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Sammanfattning 

I hela samhället pågår ett intensivt arbete med att minska klimatpåverkan. Ser man till det totala 

utsläppet av växthusgaser i Sveriges står byggindustrin för över tjugo procent i dagsläget.  

I denna studie undersöktes och jämfördes klimatpåverkan under byggskedet för tre olika typer av 

pelare som använts för att stärka undergrunden vid Skanskas projekt ”Mälarbanan”. Byggskedet 

berör energiåtgång för produkt- och byggprocesser i en livscykelanalys. 

En jämförelseanalys på den totala klimatpåverkan i CO2-ekvialenter mellan de olika delarna i 

byggskedet samt mellan de olika pelartyperna har gjorts. Till hjälp för denna jämförelse har en 

förenklad livscykelanalys gjorts med ett klimatverktyg som är utvecklat av Skanska.  

Syftet med rapporten var att göra en jämförelseanalys avseende klimatpåverkan under byggnation 

med olika typer av pelare som används för att stärka undergrunden. Detta för att få en ökad 

förståelse och påvisa skillnader mellan materialen ur miljösynpunkt. De pelare analyserats är 

traditionella KC som innehåller kalk och cement, KCE som innehåller kalk, cement och flyg aska 

samt multicementprodukten Multicem.  

Resultatet visar att det är produktskedet som har störst utsläpp och miljöpåverkan för samtliga 

typer av pelarna. Produktskedet är den fas där material och byggnadsdelar produceras. 

Byggprocessen genererar en mycket liten del av utsläppen. Byggprocessen är det skede där 

byggnaden blir upprättat samt transporterna från fabrik till byggarbetsplats. Beräkningarna visar 

även att det finns en betydande skillnad mellan de olika bindemedlen som utgör pelarna. Analysen 

visar att multicement är ett klart miljövänligare alternativ än både traditionella kalkcementpelare 

och KCE-pelare.  

Utifrån beräkningar som gjorts i detta arbete dras slutsatsen att det är helt korrekt att lägga fokus på 

att utveckla sammansättningen av bindemedlen. Detta är den del i byggskedet som har mest 

miljöpåverkan. I jämförelse mellan de pelartyper som analyserats i detta arbete är multicement det 

mest fördelaktiga ur klimatsynpunkt. 
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Abstract 

Throughout society great effort is being made to reduce climate impact. Looking at the total 

emissions of greenhouse gases in Sweden, the construction industry accounts for over twenty 

percent today.  

 

This study investigated and compared the construction phase for three different types of pillars that 

were used to strengthen the subsoil during Skanska's project "Mälarbanan". The construction phase 

deals with energy consumption for product and construction processes in a life cycle analysis. 

 

A comparison analysis of the total climate impact in CO2 equivalents between the different parts of 

the construction phase and between the different pillar types was made. To facilitate this 

comparison a simplified life cycle analysis was done with a climate tool developed by Skanska. 

 

The purpose of the report was to make a comparative analysis of the climate impact during 

construction with the different types of pillars. This was done to gain an increased understanding 

and demonstrate differences between the pillars from an environmental point of view. The pillars 

analyzed where traditional KC containing lime and cement, KCE containing lime, cement and flue 

gas dust and the multicement product Multicem.  

 

The result shows that the product stage has the largest environmental impact for all types of pillars. 

The product stage is the phase in which materials and building parts are produced. The 

construction process generates a very small part of the emission. The construction process is the 

phase where the building is built and the transports from factory to construction site. The 

calculations also show that there is a significant difference between the different binders that 

constitutes the pillars. The analysis shows that multicement pillars are a clearly more 

environmentally friendly alternative than both traditional lime cement columns and KCE pillars. 

 

Based on calculations from this work it can be concluded that it is correct to focus on developing 

the composition of the binders used in the pillars.  This conclusion is bases on that this part of the 

production stage that has the greatest environmental impact. The comparison between the types of 

pillars shows that multicement pillars are the best from a climate point of view. 
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1 Inledning 

I hela samhället pågår ett intensivt arbete med att minska klimatpåverkan. Då de flesta människor 

inte är villiga att göra avkall på sin levnadsstandard så handlar mycket av insatserna om att 

utveckla den befintliga tekniken så att den blir mer ”klimatsmart” och på så sätt minska 

miljöpåverkan.  

Ser man till det totala utsläppet av växthusgaser i Sveriges står byggindustrin för över tjugo 

procent i dagsläget [1].  

Den totala klimatpåverkan en byggnad har genom sin hela livstid kan bedömas i vad som benämns 

en livscykelanalys (LCA). I en livscykelanalys tittar man på hela kedjan från materialframställning 

till rivning [2].  

Olika verktyg för hur en LCA skall göras har utvecklats för att förenkla för företag. I dessa 

klimatverktyg ges riktlinjer och beräkningsmetoder för de olika delarna som en LCA skall 

innehålla [2]. En LCA består av tre huvuddelar.  De tre huvuddelarna är bygg-, användnings- samt 

slutskede. De tre huvuddelarna delas vidare in i flera undergrupper enligt figuren nedan. 

Figur 1, Livscykelanalysens olika delar utformad i enlighet med LCA-metodik [2] 

Miljöfördelar med att stärka undergrunden med kalkcementpelare i jämförelse med andra tekniker 

har visats i tidigare studier.  Forskningscentret ”Svensk Djupstabilisering” gjorde 2003 en studie på 

miljöeffektbedömning på olika metoder för grundstabilisering. I rapporten fann man att 

grundstabilisering med kalkcementpelare var bättre miljömässigt än utbyte av undermåligt 

grundmaterial [3]. I detta arbete jämförs klassiska kalkcementpelare med två andra typer av pelare 

som använder alternativa bindemedel för att se vilket som är mest fördelaktigt i miljösynpunkt.   
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I denna studie kommer byggskedesdelen (A1-A5) i livscykelanalysen undersökas för tre olika 

pelare som används för att stärka undergrunden.  

Pelarna som analyseras är de som använts vid ett projekt som Skanska Stora projekt Region 

Stockholm utför. Denna är del av Skanska som jobbar med stora infrastrukturprojekt i 

Stockholmsområdet. Det projekt som detta arbete berör är en utbyggnation av tågrälsen mellan 

Västerås och Stockholm, projekt ”Mälarbanan”. En ombyggnad från enkelspår till dubbelspår 

utförs och detta har krävt en förstärkning av undergrunden. 

En förenklad jämförelseanalys på den totala klimatpåverkan i CO2-ekvialenter kommer även göras 

mellan de olika pelarna.  
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1.1 Syfte/Mål 

Syftet med denna rapport är att göra en jämförelseanalys avseende klimatpåverkan under 

byggnation med tre olika pelarlösningar som används för att stärka undergrunden. Målet är att få 

en ökad förståelse och påvisa skillnader mellan materialen ur miljösynpunkt. Detta arbete skrivs på 

förfrågan av Skanska Stora projekt Region Stockholm. 

1.1.1 Frågeställningar 

 Hur stor klimatpåverkan har de olika pelarlösningarna med avseende på byggskedet? (LCA 

A1-A5) 

 Hur stor är skillnaden på klimatpåverkan mellan de olika pelarlösningarna? 

1.1.2 Avgränsningar 

Denna studie är begränsad till att omfatta referensobjekten som använts vid projekt Mälarbanan 

projekterat av Skanska Stora projekt Region Stockholm. Referensobjekten är tre olika typer av 

pelare som används för att stärka undergrunden innan byggnation. 

Denna studie är vidare avgränsad till att enbart analysera byggnadsskedet (A) i en livscykelanalys 

(LCA) för dessa pelarlösningar. De övriga faserna (B-användningsskedet och C-slutskedet) ges 

enbart en generell förklaring för att begränsa omfattningen av arbetet. Fokus har således legat på 

energianvändningen under produktskedet och byggprocess för dessa pelare.  

 

Generiska uppgifter används vid beräkningar av miljöpåverkan vid byggprocessen. Dessa data har 

inhämtats från Skanskas klimatverktyg se figur 4. 

Med begreppen miljö- och klimatpåverkan i texten menas inverkan till följd av utsläpp av 

koldioxidekvivalenter. 
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2 Teori 

Under denna rubrik kommer det att beskrivas vad en livscykelanalys innebär. Begrepp som 

miljövarudeklaration samt koldioxidekvivalenter kommer även utvecklas. Hur pelarna upprättas 

och hur processen av de olika grundmaterialen går till kommer även beskrivas. 

2.1 Livscykelanalys 

En livscykelanalys (LCA) är en beräkningsmetod för miljöpåverkan under ett material eller en 

byggnadsdels hela livscykel. Det som analyseras i en LCA är miljöpåverkan från brytning av 

grundmaterial tills det att produkten ska rivas. Med hjälp av en LCA kan man analysera vilken 

miljöpåverkan byggnaden har i olika skeden av cykeln och även lokalisera i vilket del i byggnaden 

har som mest miljöpåverkan. 

En LCA är huvudsakligen uppdelat i tre skeden:  

A-Byggskedet 

B-Användningsskedet 

C-Slutskedet 

Dessa skeden är i sin tur uppdelade i informationsmoduler. Informationsmodulerna beskriver 

vilka processer som sker under respektive skede. Detta underlättar tolkningen av resultatet och 

förenklar vid en jämförelse av olika LCA [2]. 

En byggnads största miljöpåverkan sker byggskedet (A) samt i användningsskedet (B). Dessa två 

skeden har ungefär en likvärdig energiåtgång. Slutskedet (C) står oftast för mindre än tio procent 

av miljöpåverkan [4].  

Byggskedet (A) berör energiåtgång för produkt- och byggprocesser. Användningsskedet (B) 

innefattar energiåtgång vid underhåll och drift av den färdiga byggnaden. I slutskedet (C) 

analyseras den slutliga fasen för en byggnad när den rivs och kvarvarande material återanvänds, 

återvinns eller blir deponi. I denna studie kommer enbart byggskedet (A) beskrivas och analyseras 

vidare. Figur 2 visar en sammanfattning av byggskedet.  
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Byggskedet är indelat i informationsmodulerna A1 till A5. Dessa är vidare uppdelade i två olika 

underrubriker: 

A1-A3-Produktskedet 

A4-A5-Byggprocess 

Produktskedet (A1-A3) är den fas där material och byggdelar produceras. Här inräknas allt från 

framtagning av råvaror tills att det är en färdig produkt. 

A1-innefattar råvaruutvinning av det material som kommer att användas för att framställa 

slutprodukten. Allt från brytningen av berg till avverkning av biologiska material räknas in i denna 

fas. 

A2-innefattar interna transporter till fabriken som förädlar råmaterialet. 

A3-innefattar tillverkning av slutprodukten och paketering av denna. 

Inom samtliga av dessa områden räknar man med energianvändningen i form av bland annat el, 

bränsle till maskiner och vatten för kylning. 

Detta skede redovisas med en miljövarudeklaration för just denna produkt som företaget 

producerat.  

Byggprocess (A4-A5) är det skedet där byggnaden blir upprättad samt transporterna från fabrik till 

byggarbetsplats. 

A4-innefattar transporter från fabriken till byggarbetsplatsen. 

A5-innefattar byggprocessen och den energi som går åt att uppföra byggnaden. Under denna 

kategori ingår allt från energiåtgången till maskiner, spill som uppstår under byggnationen, 

transporter inom byggområdet, lagring av material på området, vattenanvändning samt transporten 

av spillet till rätt ändamål [2][5][6]. 

Figur 2, Förenklad livscykelanalysens olika delar 

utformad i enlighet med LCA-metodik [2] 
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2.2 Miljövarudeklaration 

Miljövarudeklaration benämns även ”Environmental Product Declaration” och en vedertagen 

förkortning är EPD. I en EPD redovisas miljöpåverkan från till exempel en byggnation. Siffran kan 

beräknas över hela produktens livscykel. En EPD tas fram av företaget som är ansvariga för 

produkten. Genom att använda sig av ett standardiserat beräkningssätt för att få fram en EPD kan 

företag redovisa miljöpåverkan för sin produkt på ett trovärdigt och objektivt sätt [7]. 

2.3 Koldioxidekvivalenter 

Till växthusgaser räknas koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerande gaser. Alla dessa bidrar till 

den globala uppvärmningen. Koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivialenter) används som ett 

jämförelsemått mellan växthusgaserna. Detta för att enklare kunna jämföra deras klimatpåverkan. 

När utsläppet från en växthusgas uttrycks i CO2-ekvivialenter menas hur mycket koldioxid som 

skulle behöva släppas ut för att få samma påverkan på miljön [8]. 

2.4 Kalkcementpelare  

Kalkcementpelare (KC-pelare) är en metod som används för att stärka undergrunden i de fall där 

den naturliga bärigheten är för låg för den tänkta byggnationen. Denna grundstabiliseringsteknik 

används istället för att gräva bort den undermåliga jorden eller att slå ner pelare. Användandet av 

kalkcementpelare för att stärka undergrunden är en relativt ny teknik som provats fram bland annat 

i Norden. Sedan mitten av 60-talet har flertalet laboratorie- och fältstudier gjorts och tekniken har 

en väl dokumenterad god effekt [9]. Detta är den mer traditionella formen av kalkcementpelare. 

Det finns två olika metoder man kan använda sig av man stärker undergrunden med KC-pelare. 

Metoderna benämns torr och blöt djupstabilisering. I båda teknikerna kan man använda sig av 

kalkcement som bindemedel. 

Vid torr djupstabilisering sprutar man med hjälp av lufttryck in en torr blandning av kalkcement i 

marken. För att man ska kunna använda denna metod krävs det att vattenhalten i jorden är minst 20 

procent. Tekniken fungera förenklat så att man borrar sig ner i jorden till önskat djup. Fäst på 

borrkrona sitter ett sprutmunstycke. När borrdjupet är uppnått så går man sakta upp och sprutar in 

den torra blandningen i jorden medan borren fortfarande snurrar. 

Blöt djupstabilisering används vid torrare jordmån. Då tillsätter man vatten till kalkcementet och 

blandar samman innan man sprutar in det. Tillvägagångsättet är likvärdigt som vid användandet av 

torrt cement förutom att man kan spruta ut materialet både medan man borrar sig ner såväl som när 

man för upp borren [9]. 
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Man använder sig vanligen av en borrkrona med en diameter på 600 till 1000 mm vid denna 

pelarteknik. Borrdjupet ligger på upptill 25 meter beroende på vad som krävs i sammanhanget. 

Rekommenderat avstånd mellan pelarna ligger på 1.0 till 1.6 meter. Vidare kan pelarna placeras i 

olika installationsmönster (block, gitter, skivor och singulara) se figur 3. Vilket mönster som väljs 

är beroende på förutsättningarna i marken samt hur mycket vikt man ska placera ovanpå pelarna.  

 

 

Block-mönstret är det installationsmönstret som klara störst belastning och sedan kommer gitter. 

Skiv-mönstret klarar mindre påfrestningar än block och gitter. Singulara pelare är det 

installationsmönster som klarar minst belastning [9].  

Några av fördelarna med ovannämnda metod är att det inte låter eller vibrerar lika mycket som om 

man skulle banka ner pelare. Tekniken påverkar inte heller naturen på samma sätt då man inte 

behöver schakta bort jordmassor som inte uppfyller kraven. Man behöver inte heller bryta nytt 

bergmaterial [10]. 

Den vanligaste proportionen mellan kalk och cement i kalkcementpelare ligger på 50/50. Det kan 

dock skilja på hur mycket man sprutar in i marken beroende på markförhållandena. Vanligast 

sprutar man in kring 80–120 kilogram kalkcement per kubikmeter jord [10]. 

För att försöka minska klimatpåverkan ytterligare har man börjat att använda alternativa material 

som bindemedel i pelare. Dessa blandningar innehåller inte enbart kalk och cement utan kan till 

exempel ha flygaska inblandat. Pelare som innehåller denna typ av blandning kallas KCE-pelare. 

Multicement (MC) är en annan typ av blandning som även används. Dessa blandningar förklaras 

vidare nedan. 

Figur 3 Olika installationsmönster av KC-pelare illustration hämtad från Bredenberg 

et. al [9] 
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2.5 KCE-pelare 

KCE-pelare är en pelartyp där man blandar in kalkrikflygaska. Detta blandas i kalkcementet för att 

få ett mer miljövänlig alternativ. Flygaska är en restprodukt som man får efter 

förbränningsprocesser. För att kunna använda flygaska som bindemedel krävs det att det är 

kalkrikt. Detta för att askan skall reagera med vatten. Askan kan komma från olika typer av 

förbränningsprocesser och bland annat finns det studier där man har använt sig av askan man fick 

vid förbränning returfiberslam från ett pappersbruk [11]. När man blandar ut kalkcement med 

flygaska kan det göras i olika proportioner. 3-MIX är en produkt från SMA-minerals, där 

blandningen 33/33/33 används (Kalk/Cement/Flyg aska) [12][13]. I övrigt är hanteringen 

likvärdigt som vid användandet av kalkcement. Produkten 3-MIX var det som användes i KCE-

pelarna i detta projekt. 

2.6 Multicementpelare 

Multicementpelare är ytterligare en annan typ av pelare som används för att stärka undergrunden. 

Multicem är en produkt från Cementa som används i multicementpelare. I denna produkt byter 

man ut det vanliga kalket med ett mer klimatvänligt alternativ. Multicem är en blandning av 

Cement Kiln Dust (CKD) och Portland cement. CKD är en biprodukt från cementtillverkning [14]. 

Multicementen har cirka 500 kilogram mindre CO2 -utsläpp under tillverkningen än vanlig 

kalkcement. Multicement har använts i Norge i cirka 12–14 år och introducerades i Sverige för 

cirka 6 år sedan. Man använder sig av inblandningsmängden 75-100kg cement per kubikmeter jord 

[15]. Samma metod för att sänka ner materialet i grunden som ovanstående alternativen används. 

Produkten Multicem var det som användes i multicementpelarna i detta projekt. 
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3 Metod 

Materialet till detta arbete har inhämtats från litteraturstudie som beskrivs nedan. Data som 

används i studien har inhämtats från de olika företagen som är involverade byggnationen av 

pelartyperna. Miljövarudeklarationer för de olika i bindemedlen i studien har inhämtats från 

berörda företag. Beräkningarna i studien gjordes på den totala längden av pelare som borrats ner 

under projektet.  

3.1 Litteraturstudie 

Arbetet började med att förkovra sig i litteratur om livscykelanalys (LCA), pelartyperna samt 

klimatverktyg. Detta för att få en förståelse av grundteori inför det fortsatta arbetet. Mycket av 

informationen i detta arbete kommer från källor på internet. Sökningar gjordes i Google, Google-

schoolar samt Diva-portal. Sökorden som användes var livscykelanalys, miljövarudeklaration, 

kalkcementpelare, alternativa bindemedel och koldioxidekvivalent. Genom dessa sökningar 

inhämtades studier som gjorts på ämnena av relevans. Jag har även fått mycket information och 

hjälp från mina kontakter på Skanska. 

3.2 Produktionsskedet A1-A3 

De beräkningar som gjorts i denna analys under produktionsskedet, modulerna A1-A3, redovisas 

nedan. Samtliga miljövarudeklarationer för de olika bindemedlen redovisas i bilagor. 

3.3 Klimatverktyg 

Skanska använder sig av ett klimatverktyg för att göra det som benämns förenklad livscykelanalys. 

Detta verktyg används främst under anbudsfasen i ett projekt. Det är detta klimatverktyg som 

används i detta arbete för att räkna ut CO2-ekivalenterna. Figur 4 visar en del av det klimatverktyg 

som Skanska använder sig av som även använts i detta arbete. I figur 4 ses ett urklipp från 

klimatverktyget. Bilden illustrerar hur det ser ut när man har öppnat rubriken betong och cement. 
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Figur 4. En del av Skanskas klimatverktyg 

Verktyget är ett Exceldokument som Skanska utarbetat. Den delen av klimatverktyget som använts 

i detta arbete är framtaget för väg och anläggningsarbeten. I dokumentet fyller man i de olika data 

man samlat in för ett projekt. Med verktygets hjälp kan man sedan räkna ut hur mycket CO2-

ekivalenter processerna i projektet kommer att producera. I kollumen ”emissionsfaktor” för man in 

de sifforna man har tillhandahållit från EPD:erna för de olika materialen.  

3.4 Längd pelare 

Under projektet Mälarbanan Spånga-Barkaby har det hitintills (maj 2019) borrats ner 151 786 

meter pelare. Man har planerat för att borra ner ytterligare 9000 meter se tabell 1. Man har till 

största delen borrat ner pelare med diametern 800 millimeter. Vissa undantag har gjorts från detta 

där jordskorpan varit för hård, där har en diameter på 600 millimeter använts. I uträkningarna i 

detta arbete antogs det att alla borrade hade diametern 800 millimeter. 

För att få använda sig av 3-MIX krävde Trafikverket att man använde sig av 10 procent mer 

bindemedel än vad som används för vanliga kalkcementpelare. Detta för att ha en större 

säkerhetsmarginal då KCE-pelare inte är lika beprövat som vanlig KC-pelare. Då mer bindemedel 

används ökar hållfastheten och således säkerhetsmarginalen. Antaganden som gjort i 

beräkningarna är att inbladningsmängden var 90 kg/m3 för KC och Multicement och 100 kg/m3 för 

3MIX.  
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Tabell 1: Antal meter borrade pelare 

 

 

 

 

 

 

 

För att förenkla i beräkningarna har totalaborrdjupet omvandlats till kubikmeter för att 

inblandningen av bindemedel anges i kg/m3. 

 Total m3 pelare: 

Volymberäkning av cylinder används 
160786 ∗ (0,42 ∗ 𝜋) = 80779 m³ 

 

För att få fram hur mycket av de olika bindemedlen som behövs gör uträkningarna nedan. 

Total vikt av bindemedlen: 

 Total kg KC och MC 

80779 ∗ 90 = 7270110 kg 

 Totalt kg 3MIX 

8077900 ∗ 100 = 8077900 kg 
 

 

Dessa data förs in i kalkylverktyget för att få fram CO2-ekvivalenterna se tabell 2. 

  

Jordförstärkning med pelare m  

Borrdjup pelare 69 953 

Borrdjup pelare 9 851 

Borrdjup pelare 166 

Borrdjup pelare 20 760 

Borrdjup pelare 25 795 

Borrdjup pelare 25 261 

Totalt utförda 151 786 

Planerade att utföra 9000 

Totalt utförda+planerade  160 786 

Tabell 2 Datainföring i klimatverktyget av vikten bindemedel 
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3.5 Byggprocesskedet A4-A5 

Här redovisas metoden som används för att beräkna byggprocessen i informationsmodulerna A4-

A5 

3.5.1 Transporter A4 

Transporterna till byggarbetsplatsen ingår i informationsmodulen A4. Under detta projekt har 

betongblandstationen varit belägen i Köping. Detta ger en enkelresa på 120 km. Detta avstånd har 

använts som schablonvärde för samtliga pelartyper. Bindemedlet hämtas med hjälp av lastfordon 

som rymmer 40 000 kg. 

Transporterna av borrmaskinerna för själva bygget sker med lastbil med trailer. Detta med ett 

snittavstånd på 50 km. 

Nedan redovisas beräkningar på hur många transporter varje pelartyp behövde med lastfordon se 

tabell 3. 

 KC och MC 

(
7270110

40000
) ≈ 182 𝑠𝑡 

 KCE 

(
8077900

40000
) ≈ 202 𝑠𝑡 

Nedan redovisar beräkningar på hur långt transporterna kommer att köra för varje pelartyp se 

tabell 3. 

 KC och MC 

182 ∗ 120 𝑘𝑚 = 21840 km 

 KCE 

202 ∗ 120 𝑘𝑚 = 24240 km 
 

Tabell 3 Datainföring i klimatverktyget, av transporterna till byggarbetsplatsen 

 

Resultaten från beräkningarna har sedan förts in i klimatverktyget för att räkna fram CO2-

ekvivlaneter. Emissionsfaktorn som använts i uträkningarna kommer från generiska data som fanns 

inlagda i klimatverktyget. De gula cellerna är den transportsträckan som borrmaskinerna hade till 

byggarbetsplatsen. De ljusblåa cellerna är den totala vikten i ton bindemedel som levereras med 



13 

 

transportbilarna, de mörkblåa cellerna är den totala transportsträckan enkelresa för 

bindemedeltransporterna för KC och MC medan den röda är för KCE.  

3.5.2 Byggprocess A5 

Byggprocessen under byggnationen av pelarna ingår i informationsmodulen A5. Den borrmaskin 

som används för att borra ner pelarna har en teoretisk hastighet på mellan 1000–1500 pelarmeter 

per dag. I detta arbete kommer det teoretiska snittet 1250 pelarmeter per dag användas och att en 

arbetsdag är åtta timmar. För att få fram den teoretiska tiden på hur länge maskinerna måste arbeta 

för att producera den totala längden pelarna gjordes uträkningen som redovisas nedan. Totala 

längden pelare delades med den teoretiska borrhastigheten sedan multiplicerade med 8, för att få 

fram hur länge borrmaskinerna behövde arbeta.  

Nedan redovisas beräkningar på hur många timmar en borrmaskin behövde arbeta se tabell 4 

 Arbetad tid 
160786

1250
∗ 8 = 1030 ℎ 

Tabell 4 Datainföring i klimatverktyget under arbetsmaskiner av arbetat tid
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4 Resultat/Diskussion 

Under denna rubrik presenteras resultatet från de beräkningar som gjorts. Siffrorna visas i form av 

ett diagram och resultatet diskuteras även vidare under varje figur. 

I figur 5 presenteras en jämförelse av den totala mängden koldioxidekvivalenter som de olika 

pelarna genererar under produktionsskedet (A1-A3). 

 
Figur 5 Utsläpp CO2-ekvivlenter från produktion 

Resultaten visar att det finns en betydande skillnad mellan de olika bindemedlen. Multicement är 

det mest fördelaktigt ur ett miljöperspektiv trots att 10 procent mer av materialet används i dessa 

beräkningar. Traditionella kalkcementpelaren generera cirka tre gånger så mycket 

växthusgasutsläpp än multicementpelare. Multicement genererar även cirka 55 procent mindre 

utsläpp än KCE-pelare. Jämför man KC-pelare och KCE-pelare ses att KCE-pelare ger cirka 25 

procent mindre koldioxidutsläpp under produktionsskedet.  

 

 

 

 

. 
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I figur 6 redovisas miljöpåverkan under transporterna (A4) för de pelarna. Siffrorna visar att det 

är cirka tio procent mer utsläpp för KCE-pelare än det andra två typerna. Detta är förväntat och 

motsvarar den större mängd av materialet som använts 

 Figur 6 Utsläpp CO2-ekvivalenter från transporterna   
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I figur 7 redovisas klimatpåverkan som arbetsmaskinerna genererar under byggprocessen A5. Då 

det inte är det ingen skillnad då tillvägagångsättet mellan pelartyperna är siffrorna samma för alla 

tre. 

 

Figur 8, 9 och 10 visar fördelningen mellan de olika informationsmodulerna i byggskedet avseende 

hur mycket koldioxidekvivalenter de genererar. Siffrorna visar att byggprocessen (A4 och A5) 

genererar en mycket liten del av utsläppen för samtliga pelartyper. Det är alltså produktionsskedet 

(A1-A3) som har störst utsläpp och miljöpåverkan för samtliga pelare.  

 

 

 

  

Figur 8 Fördelningen mellan 

informationsmodulerna 
Figur 9 Fördelningen mellan 

informationsmodulerna 

Figur 10 Fördelningen mellan 

informationsmodulerna 

Figur 7 Utsläpp CO2-ekvivalenter från arbetsmaskinerna. 
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Utifrån dessa beräkningar kan man då dra slutsatsen att det är helt korrekt att lägga fokus på att 

utveckla sammansättningen av bindemedlen. Genom att utveckla bindemedlen kan man jobba med 

att minska miljöpåverkan i det skede som har mest växthusgasutsläpp. 

 

I figur 11 presenteras en jämförelse av den totala mängden koldioxidekvivalenter som de olika 

typerna av pelare genererar under byggskedet (A1-A5). Resultaten visar att det finns en betydande 

skillnad mellan de olika bindemedlen. Traditionella kalkcementpelaren generera cirka tre gånger så 

mycket växthusgasutsläpp som multicement. Multicementpelare genererar även cirka 55 procent 

mindre utsläpp än KCE-pelare Jämför man KC-pelare och KCE-pelare ses att KCE-pelare ger 

cirka 25 procent mindre koldioxidutsläpp. 

 

 

 

Utifrån dessa siffror står det klart att multicementpelare är ett klart miljövänligare alternativ än 

både kalkcementpelare och KCE-pelare. En ökad användning av denna typ av bindemedel är att 

förespråka med avseende på en minskad klimatpåverkan. I valet mellan KC-pelare och KCE-pelare 

tycks KCE-pelare vara det mest fördelaktiga ur klimatsynpunkt. 

  

Figur 11 Totala mängden CO2-ekivalenter 
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 4.1 Osäkerhetsanalys 

Data till detta arbete har inhämtats från EPD:er framställda av företagen som tillverkat 

produkterna. Man anta att det är tillförlitligt och ger en korrekt bild på miljöpåverkan. 

Data som användes till transporterna är generiska som redan var angivna i klimatverktyget. Dessa 

data anger allmänna värden som inte är specifikt framtagna för detta arbete. Detta skulle kunna 

vara missvisande men då arbetet är en jämförelseanalys av de olika pelartyperna torde detta inte 

påverka utfallet. 
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5 Slutsats 

Siffrorna i detta arbete visar att det är produktskedet som har absolut störst utsläpp och 

miljöpåverkan för samtliga pelarlösningar under byggskedet. Således kan man göra störst inverkan 

på miljön genom att hitta alternativa lösningar under denna del. 

Utifrån beräkningarna på i klimatpåverkan för de olika pelarlösningarna kan man se att 

multicement pelare är det klart mest fördelaktiga ur miljösynpunkt. I valet mellan 

kalkcementpelare och KCE-pelare är det senare alternativet mer miljövänligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Mail från Petter Johansson på Dmix AB. 

Mailet innehåller svar på ställda frågor angående EPD på 3-MIX samt transporter för bindemedlet 

och arbetsmaskinerna. 

 

 

Bilaga 2 Mail från Thomas Lagerbeck på Cementa. 

Mailet innehåller svar på ställda frågor angående produkten Multicement. Frågorna är svarta och 

svaren rödmarkerade i texten. 

 



ii 

 

Bilaga 3 EPD KCE/3MIX 

Bilagan innehåller miljövarudekleration för alternativa bindemedel, erhållen från Petter Johansson 

på Dmix AB. 

 



iii 

 

Bilaga 4 EPD-Multicement 

Bilagan innehåller miljöverudekleration för Multicement, erhållen av  Thomas Lagerbeck på 

Cementa.  

 

 


