beräkningsförslaget. All maskinförbrukning finns i 

bilaga 7. Bilaga 7 visar hur man på ett enkelt sätt kan se vilken maskin som utför arbetet men 

även förbrukningen och arbetskapaciteten. Är det så att arbetsförhållandena är bra/dåliga 

jämtemot hur kapaciteterna är skrivet som default i beräkningen kan man välja att lägga ett 

Påslag som därmed kan bidra till en mer rättvis klimatpåverkan än defaultvärdet som är 

inskrivit. Påslag kan justeras mellan -20 % till 20 % i beräkningsförslaget, dvs kan man både 

öka och minska beroende på arbetsförhållandena. 

Det nya beräkningsförslaget skulle kunna ha tagit arbetskapaciteter och förbrukningar från 

Hagert samt beräkningarna som är gjorda för antalet maskiner på arbetsplatsen. Men med 

diskussion med Joacim Svahn och Stefan Eklund valdes att inte ta från Hagert utan att vänta 

och se över de delarna i en fortsatt studie. Detta dels för att tidigare värden varit dåligt refererade 

men även för att de kan ha uppdaterats från att de skrevs in. Varför de valdes att lägga in för 

stunden i det nya beräkningsförslaget är för att visa hur resultaten kan se ut med det nya 

beräkningsförslaget. 

5.1 JÄMFÖRT MED BYGGT PROJEKT 

Resultatet visar att beräkningarna nu kommit i närheten av Klimatkalkyl gällande framställning 

om man använder dimensionen 600 mm. Detta på grund av att man i Klimatkalkyl alltid antar 

dimensionen 600 mm. Nu med det nya beräkningsförslaget kan man förutom ändring av 

dimension justera beroende på alternativt bindemedel. Även fast det alternativa bindemedlet är 

vanligt förekommande valdes i denna jämförelse att inte räkna med det för att få ett mer 

jämförbart resultat. Blandningsmängden togs bara inom variationsområdet som tidigare 

presenterats i Geokalkyls beräkningar. Beräkningsvärden för Klimatkalkyl är tagen från 

fallstudien som tidigare utförts.  

5.2 AVGRÄNSNINGAR 

Under projektets gång trodde jag nog att det skulle vara lättare än det var att få frågor besvarade 

från personer inom branschen, men eftersom klimatpåverkan endast varit en viktig del i väg- 

och järnvägsprojekt under några år var frågor angående klimatpåverkan svåra att få besvarade. 

Ibland kändes det som om uppskattningar kom och dessa kunde ej användas i nya 

beräkningsförslaget. Något som även gör det svårt för dem att besvara är att klimatpåverkan 

ofta uppskattas, inte fastställs. Vid några tillfällen fick jag endast uppskattade förbrukningar per 

timme men ej någon arbetskapacitet, den informationen var då oanvändbar då jag inte fick reda 

på båda delarna. 

En svår andel i projektet har varit avgränsningar inom projektet, ibland glömde jag bort hur lite 

tid jag hade avsatt för projektet och spann vidare på saker som var över mina avgränsningar. 
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Avgränsning kring vad som skulle tillhöra metoden och inte var nog den svåraste delen. Många 

gånger funderade jag på vilka arbeten som fokus skall ligga på. Detta är på grund av att många 

arbeten är densamma för övriga grundförstärkningsmetoder. Den tid som lagts på fundering 

kring avgränsning och arbete utanför avgränsning har tagit betydligt mer tid än vad jag hade 

kunnat tro.  

Det har även varit svårt att skriva en rapport och påvisa resultat från ett beräkningsprogram, 

många timmar har gått åt fundering kring avgränsning kring rapport om hur omfattande man 

ska beskriva delar och hur mycket man ska presentera från beräkningsverktyget. I detta projekt 

var det stor del av tiden som gick åt informationssökning för vilka delar som innefattar KC-

metoden och vilka arbetsmoment som varje del krävde. 

6. SLUTSATSER  

Detta kapitlet redovisar för de olika slutsatserna som projektet kommit fram till. Först 

presenteras slutsatser om tidigare beräkningssätt, därefter slutsatser och nya beräkningssättet. 

Till sist presenteras det fortsatta arbetet som behöver utföras för att ersätta det tidigare 

beräkningssättet. 

6.1 TIDIGARE BERÄKNINGSSÄTT 

Sammanställda kommentarer om tidigare beräkningssätt: 

 Otydlig beräkning 

 Dåliga hänvisningar från Bilaga 2 och PM 

 Felaktig volym för pelarna 

 Felaktig beräkning eftersom man endast antog dimensionen 800 mm. 

 Ingen hänsyn till förbrukningen vid nedsättning eller maskintransport av de 

tillkommande maskinerna, KC-maskin, KC-bärare och KC-tanken. 

 Ingen hänsyn till förflyttning av KC-tank vid behov. 

6.2 NYA BERÄKNINGSFÖRSLAGET 

Fördelen av att använda det nya beräkningsförslaget: 

 Tydligt se och ha möjlighet att justera all data om respektive material direkt i 

beräkningarna. 

 Justera längderna för samtliga transporter  

 Se antaganden för beräkningen tydligt i Excel. 

 Kunna justera antal maskiner på arbetsplatsen 

 Tydligt kunna se arbetskapaciteter för maskiner samt kunna ändra vid behov. 

 Redovisning om antagande för vilken maskin som används för respektive del 

 Tydligt visat om vilka delar av arbetet som beräkningen tar hänsyn till. 

 Tydligt resultat om hur stor andel av klimatpåverkan som respektive del har 

 Kunna följa beräkningsstegen för respektive del då beräkningen är uppdelad och 

strukturerad. 
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6.3 FORTSATTA ARBETE  

Här nedan kommer de arbetet som måste göras för att beräkningsförslaget skall kunna ersätta 

befintliga beräkningarna och bli oberoende av Hagert. 

 Gå igenom arbete för krossning, schakt & fyllning. 

 Göra arbete om defaultvärde för arbetskapaciteterna för respektive maskin 

 Göra arbete kring default antal maskiner på arbetsplatsen som behöver transporteras. 

 Mer arbete kring alternativa bindemedel där man kan se fakta om tillexempel kan få 

defaultvärden beroende på vilken typ av produkt det är. 

 Se över emissionsfaktorer och dess referens, och se om det finns mer uppdaterad data 

än vad som beräkningarna i Klimatkalkyl använder. 

 Se om refererade värden över olika blandningsmängder då den nuvarande ej finns 

refererad. 

 Göra ett arbete om vilka parametrar som skall presenteras i fliken In parametrar 
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BILAGOR 

Bilaga 1. ”Bilaga 2” till Geokalkyl 

 

Geokalkyl tidiga skeden, metodbeskrivning Bilaga 2 

Antaganden och förenklingar vid beräkningar geotekniska förstärkningar 

Utskiftning 
Schaktvolymen beräknas med lutning 1:1 från bankkrön ned till utskiftningsdjupet, därtill 

tillkommer schaktvolymen från utskiftningsdjupet upp till markytan vid sidan och på ömse 

sidor av vägen. Det är en teoretisk mängd som beräknas och som utgår ifrån att markytan är 

horisontell i sektionen. Fyllvolymen beräknas genom att gå 1:1 från Terrassytan ned till 

utskiftningsdjupet. Schaktkilarna vid sidan om utskiftningen tas ej med i fyllnadsvolymen ( 

men väl i schaktvolymen). 

 

Vilket material som man återfyller med styrs av denna cell i fliken Resultat: 

Andel Berg i Utskiftning (0-100%) 

Nedpressning 
Beräknar åtgången av nedpressningsmassor med något ökande nedpressningsdjup beroende på 

bankhöjd. Arean för volymen beräknas som en rektangulär yta med en bottenbredd, som 

motsvarar längden L1, dvs anläggningens bredd från släntfot till släntfot. Som 

nedpressningsmassor antas berg användas. 

Lättfyllning 
Vid beräkningarna har lättfyllning av cellplast antagits. Där lättfyll föreslås i villkorslistan 

beräknas volymen lättfyllning från 2 m bankhöjd och upp till profilplanet. Så vid bankhöjd på 

0% 
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2,1 m blir det 0,1 m lättfyll. Ovan lättfyllen ingår alltid en betongplatta på 0,1 m. Vidare ingår 

också stödfyllning mot lättfyllningen. 

Volymen lättfyll beräknas enligt TK Geo 11 dock förutsätts att markytan är plan i sektionen. 

KC-pelare, KC-pelare+Tryckbankar, KC-pelare+Lättfyllning 
C/C-avstånd varierar mellan 0,8-1,7 m beroende av bankhöjden. Om terrasshöjden är större än 

2 m används pelare med Ø 0,8 m istället för Ø 0,6 m. Ett dränerande lager ingår som en del av 

konstruktionen. 

1(2) 

Geokalkyl tidiga skeden, metodbeskrivning Bilaga 2 

Vid höga bankar tillkommer även kostnader för tryckbankar på båda sidor av vägen. 

Tryckbankarna är minst 3 m bred och bredden ökar proportionellt med vägbankens höjd. I fallet 

KC-pelare+Lättfyll gäller att lättfyllningen läggs ut i det fall vägbanken är högre än 4 m. Ovan 

lättfyllningen ingår alltid en betongplatta på 0,1 m. Vidare tillkommer också stödfyllning mot 

lättfyllningen. 

Bankpålning 
C/C-avståndet för pålarna varierar linjärt mellan 1,0 och 2,2 m beroende bankhöjd. C/C avstånd 

på 1,0 m har tagits med för att få med kostnader och energiåtgång även för extremfall när 

bankhöjden är mycket hög. I praktiken blir det med all sannolikhet andra lösningar för ett sådant 

fall, så som t.ex. bro. För varje påle ingår kostnad för pålplatta och vid pållängd större än 13 m 

ingår kostnad för skarvning. Max längd för bankpålning är 30 m. 

Terrassförstärkning 
Beräknas per area förstärkt jord inom ytan för under hela bankfyllnaden. Åtgärden baseras på 

terrasstabilisering med kalkinblandning och kostnad respektive energiåtgång för mängden kalk 

beräknas. 

Träpålning 
Kostnaden baseras på förstärkningsdjupet och bankhöjd. 

C/C avståndet varierar beroende på bankhöjd. För en bankhöjd mellan 1 och 5 m varierar c/c 

avståndet mellan 0,8 och 1,7 m. 

Kostnader för avjämningslager, geotextil, armerande lager av geonät inklusive arbete för 

utförande ingår per kvadratmeter förstärkt terrass . 

Överlast+Tryckbank+Vertikaldräner 
Kostnaderna baseras på bankhöjden och vägbredden. Tryckbankarna är minst 3 m bred och 

bredden ökar proportionellt med vägbankens höjd. Vertikaldräner har ett fast C/C-avstånd på 1 

m. 
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2(2) 

 

 

Bilaga 2. PM till Geokalkyl 

 

  

PM 

UPPDRAG 

Energikalkyl grundförstärkningar Vectura 

UPPDRAGSLEDARE 

Martyna Mikusinska 

DATUM 

2013-11-14 

UPPDRAGSNUMMER 

1553981000 

UPPRÄTTAD AV 

Martyna Mikusinska 

 

 

Sammanställning av metod och resultat för energikalkyl av grundförstärkningar 

Denna studie omfattar en beräkning av energiåtgång vid tillverkning och montering av material 

för olika grundförstärkningsmetoder samt broar. Uppdraget utgör en liten del i ett pågående 

infrastrukturuppdrag som Vectura utför åt Trafikverket. 

 

För beräkningen används mjukvaran SimaPro samt livscykeldatabasen Ecoinvent. 

 

Följande grundförstärkningsmetoder och broar har undersökts inom ramen för denna studie: 

 

 Bankpålning 

 Kc-pelare 

 Träpålning 

 Vertikaldränering 

 Lättfyllning – cellplast 

 Lättfyllning – lecakulor 

 Terasstabilisering 

 

 Bro – GC-post/plattramar 

 Vägbro med ändskärm 

 Samverkansbro 

 

Omfattning 

 

Vid beräkningen av energiåtgång ur livscykelperspektiv har energin vid utvinning av resurser 

samt tillverkning av materialen som används inkluderats. Vidare ingår även energiåtgång vid 

transporter samt montering av grundförstärkningen. Energiåtgången vid demontering och 

avfallshantering av grundförstärkning är exkluderat. 
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Metod 

För beräkning av energiåtgång vid tillverkning av efterfrågade material samt transporter har i 

första hand generella dataset från databasen Ecoinvent användts. Ecoinvent är en av världens 

mest kompletta databaser över livscykeldata och bedöms vara en tillförlitlig källa. 

 

Vid bedömningen av total energianvändning har analysmetoden CED (Cumulative Energy 

Demand – översätts till samlad energiåtgång) använts. Det är en metod som är särskilt 

utvecklad för att sammanställa energiflöden kopplade till data från Ecoinvent. Metoden räknar 

med både primär- (t.ex. trä eller olja även om denna inte utvinns) och sekundär energi. Detta 

har justerats för beräkningarna i denna studie så att primärenergin i trästockar som används vid 

träpålning inte räknas som förbrukad energi. I övrigt Metoden omfattar både förnyelsebara- och 

icke flörnyelsebara  energikällor. 

 

Dataval 

Generella data har använts för bedömning av miljöpåverkan från alla material och processer. 

Vid dataval av har i första hand data från Sverige sökts. Flertalet av de dataset som använts 

representerar dock genomsnittliga förhållanden i Europa samt Schweiz. Dessa dataset bedöms 

vara applicerbara på Svenska förhållanden.  

 

För beräkning av energiåtgång vid transporter har data för genomsnittliga lastbilstransporter 

inom Europa använts, uppdelat på två olika viktklasser. 

Längre transporter av materialen plastdräner, geotextil och geonät har beräknats data för en 

lastbil med en lastvikt mellan 16-32 ton och motorklass EURO 4. För de kortare transporterna 

av tyngre material inom Sverige (grus, pålplattor, armeringsjärn, etc.) har data för en lastbil 

med en lastvikt över 32 ton och motorklass EURO 4 använts. 

 

Energiåtgången vid maskinarbeten som utförs vid installering/uppbyggnad av undrsökta 

grundförstärkningar uppskattats utifrån värden för bränsleförbrukning per timme (hämtde från 

Trafikverkets modellverktyg för klimatberäkningar) samt uppskattad tidåtång för 

genomförande av arbetet. Följande värden för drivmedelsförbrukning har använts; mobilkran; 

23,4 l diesel/h och hjullastare 18,9 l diesel/h. Uppsakattad tidåtång för genomförande av arbetet 

redovisas i bilaga 2. Energianvändning för tillverkning, servise och avfallshantering av 

arbetsmaskinerna har inte inkluderats i beräkningarna. 

 

För specifika dataset samt varje energiåtgång för varje material/process, se tabeller nedan 

(lands- och regionkoder enligt ISO-Alpha-2). Data är indelat i två tabeller enligt om det tillhör 

material eller processer.   

 

Tabell 1: Dataset som använts för beräkningar energiåtgång för material. 

Material Enhet Energiåtgång/enhet Dataset i Ecoinvent 

Betong kg 0,21 kWh Concrete block, at plant/DE S 

Armeringsjärn kg 6,27 kWh Reinforcing steel, at plant/RER S 
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Material Enhet Energiåtgång/enhet Dataset i Ecoinvent 

Kalk kg 0,91 kWh Lime mortar, at plant/CH S 

Cement kg 0,94 kWh Cement, unspecified, at plant/CH S 

Grus kg 0,03 kWh Gravel, crushed, at mine/CH S 

Geotextil kg 23,13 kWh Polypropylene, granulate, at plant/RER S  

Plastdräner kg 28,29 kWh 
Polypropylene, granulate, at plant/RER S, Injection 

moulding/RER S  

Virke 

(träpålning) 
m3 79,83 kWh 

Round wood, Scandinavian softwood, under bark, u=70%  

at forest road/NORDEL S 

Geonät kg 28,29 kWh 
Polypropylene, granulate, at plant/RER S,  Injection 

moulding/RER S 

Sand kg 0,01 kWh 
Sand, at mine/CH S (Sweiziska data, representerar västerländska 

förhållanden) 

Leca m3 258,61 kWh 
Leca® Lettklinker - Certifierad EPD, utförd av Saint-Gobain 

Byggevarer AS, 2013 

Cellplast kg 3,72 kWh Polystyrene foam slab, 100% recycled, at plant/CH S,  

Stål kg 7,36 kWh Steel, low-alloyed, at plant/RER S 

Tabell 2: Dataset som använts för beräkningar energiåtgång för processer. 

Process Enhet Energiåtgång/enhet Dataset i Ecoinvent eller annan källa 

Transport lastbil 

lättare 
tkm 0,76 kWh Transport, lorry 16-32t, EURO4/PER 

Transport lastbil 

tungt lastad 
tkm 0,50 kWh Transport, lorry >32t, EURO4/tkm/RER 

Maskinarbete 

Hjullastare 
m3 

varierar mellan  

0,02 - 4,29 kWh 

Bränsleförbrukning ur Trafikverkets modellverktyg för 

klimatberäkning, tid för utförande har uppskattats av Stefan 

Eklund. 

Maskinarbete 

Mobilkran 
löpmeter 

varierar mellan  

0,02 - 17,71 kWh 

Bränsleförbrukning ur Trafikverkets modellverktyg för 

klimatberäkning, tid för utförande har uppskattats av Stefan 

Eklund. 

 

Tillverkningen av geotextil, geonät samt plastdräner har inte undersökts närmare. Alla tre 

produkterna har antagits tillverkas av polypropen. För tillverkning av geonät och plastdräner 

har antagits att metoden formsprutning (injection moulding) använts.  

 

Eftersom processdata för tillverkning non-woven textilier (till tillverkning av geotextil) saknas 

i Ecoinvent, har energianvändningen vid denna process uppskattats utifrån data som publicerats 

en studie som genomförts av  Muthu, SS m.fl. år 2012. Geotextilien utgör en försvinnande liten 

del av energianvändningen vid vertikaldränering. Eventuella variationer vid olika  

tillverkningsmetoder av textilien bedöms inte medföra någon nämnvärd påverkan på de totala 

energiflödena inom metoden vertikaldränering. 

 

För detaljerade datautdrag ur SimaPro, samt exakta mängdvärden som använts vid 

beräkningarna, se bilagor 1 och 2.   

 

 

Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts inom ramen för beräkningarna: 

   

Energiåtgången vid demontering och avfallshantering av grundförstärkning är exkluderats. 
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Tillverkning, transport samt avfallshantering av ev. förpackningar är inte medräknat. 

Antaganden  

Följande antaganden har gjorts vid beräkningarna: 

 

 Att energiåtgången för maskinarbeten vid  installering/uppbyggnad av undrsökta 

grundförstärkningar är ungefär lika stor som energiåtgången för grävning av ett ton jord 

med en grävmaskin  med effekt 100kW.  

 Att transportsträckan för transporter av materialen betong, armering, kalk och cement, 

mellan fabriker samt till byggplats, är 10 mil. 

 Att transporter av krossat grus till dränerande och lastfördelande lager är 3 mil. 

 Att energianvändningen vid tillverkning av geotextilen kan likställas med tillverkningen 

av non-woven material till tygkassar. 

 Vid omvandling av volym- till massenheter har de värden som redovisas i tabellen 

nedan använts. 

 

Tabell 3: Material och densiteter 

Material Densitet (kg/m3) 

Betong 2350 

Armeringsjärn 7850 

Grus 1530 

Cement 2400 

Kalk 2211 

Jord 2650 

Trästock 850 

Sand 1836 

Leca 220 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultaten som total energiåtgång ur livscykelperspektiv, per löpmeter av 

varje grundförstärkningsmetod. 

 

Beräkningarna visar att Kc-pelare utgör den mest energiinternsiva grundförstärkningsmetoden 

av undersökta alternativ. Energianvändningen för undersökta grundförsträkningsmetoder 

beskrivs och analyseras kortfattat under var och en av rubrikerna nedan.    

 

Enheten för vissa av grundförstärkningsmetoderna definieras som per 1 m3 & löpmeter. Detta 

förklaras genom att energianvändningen för pålar och pelare som sätts ner i jorden vertikalt har 

bgeräknats per löpmeter. Mängder material som läggs ovanpå för lastfördelning/dränering har 

räknats i m3.  
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Tabell 4: Resultat för de olika grundförstärkningsmetoderna 

Metoder – grundförstärkning  MJ kWh 

Bankpålning (1 m3 & 

löpmeter) 

3 777 1 049 

Kc-pelare (1 m3 & löpmeter) 16 272 4 520 

Träpålning (1 m3 & 

löpmeter) 

759 211 

Vertikaldräner (1 m3 & 

löpmeter) 

168 47 

Lättfyllning – cellplast (1 m3) 1 296 360 

Lättfyllning – lecakulor (1 

m3) 

1 276 354 

Terasstabilisering (1 m2) 149 41 

 

Tabell 5: Resultat för de olika brotyperna, obs. att broräcken inte ingår i beräkning. 

Konstbyggnad 1 m2 MJ kWh 

Gc-port/plattramar  9 067 2 205 

Vägbroar med ändskärm  8 461 2 109 

Samverkansbroar  13 122 3 387 

 

Transporter i tabellerna nedan avser transporter av material (t.ex. utfyllnadsmassor, pålplatta 

och betongpåle) till byggplats. De transporter som sker mellan utvinning av resurser och fabrik 

för tillverkning (exempelvis armeringsjärn och betong till produktion av betongpåle), är 

inbakade i var och ett av materialen.  

 

Bankpålning 

Både pålplattan och betongpålen består av betong och armeringsjärn, vilka under 

materialutvinning samt tillverkning kräver förhållandevis hög energianvändning. Dessutom 

handlar det om relativt stora massor som transporteras mellan utvinning av naturresurser och 

tillverkningen av produkterna. Tillverkning av krossat grus, kräver relativt låg 

energiförbrukning (0,031 kWh/kg), men eftersom det handlar om stora mängder grus blir dess 

bidrag relativt betydande. 

 

Tabell 6: Resultat, bankpålning 

Bankpålning (1 m3 & löpmeter) MJ kWh 

Betongpåle  336 93 

Pålplatta  2 970 825 

Lastfördelande lager (krossat 

grus)  
136 38 

Maskin för utförande 70 19 

Transporter 265 74 

summa 3 777 1 049 
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KC-pelare 

För grundförstärkningsmetoden Kc-pelare utgör tillverkningen av materialen cement och kalk 

merparten av energiåtgången (ca 94%). Båda dessa material förbrukar knappt 1 kWh per 

producerat kg, och eftersom det används en bit över 2 ton av vardera materil för tillverkningen 

av Kc-pelare blir denna energianvändning mycket hög. De tunga transporterna har också 

betydlese för denna metods energianvändning. 

 

 

 

 

 

Tabell 7: Resultat, KC-pelare  

Kc-pelare MJ kWh 

Cement  8 132 2 259 

Kalk 7 269 2 019 

Dränerande lager (sand) 15 4 

Maskin för utförande 10 3 

Transporter 847 235 

summa 16 272 4 520 

 

Träpålning 

Vid skogsbruk och avverkning av träd krävs en rad energikrävande åtgärder (plantering, 

trimning, avverkning, transporter etc.). Energianvändningen för geonätet är mycket hög i 

förhållande till dess massa och i jämförelse med andra material.  

Tabell 8: Resultat, Träpålning 

Träpålning MJ kWh 

Träpåle 230 64 

Geonät 147 41 

Lastfördelande lager (krossat 

grus) 

195 54 

Maskin för utförande 18 5 

Transporter 168 47 

summa 759 211 

 

Vertikaldräner 

Vertikaldränering har jämförelsevis låg energianvändning. Den främsta enrgianvändningen 

kommer från maskinarbetet vid uppförandet av  dränen, följt av gruskross och transporter av 

material. Anledningen till att posten ”maskin för utförande” är jämförelsevis hög här är att det 

är tre olika moment som ingår här. Utgrävande av diksystem samt nedpressning av dränen har 

jämförts med utgärvning av 1 ton jord. En tredje arbetsinsats är lastningen av knappt 4 ton jord 

ovanpå dränern, denna har insats har beräknats som utgrävning av samma mängd jord med 

arbetsmaskinen. 
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Tabell 9: Resultat, Vertikaldräner 

Vertikaldräner MJ kWh 

Dränerande lager (sand) 49 14 

Plastdräner 8 2 

Geotextil  6 2 

Maskin för utförande 46 13 

Transporter 58 16 

summa 168 47 

 

Lättfyllning – cellplast och leca 

Resultaten för de två undersöka metoderna för lättfyllning visar på små skillnader i energi-

användning. Tillverkning av lecakulor kräver större energimängder jämfört med cellplast. 

Vidare krävs en större massa lecakulor vilket medför högre energianvändning vid transporter. 

För metoden med cellplast är medför betongkakan en dryg tredjedel av energianvändningen. 

Tabell 10: Resultat Cellplast 

Lättfyllning – Cellplast (1 

m3) 

MJ kWh 

Cellplast 671 186 

Betong 175 49 

Armering 293 82 

Transporter 156 43 

summa 1 296 360 

 

Tabell 11: Resultat Lecakulor 

Lättfyllning – Lecakulor (1 

m3) 

MJ kWh 

Lecakulor 931 259 

Geotextil 28 8 

Maskinarbete 15 4 

Transporter 302 84 

summa 1 276 354 

 

Terasstabilisering 

Terasstablilisering innebär en relativt låg materialanvändning och får därmet jämförelsevis låga 

siffror. Användningen av kalk utgör största bidraget till energianvändnignen. 
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Tabell 12: Resultat Terasstabilisering 

Terasstabilisering 1 m2 MJ kWh 

Kalk 99 27 

Cement 40 11 

Maskinarbete (grävmaskin) 0 0 

Transporter 11 3 

summa 149 41 

 

Konstbyggnad 

Resultaten för de tre typerna av broar som beräkningar gjorts för ger relativt snarlika värden. 

En större mängd material per m3 används vid byggnad av broar med GC-port jämfört med väg-

broar, vilker ger lite högre energianvändning. Samverkansbroarna Innehåller förutom betong 

och armering äver stål, och kräver därför både mer material och energi jämfört med de två anda 

brotyperna. Resultaten kommer att kompletteras med data för tillverkning av broräcken. 

 

Tabell 13: Resultat bro GC-port/plattramar 

Gc-port/plattramar 1 m2 MJ kWh 

Betong 4 102 1 139 

Armering  3 837 1 066 

Broräcken -  - 

Transporter 1 128 313 

summa 9 067 2 205 

 

Tabell 14: Resultat vägbroar med ändskärm (3 spann) 

Vägbroar med ändskärm 1 m2 MJ kWh 

Betong m3/m2 2 854 793 

Armering kg/m3 4 740 1 317 

Broräcken  - - 

Transporter 868 241 

summa 8 461 2 109 

 

Tabell 15: Resultat samverkansbroar 

Samverkansbroar 1 m2 MJ kWh 

Betong m3/m2 1 516 421 

Armering kg/m3 5 643 1 567 

Stål kg/m2 5 035 1 399 

Broräcken  - - 

Transporter 928 258 

summa 13 122 3 387 
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Bilaga 1: Exporterade data ur SimaPro med information om inmantade värden för de olika 

processerna. 

Bilaga 2: Mängdvärden som använts vid beräkningarna. 
 

 

Bilaga 3. Urklipp från Indata för tidigare beräkningssätt,  CO2e 
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Bilaga 4. Klimatkalkyls KC-beräkning 
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Bilaga 5. Mail från dmix AB 

 

 

 

Bilaga 6. Faktaruta för material. 
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Bilaga 7. Strukturerad maskinförbrukning för nya beräkningssättet. 
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1) Bilaga 8. Antaganden i nytt beräkningssätt 
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2) Bilaga 9. Exempel på Visuellt Resultat  

 

 

3) Bilaga 10. Exempel för blandningsmängd i KC-pelare 
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