Beställarnätverk: Gemensam
innovation för en klimatneutral
anläggningssektor!
5 april 2022

Agenda
13.00 Välkomna och check in
13.10 Resultat från team material - Stefan
13.25 Diskussion: Hur kan ni använda det i era verksamheter?
13.40 Kort rapport från övriga team
13.45 Jean berättar om sitt nya projekt
14.00 Kort paus
14.10 Trafikverkets nya klimatkrav
14.50 Avslutande reflektion
14.55 På gång framöver
15.00 Tack för idag!
Eftersnack fram till kl 15.30

www.infrasweden2030.se

Check in: Svenska
smultonställen inför
semesterplaneringen
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Klimatregler för möten!
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alla uppfattningar räknas.
Ställ frågor för att förstå, inte för att utmana.
Tala för att bli förstådd, inte för att ta poäng.
Lyssna för att förstå.
Se skillnader som en möjlighet att lära.
Se till att alla kommer till tals!
(Emery and Purser, 1996)
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Mål och innehåll för team material
• Fokusera på klimatneutrala gång- och cykelvägar (GC-vägar),
men se det som testbädd även för annan infrastruktur (lägre
krav/risker, kortare plan- och byggtider, lägre tröskel)
• Beställarnätverkets roll blir att agera plattform för ”matchmaking” mellan beställare och leverantörer när det gäller
klimatförbättrade material och metoder
• Vi kör handuppräckning bland beställare för att inventera
behov och möjliga testcase
• Vi bjuder in leverantörer att presentera sina innovativa
lösningar
• Vi förmedlar kontakter, följer upp, sammanställer och
sprider information om hur det går – skapar “referenscase”
• Vi börjar med att testa detta under ett år och utvärderar
sedan för fortsättning
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Upphöjda GC-vägar i trä
Klimatförbättring

Fakta
•Prefabricerade svenskt trä GC(MS)-vägar med stora
miljöfördelar. Max last (SS-EN 1990-1995): 5 kN/m2 alt. 4500 kg
servicefordon
•Cirkulär produkt - mindre material, kan repareras,
återanvändas (40 år), återvinnas
•Lättviktslösning: upp till 90% mindre vikt
•Genomsläpplig för vatten – bättre dagvattenhantering
•Bra för tillfälliga vägar och för kuperad terräng, våt mark
•Mycket mindre behov av masshantering (-80 ; - 95%)
Viktigt att tänka på
•Underhållsrutiner måste anpassas med avseende på
beständighet, friktionsegenskaper och fordonsvikter
•Lösningen måste vara med tidig i planeringsprocessen
•Trä är inte halt, om vi bara tar hand om det

•Per m2 GC-väg: ca 65% lägre växthusgasutsläpp för
byggande, jämfört med motsvarande GC-väg byggd på
traditionellt sätt med undergrund och asfaltbeläggning,
exkl belysning
•För en 3 km lång GC-väg motsvarar förbättringen ca 80
ton CO2-ekv, eller ca 8 medelsvenskars årliga utsläpp
•Utöver reducerade utsläpp kommer konstruktionen
lagra motsvarande fem gånger utsläppen från vanlig GCväg under sin livstid (ca 40 år)
Kostnad
•Under normala förhållanden är prisskillnaden jämfört
med traditionella lösningar liten i förhållanden till
klimatnyttan
•Vid särskilda förhållanden (naturområde, svag mark,
mindre broar, branta slänter) blir lösningen starkt
konkurrenskraftig och har större miljönytta
Aktörssamverkan för att få det att hända

Regelverk, standarder m.m.
•Utformas enligt gällande krav (VGU, Eurokoder, …)
•Kan utföras med tidsbegränsat bygglov
•Regelverk utformat för asfalt inte nödvändigtvis anpassat till trä
•Trä är tillåtet som konstruktion och beläggningsmaterial för
infrastruktur

•Beställare: Behöver beakta konceptet tidigt så att det
tillåts av genomförandeentreprenad
•Projektör: Behöver förstå fördelarna med lösningen och
presentera alternativet tidigt i projekteringsskedet
•Entreprenör: Behöver intern kompetens eller anlita
extern kompetens för avvikande arbetsmoment
(markskruv, kranbil, …)
•Leverantör: Behöver ha påvisat kunskap om
infrastrukturens särskilda behov och kvalitetskrav
www.infrasweden2030.se

Klimatförbättrad asfalt
Fakta

Klimatförbättring

•De flesta leverantörerna kan leverera kraftigt
klimatreducerad asfalt. Mer än 70% av branschen har
ställt om. Bl.a. Peab, Skanska, NCC m.fl.
•Inblandning av returasfalt.
•Hög andel förnybara bindemedel.
•Asfaltverk som drivs av fossilfritt bränsle.
•Fossila bränslen ersätts med biobränslen vid torkning och
uppvärmning av stenmaterial.

•Klimatförbättrad asfalt har mer än halverade utsläpp jämfört med
konventionell varmasfalt (tekniknivå 2015).
•För 1 km GC-väg innebär klimatförbättrad asfalt ca 20% reduktion av totala
utsläpp.

Viktigt att tänka på
•Klimatförbättrad asfalt kan helt ersätta konventionell asfalt i
de flesta typer av projekt.
•Tillverkningen kan skilja sig lokalt pga varierad tillgång till
råvaror och energikällor.
•Lågenergiasfalt (LTA) kan produceras med bibehållen kvalitet
och längre hållbarhet.
•LTA orsakar mindre oxidation av bitumen resulterande i
bättre arbetsmiljö, lämpligt för platser där konventionell
asfalt kanske inte skulle användas.

Regelverk, standarder m.m.

Kostnad
•Klimatförbättrad asfalt kan vara något dyrare än
konventionell asfalt.
•Kostnader för beläggningsarbetet likvärdigt.
•Biobränslenas tillgång har påverkats, kan ge högre
kostnader.
Aktörssamverkan för att få det att hända
•Beställare: Behöver kravställa klimatförbättrad asfalt,
vilket kan ge högre kostnad i byggskedet.
•Projektör: Behöver förstå vikten av val av asfalt och
presentera alternativen tidigt i projekteringsskedet. Se
över lokal tillgång.
•Entrepenör: Behöver kunskap om användning av
klimatförbättrad asfalt.
•Leverantör: Behöver minska beroendet av bitumen och
hitta andra råvaror.

•Ingen skillnad funktionsmässigt mellan klimatförbättrad
asfalt och konventionell asfalt.
•Uppfyller kraven för konventionell asfalt.
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Klimatneutral asfalt
Klimatförbättring

Fakta
•En innovativ möjlighet är ex. Skanskas gröna asfalt BioZero.
•Tillverkas i asfaltverk som drivs av fossilfritt bränsle.
•Inblandning av upp till 70% returasfalt.
•Hög andel förnybara bindemedel, baserat på raffinerad
tallolja, vilket kompenserar koldioxidutsläppen ur ett
livscykelperspektiv.
•Intresset för lignin ökar hos flera leverantörer.

•Grön asfalt BioZero är en asfalt med netto noll utsläpp. För 1
km GC-väg innebär det nästan 50% reduktion av totala
utsläpp.
•Utsläppen från A1-A3 är 23,7 kg CO2-ekv per ton asfalt,
medan A4 bidrar till 4,3 kg CO2-ekv.
•Det förnybara bindemedlet innehåller biogent kol
motsvarande 23 kg CO2-ekv/ton asfalt. När asfalten återvinns
efter användning fungerar det biogena kolet som en kolsänka,
vilket innebär att A1-A3 har nettoutsläpp på 0,7 kg CO2-ekv
per ton asfalt.
•Är den klimatneutral även om man fräser upp den, värmer
den och återanvänder som ballast?

Viktigt att tänka på
•Återvinning efter användning ett måste för att asfalten ska bli
nästintill klimatneutral .
•Tester av asfalt med biogena bindemedel, som exempelvis
lignin, tar lång tid pga asfaltens långa hållbarhet.
•Klimatneutral asfalt kan ersätta konventionell asfalt i de flesta
typer av projekt, som tex. högtrafikerade vägar, industriplaner,
hamnar, gator och cykelbanor.
•Se över tillgängligheten till BioZero.
•Beräkning av kolsänkor ej säkerställd, internationella regelverk
saknas.

Regelverk, standarder m.m.
•Funktionsmässigt är det ingen skillnad mellan BioZero asfalt och
konventionell asfalt.
•BioZero kan ersätta konventionell asfalt i projekt där
penetrationsbindemedel 160/220 eller 100/150 efterfrågas.

Kostnad

•Klimatnetural asfalt är något dyrare än traditionell
asfalt.
•Kostnader för beläggningsarbetet likvärdigt.
Aktörssamverkan för att få det att hända
•Beställare: Behöver kravställa klimatneutral asfalt, vilket kan
ge högre kostnad i byggskedet. Måste kravställa hur
återvinningen av asfalten ska gå till för att lösningen ska bli
klimatneutral.
•Projektör: Behöver förstå vikten av val av asfalt och
presentera alternativet tidigt i projekteringsskedet.
•Entrepenör: Behöver kunskap om eventuellt avvikande
arbetsmoment vid användning av klimatförbättrad asfalt.
•Leverantör: Behöver minska beroendet av bitumen och hitta
andra råvaror.
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GC-väg i plast
Klimatförbättring

Fakta
•Prefabricerad GC-väg producerad helt i återvunnen plast.
•Konstruktionen har hålrum vilket innebär att vatten filtreras
bort vid regnfall och att kablar och ledningar kan placeras där.
•Plastvägen är tillverkad av återvunnen plast och kan tillverkas i
fabrik för att sedan "bara" sättas fast där den ska användas.
•Till skillnad mot asfalt ska plasten vara i princip underhållsfri,
klara temperaturer mellan -40° och 80° och hålla tre gånger så
länge som asfaltsvarianten.
Viktigt att tänka på
•För en hållbar användning av plast krävs att materialet används
under lång tid (t.ex. genom återbruk) och återvinns så många
gånger som möjligt.
•Användning av återvunnen plast i vägar innebär mindre plast till
befintliga plastprodukter.
•Risk för spridning av mikroplaster. Se över hur detta ska
hanteras.
•Är utbudet av återvunnen plast i rätt kvalitet tillräckligt?
Regelverk, standarder m.m.
•Var uppmärksam på att plastavfall kan innehålla ämnen som
inte längre är tillåtna i nya produkter.
•Uppfyller detta krav enligt VGU och AMA? Regelverk för asfalt
är inte nödvändigtvis anpassade för plast.
•Krävs tillsatser för att vägen ska kunna motstå brand?

•Erhåller ca 50–70 procent reducering av växthusgasutsläpp
jämfört med konventionell GC-väg.
•Produktionsprocessen är renare och transporterna under
installationen minskar med 80 procent jämfört med
konventionella vägbyggen.
•Cirkularitet i och med möjlighet till återvinning av materialet
Kostnad
•Minskade transporter innebär lägre transportkostnader.
•Tiden för att anlägga GC-väg förkortas vilket leder till lägre
kostnader.
•Behövs extra finansiella resurser då detta är så nytt?
Aktörssamverkan för att få det att hända
•Beställare: Bör initiera leverantörsdialog tidigt och ev.
använda former för
innovationsupphandling/innovationspartnerskap, eftersom
lösningen är på innovationsstadiet.
•Projektör: Behöver förstå fördelarna med lösningen och
presentera alternativet tidigt i projekteringsskedet. Behöver
se över hantering av mikroplaster.
•Entreprenör: Behöver intern kompetens eller anlita extern
kompetens för avvikande arbetsmoment för byggandet
•Leverantör: Behöver ha påvisat kunskap om infrastrukturens
särskilda behov och kvalitetskrav samt behöver kompetens
om produktionsprocessen.
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Asfalt med inblandning av gummigranulat
Klimatförbättring
Fakta
•Inblandning av gummigranulat från kasserade fordonsdäck.
•Inblandningen innebär att materialets funktion och värde
bevaras, i stället för att det förbränns
•Granulatet ersätter jungfruliga oljebaserade mjukgörande
material som annars skulle behöva användas för att uppnå
samma funktion.
•Ger stötdämpande effekt som kan hindra fallskador för
fotgängare och cyklister. Lösningen har mycket goda och
”fallvänliga” egenskaper (5 ggr bättre än standardasfalt).

•Gummigranulatet ersätter ca 20–30 volym% av asfalten och minskar
utsläppen med ca 1,7 ton CO2-ekv per ton gummigranulat. Samtidigt
innehåller denna asfalt ett par procent mer bitumen (ca 3 ton per ton
asfalt) och kommer troligtvis också behöva extra ytbehandling (ca 2,9
ton per ton asfalt ).
•I slutet på cykel- och gångbanans livslängd tas gummiasfalten bort
och ersättas med ny gummiasfalt. Den gamla gummiasfalten kan då
återvinnas antingen som frostskyddande bärlager i en annan
vägkonstruktion eller som material i ny gummiasfalt.
•Genom att återvinna gummi i stället för att elda upp det i ett
värmekraftverk minskar utsläppen av koldioxid.

Kostnad
Viktigt att tänka på
•Trots att underlaget blir mjukare kommer motståndet för
cyklisterna inte öka om mjukheten i materialet begränsas till en
kritisk fallhöjd på ca 1 m.
•Risk för spridning av mikroplaster. Se över hur detta ska
hanteras.
•Innebär flera tekniska utmaningar, inkluderar bl.a.
förbehandling, bearbetning, läggning, arbetsmiljö, beständighet
och miljö.
•Ca 95 000 ton gummidäck erhålls varje år, räcker till ca 20% av
nybyggnation av cykelbanor.
Regelverk, standarder m.m.

•Regelverk för asfalt är inte nödvändigtvis anpassade för gummi.
•Var uppmärksam på att däckavfall kan innehålla ämnen som
inte längre är tillåtna i nya produkter, tex. särskilt farliga ämnen.

•Ej säkert om det bidrar till ökade/minskade kostnader, pga tidigt
skede.
•Nötningstester med en vinterväghållningsmaskin visade att asfalten
har en god beständighet trots exponering för tung trafik (Teststräcka
i Uppsala), dvs lägre underhållskostnader.
•Hantering av mikroplaster kan påverka totala kostnaden.

Aktörssamverkan för att få det att hända
•Beställare: Planera detta i ett tidigt skede för att förenkla
genomförandet av produktionen av gummiasfalten. Se över
hantering av asfalt efter användning.
•Projektör: Behöver förstå fördelarna med lösningen och presentera
alternativet tidigt i projekteringsskedet. Behöver se över hantering av
mikroplaster och tekniska utmaningar vid byggnadsfasen.
•Entrepenör: Behöver kompetens om produktionsprocessen.
•Leverantör: Hitta tillämpningar för olika skogsrestprodukter, som till
exempel lignin.
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Elektrifiering av arbetsmaskiner
Klimatförbättring
Fakta
•Elektrifiering av arbetsmaskiner i stället för användning av fossila
drivmedel.
•Markant mindre buller och utsläpp av hälsoskadliga ämnen.
•Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av
transportsektorns utsläpp av växthusgaser.
•Ex. förskolan Hoppet i Göteborg har anlagts med en klimatneutral
arbetsprocess, innefattade bl.a. elektrifiering av arbetsmaskiner.

Viktigt att tänka på
•Längre ramavtalstider ett måste för att investering i ny teknik och
investeringen ska kunna räknas hem.
•Varierad potential för eldrivna arbetsmaskiner, störst i städer pga.
tillgång till en kapacitetsstark elinfrastruktur.
•Lång ledtid viktigt, för att hinna få fram utsläppsfria arbetsmaskiner
samt säkra byggarbetsplatsens elkapacitet.
•Förutsättningar för framgång för att nå projektets mål bedöms vara
förbättrad uppföljning, tydligare incitament och kunskapshöjande
insatser.
•Branschen behöver ökad kunskap om vilka maskiner som finns att
tillgå, vad de kostar och deras tekniska egenskaper.
•En utmaning kan vara långsam utbyggnad av laddinfrastruktur.
•Begränsad tillgång på utsläppsfria arbetsmaskiner, men denna front
utvecklas i snabb takt.

Regelverk, standarder m.m.
•Krav bör stegras successivt för att fortsatt driva på marknaden.
•Politiska mål ökar möjlighet att budgetera för de extra kostnader som
utsläppsfria arbetsmaskiner kan komma att innebära till en början.

•Med elektrifiering av arbetsmaskiner kan GC-vägens totala
utsläpp av CO2-ekv halveras, motsvarande ca 60 ton CO2-ekv
för 3 km GC-väg, eller ca ca 6 medelsvenskars årliga utsläpp
•Kvarstående utsläpp efter elektrifiering av arbetsmaskiner
består till mer än 80% av utsläpp från asfaltbeläggning.
Kostnad
•Högre pris till en början, ett osäkert andrahandsvärde och
osäkerhet kring batteriernas livslängd är faktorer med negativ
påverkan på efterfrågan, och därmed tillgången på
arbetsmaskiner.
•Elektriska arbetsmaskiner som laddas på byggarbetsplatsen
kan kosta mindre än motsvarande dieseldrivna maskiner, men
de kan även bli klart dyrare, beroende på nyttjandegrad.
•Regeringen erbjuder en klimatpremie för miljölastbilar och
elektriska arbetsmaskiner.
•Ekonomiskt svårare för mindre företag att investera i
utsläppsfria arbetsmaskiner.
Aktörssamverkan för att få det att hända
•Beställare: I ett tidigt skede ge uppdrag till sakkunniga att
utreda grundförutsättningarna för elektrifiering i sitt projekt.
El-infrastruktur och möjligheter till kabeldrift/laddning måste
vara tillräckliga för behoven. Ställa krav på förnybar el.
•Projektör: Behöver förstå fördelarna med lösningen och
presentera alternativet tidigt i projekteringsskedet.
•Entrepenör: Behöver intern eller extern kompetens för
användning av eldrivna maskiner
•Leverantör: Behöver skynda på utveckling av tunga maskiner
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Nästa steg –
exemplifiering i case
• 2,7 km ny GC-väg till Northvolt i
Skellefteå
• Upphandlad men ej byggd

• Klimatkrav har ställts i upphandling
• Klimatkalkyl finns
• Beskrivning av de olika åtgärdernas, och
kombinationer av åtgärders, effekt tas
fram för GC-vägen
• Fler case?
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Planering och diskussion
•

Fundera enskilt några minuter:
•

•

Är detta intressant att sprida i min egen organisation?
Till vilka vill jag sprida det? Hur ska jag sprida dessa
resultat?

Diskussion i helgrupp
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Rapport från övriga
team
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Lägesrapport Team Kravställan
•

Vi jobbar vidare med casemetodik

•

Nästa träff är 17 maj 09.00-10.00. Då berättar
Carl Zide om masshanteringsprojekt
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Lägesrapport från Hans & Co
Workshop om tjänstefiering av transportinfrastrukturen.
18 maj 13.00 – 15.30
Medverkar gör:

• Maria Åkesson, forskare vid Centrum för Tjänsteforskning,
Karlstad universitet
• Roland Bång, Infranord

• Tobias Emanuelsson, vd Polar Structures
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Lägesrapport från team
Beställarnätverk som arbetsmetod
•

Svagt intresse för avsiktsförklaringen

•

Fortsatt fokus på:
•

Resultatspridning utanför nätverket:
• Erfarenheter från case sharingen i Team 1.
• Nya material möjligheter från Team 2.

•

•

Lärande, resultat och effekter efter 1 års arbete

Förslag på tid för nästa teamträff: 26 april kl 1111.45
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Jean berättar om sitt
nya projekt
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10 min paus
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Trafikverkets
nya klimatkrav
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Trafikverkets klimatkrav – v.6, rev 220401
Nyheter
•

Snabbare reduktionstakt – klimatneutralitet 2040 istället för 2045

•

Man lyfter att negativa utsläpp och kompensation kan komma att
behövas för att nå klimatneutralitet

•

Möjlighet att kravställa klimatprestanda för material även i stora
entreprenader

•

Skärpta krav för fordon och arbetsmaskiner

•

Tydligare krav för stålprodukter

•

Bilaga med översikt över kraven
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Trafikverkets klimatkrav – v.6, rev 220401
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Trafikverkets klimatkrav – v.6, rev 220401
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Diskussion
Vad av detta kan ni använda?
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Reflektion – Skriv i
chatten:
Vad tar du med dig från detta möte?
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Vad händer nu?
•

Fortsatt arbete i teamen

•

Annat på gång:
•

•

Vi har haft möte med ADDA - miljökrav

Vårens nätverksträffar
• 31 maj-1 juni (lunch till lunch i Sundbybergs stad)
Anmäl er! ☺
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Tack för idag! Eftersnack
för er som vill!

www.infrasweden2030.se

