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transportinfrastrukturlösningar genom att utveckla en metod för att ta fram miljödeklarationer för infrastruktursystem.
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miljöpåverkanskategorierna för olika infrastrukturlösningar. Miljödeklarationerna ska vara uppbyggda av
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underlag för att sätta upp mål inom ett miljöledningssystem. Avsikten har även varit att det ska vara möjligt att med en
rimlig arbetsinsats ta fram miljödeklarationer för enskilda infrastrukturprojekt, eller delar av sådana, för att kunna jämföra
miljöprestanda mellan likartade projekt.
Projektet har genomförts i samarbete med olika företrädare för branschen för att nå konsensus bland annat kring hur
infrastrukturens miljöpåverkan skall beskrivas, då detta är en viktig förutsättning för att metodiken ska komma att
accepteras och användas.
Projektet har resulterat i en metod för miljödeklaration av infrastrukturer. En strävan har funnits att utveckla en metod
som ger en så heltäckande bild av miljöpåverkan som möjligt men som ändå är tillräckligt enkel och kostnadseffektiv för
att kunna användas i det praktiska arbetet. Metoden har baserats dels på livscykelanalyser (LCA) av infrastruktursystemen
för att erhålla ett systemperspektiv i metoden dels på en miljökriterielista som kompletterar LCA-metodiken för sådana
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aspekter som har med lokaliseringen att göra, d v s hur markintrånget skall beskrivas, påverkan på biologisk mångfald,
barriäreffekter, förändring av landskapsbild, olycksrisker men även buller och vibrationer. LCA-modeller har tagits fram
för både järnvägens och flygets infrastrukturer samt för den totala transporten med järnväg respektive flyg.
För att livscykelanalyserna skall vara enkla att tillämpa har några nyckeltal tagits fram för järnvägens och flygets
infrastrukturer. Inom projektet har två olika typer av nyckeltal tagits fram. Den första typen av nyckeltal kallas här
”redovisningsnyckeltal” och är uppbyggda på samma sätt som nyckeltal i t ex en certifierad miljövarudeklaration (EPD)
eller en miljöredovisning, d v s anger miljöpåverkan relaterat till något mått på nyttan eller mängden av en produkt eller
tjänst. Den andra typen av nyckeltal kallas ”planeringsnyckeltal” och är framtagna utifrån en analys av vilka systemdelar i
LCA-modellen som ger de största bidragen till olika miljöpåverkanskategorier. Dessa nyckeltal beskriver på ett förenklat
sätt var de största förbättringspotentialerna finns för att minska miljöpåverkan från infrastrukturen. Nyckeltalen är tänkta
att kunna användas t ex för att direkt kunna addera miljöpåverkan från infrastrukturen till miljöpåverkan kopplat till själva
transportarbetet för en tåg- respektive flygtransport.
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Sammanfattning
Målet för detta projekt har varit att skapa gemensamma miljöbedömningsmetoder för olika
typer av transportinfrastrukturlösningar genom att utveckla en metod för att ta fram
miljödeklarationer för infrastruktursystem. Metoden ska beskriva hur man på ett enkelt sätt tar
fram miljödeklarationer som belyser de mest betydande miljöpåverkanskategorierna för olika
infrastrukturlösningar. Miljödeklarationerna ska vara uppbyggda av funktionsrelaterade
miljönyckeltal (beskrivning av miljöpåverkan kopplat till nyttan) baserade på livscykelanalys.
Ett mål har också varit att en sådan miljödeklaration ska kunna användas för att styra
byggande, drift och underhåll av infrastruktur mot en mer miljöanpassad produkt ur ett
livscykelperspektiv. Informationen i en miljödeklaration ska t ex kunna användas som
underlag för att sätta upp mål inom ett miljöledningssystem.
Avsikten har även varit att det ska vara möjligt att med en rimlig arbetsinsats ta fram
miljödeklarationer för enskilda infrastrukturprojekt, eller delar av sådana, för att kunna
jämföra miljöprestanda mellan likartade projekt.
Projektet har genomförts i samarbete med olika företrädare för branschen för att nå konsensus
bland annat kring hur infrastrukturens miljöpåverkan skall beskrivas, då detta är en viktig
förutsättning för att metodiken ska komma att accepteras och användas.
Projektet har bestått av följande fyra delmoment:
1. Genomförande av LCA-fallstudier för järnvägens och flygets infrastruktur.
2. Metodutveckling för att kunna hantera vissa miljöpåverkanskategorier som är viktiga och
gemensamma för de olika transportslagen (t ex markanvändning, biologisk mångfald etc).
3. Metodutveckling för att kunna koppla miljöpåverkan från infrastrukturen till den nytta,
den funktionalitet, som uppnås.
4. Utvärdering av 1. till 3. och sammanställning av metoder för att ta fram
miljödeklarationer för olika infrastrukturlösningar.
Det finns både skiljande och förenande drag hos de olika transportslagen. I figur A har de
olika transportslagens egenskaper sammanfattats. Beträffande trafiken så uppvisar de olika
transportslagen, ur ett systemperspektiv, stora likheter. För infrastrukturerna finns dock
betydande skillnader. Ur principiell synvinkel går vattendelaren främst mellan järnvägen och
vägtrafiken å ena sidan och flyget och fartygstrafiken å andra sidan. Den principiellt
viktigaste skillnaden ligger i att ingen (eller mycket lite) infrastruktur behövs mellan
destinationerna för flyget och fartygstrafiken.

Pålastningsanläggning

Infrastrukturen
Anläggningar för uppbärande av transportmedlet (vägar, järnvägar, broar, tunnlar)
Energiförsörjning (elledningar, bensinstationer)
Navigeringshjälpmedel
Kontroll och styrsystem
Avlastningsanläggning
Trafiken: Transportmedel (bil, tåg, båt, flygplan)

Figur A

Aggregerad systembild visande en generell transport med dess infrastruktur.

LCA-modeller för järnvägens och flygets infrastrukturer har utvecklats i projektet.
Modellerna är av övergripande karaktär och framtagna i syfte att kunna utprova de i studien
framtagna bedömningsmetoderna. Modellerna innefattar hela infrastruktursystemen
inkluderande produktion, drift och underhålla av infrastrukturens olika delar som t ex
banvallar, landningsbanor och terminalbyggnader. Drift och underhållsdelarna har slagits ut
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på en 60-års period. Data har tagits fram för enbart infrastrukturen samt för infrastrukturen i
samverkan med själva transporten. Transportberäkningarna bygger enbart på
bränsleförbrukningen för transporten och på produktionen av bränslet. Produktion, övrig drift
och underhålla av själva transportmedlet (tåg och flygplan) har således ej beaktats. Valet av
funktionell enhet för en transport är behäftat med många svårigheter och bör noga analyseras
vid en jämförelse av olika infrastrukturslag. I denna studie har vikten på transporterat gods
befunnits vara en god utgångspunkt för den funktionella enheten. Viktningen mellan
passagerare och gods utgör dock ett problem där man för flyget kan tänka sig likställa vikten
av passagerare och gods medan man för järnvägstransporter behöver belysa passagerartrafik
och godstrafik separat.
I figur B nedan redovisas översiktligt bidragen från järnvägsystemets olika delar till de olika
miljöpåverkanskategorierna. Figuren är normerad och säger därför ingenting om
miljöpåverkan i absoluta tal.
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Figur B Översiktsbild visande karakteriserade data för olika miljöpåverkanskategorier och
olika delar av järnvägssystemets infrastruktur. Figuren visar delarnas procentuella
bidrag till de olika miljöpåverkanskategorierna.

Figur B visar att det genomgående är Material/utrustning och Anläggningsarbeten som står
för de största bidragen till miljöpåverkanskategorierna. Kategorin förnybara energiresurser
domineras dock av elproduktion som främst används för Drift och underhåll. Drift och
underhåll samt Materialtransporter ger också ett förhållandevis stort bidrag till eutrofiering
och försurning.
Utifrån analysen av resultaten kan de största bidragen till de olika miljöpåverkanskategorierna
sammanfattas enligt tabell A nedan.
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Tabell A Sammanfattning av de största bidragen till de olika miljöpåverkanskategorierna
angivna i procent.
Ej förnybara
materialresurser
Förnybara
materialresurser
Ej förnybara
energiresurser
Förnybara
energiresurser
Växthuseffekt
Eutrofiering
Försurning
(endast SO2)
Bildning av
marknära ozon

Stål Cement Drift och Anläggnings- Materialunderhåll arbeten
transporter
5
5

Koppar Aluminium Berg Avverkad TunnelSumma
skog
sprängning
85
95

46
27

51
3

33

33

96

100
36
12
52

11
5
20

5
16

97

100
7
43
7

5
17

28
4
4

4

65

92
97
88
65

Av tabellen framgår att tillverkningen av stål till räls och broar står för ett stort bidrag till i
stort sett alla miljöpåverkanskategorierna. Även cementtillverkningen ger ett förhållandevis
stort bidrag till framförallt växthuseffekt och försurning. Kväveoxidutsläppen från framförallt
spårgående fordon vid drift och underhåll ger ett förhållandevis stort bidrag till eutrofiering
liksom även materialtransporter. Det enskilt största bidraget till eutrofiering står dock
arbetsmaskiner vid anläggningsarbeten för (inkluderar både terrasseringsarbeten och
byggande av järnvägsanläggningen). Den permanenta reduktionen av biomassa vid
avverkning av skog där järnvägen går fram står för en stor del av bidraget till växthuseffekt.
I figur C visas översiktligt de karakteriserade dataresultaten från LCA-modellen för
flyginfrastrukturen utan själva flygtransporten. I denna figur visas andelsbidragen från olika
verksamheter för olika miljöeffektkategorier. Som framgår visar olika infrastrukturaktiviteter
på olika miljöeffekter. Energiresursanvändningen (både förnybar och icke förnybar)
domineras t.ex. av elproduktionen. Infrastrukturens bidrag till växthuseffekten domineras
däremot av anläggningsarbeten och flygplatsdriften. Ett liknade förhållande gäller även för
eutrofieringspotentialen, försurningspotentialen och bildningen av marknära ozon. Effekten
på ozonlagren härrör däremot nästan uteslutande från olika material och utrustningar.
Mängden avfall är också störst från anläggningsarbeten och från flygplatsdriften.
Avfallsgruppen är dock en mycket inhomogen och svårbedömd miljöeffektgrupp.
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Figur C

Övrigt
avfall

Översiktsbild visande karakteriserade data för olika miljöpåverkanskategorier och
olika delar av flygets infrastruktur. Figuren visar delarnas procentuella bidrag till
de olika miljöpåverkanskategorierna.

I tabell B visas en sammanfattande översikt över miljöeffekternas procentuella bidrag för
olika flyginfrastrukturdelar. Sammanfattningsvis kan sägas att en miljöeffektkategori ofta
domineras av en eller några få infrastrukturdelar. Flygplatsdriften och anläggningsarbeten har
betydande relativa effekter på miljöpåverkan.
Tabell B

Översikt över miljöeffekternas procentuella bidrag för olika flyginfrastrukturdelar.
Saknade värden innebär bidrag < 0,5 %.
Ej förnybara Förnybara
Ej
Förnybara
materialmaterial- förnybara
energiresurser
resurser
energiresurser
resurser

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)
Bränsleproduktion (olja)

%
95

%

%
60

%
25

%
26

%
8

85
14

1
7
28
4

2
4
64
5

3
5
56
9

8
4
76
4

100

1
101*

100

1
100

1
101*

12

99

83
100

100

Flygplatsdrift
Byggnader

%
1

4

5

Eutrofierings- Försurnings- Bildning
av
potential
potential
(endast SO2) marknära
ozon

%
9
8
71
11
1

Elproduktion

Växthuseffekt

Materialtransporter
Material/Utrustning
Summa

* P g a avrundningar blir summan > 100%.
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För att ställa infrastrukturens miljöpåverkan i relation till den totala miljöpåverkan vid en
järnvägstransport har modellen kompletterats med moduler för själva transportarbetet.
Resultaten redovisas nedan både för transport av 10,5 personer (motsvarande 1000 kg) och
1000 kg gods en sträcka av 500 km med person- respektive godståg. Vid en jämförelse mellan
figur D och figur E nedan framgår att andelen miljöpåverkan från själva transporten är större
för persontransporter än för godstransporter. Detta förklaras av att persontransporter är mer
resurskrävande än godstransporter per viktsenhet.
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Bidrag till olika miljöpåverkanskategorier från järnvägstransport av 10,5 personer
(1000 kg) 500 km. Procentuella bidrag för transportarbete och infrastruktur.
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Figur E
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Bidrag till olika miljöpåverkanskategorier från järnvägstransport av 1000 kg gods
500 km. Procentuella bidrag för transportarbete och infrastruktur.

För att analysera flygtransportens inverkan på miljöprestandan från en transport har LCAmodellen för flygets infrastruktur kompletterats med en modul för en flygtransport.
Flygsträckan har valts till 500 km vilken har antagits trafikeras med en Boeing 737-600 med
en beläggningsgrad av 65 %. Transporten beräknas per 1000 kg transportekvivalenter. Data
för flygtransporten omfattar endast driften av flygplanet (Boeing 737-600) d v s
bränsleförbrukningen inklusive produktionen av bränslet samt emissionerna från motorerna.
LCA-data för t ex produktionen av flygplanet samt drift och underhåll har således ej
medtagits. Dessa poster kan förväntas ge ett ytterligare bidrag men torde vara av underordnad
betydelse (troligen < 10 % av driften).
I figur F visas karakteriserade data för det totala transportförloppet. Som framgår har själva
flygtransporten en dominerande inverkan på samtliga effektkategorier utom ’Förnybara
energiresurser’ som domineras av elproduktionen och flygplatsdriften.
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Översiktsbild visande karakteriserade data för olika miljöpåverkanskategorier och
olika delar av en flygtransport, inkluderande bidragen från flygets infrastruktur
och från själva flygtransporten. Figuren visar delarnas procentuella bidrag till olika
miljöpåverkanskategorier.

En metod för miljödeklarationer av infrastrukturer har vidare utvecklats i projektet. En
strävan har funnits att utveckla en metod som ger en så heltäckande bild av miljöpåverkan
som möjligt men som ändå är tillräckligt enkel och kostnadseffektiv för att kunna användas i
det praktiska arbetet. Metoden har baserats dels på livscykelanalyser av infrastruktursystemen
för att erhålla ett systemperspektiv i metoden dels på en miljökriterielista som kompletterar
LCA-metodiken för sådana miljöaspekter som är svåra att kvantifiera och därmed svåra att
inkorporera i en LCA analys. Det gäller i första hand de aspekter som har med lokaliseringen
att göra, d v s hur markintrånget skall beskrivas, påverkan på biologisk mångfald,
barriäreffekter, förändring av landskapsbild, olycksrisker men även buller och vibrationer.
För att livscykelanalyserna skall vara enkla att tillämpa har några nyckeltal tagits fram för
järnvägens och flygets infrastrukturer. Inom projektet har två olika typer av nyckeltal tagits
fram. Den första typen av nyckeltal kallas här ”redovisningsnyckeltal” och är uppbyggda på
samma sätt som nyckeltal i t ex en certifierad miljövarudeklaration (EPD) eller en
miljöredovisning, d v s anger miljöpåverkan relaterat till något mått på nyttan eller mängden
av en produkt eller tjänst. För järnvägsinfrastrukturen anges t ex utsläpp av växthusgaser per
personkilometer eller tonkilometer. Den andra typen av nyckeltal kallas ”planeringsnyckeltal”
och är framtagna utifrån en analys av vilka systemdelar i LCA-modellen som ger de största
bidragen till olika miljöpåverkanskategorier. Dessa nyckeltal beskriver på ett förenklat sätt
var de största förbättringspotentialerna finns för att minska miljöpåverkan från
infrastrukturen.
Nyckeltalen är tänkta att kunna användas t ex för att direkt kunna addera miljöpåverkan från
infrastrukturen till miljöpåverkan kopplat till själva transportarbetet för en tåg- respektive
flygtransport. Om man vill ta fram motsvarande nyckeltal för en annan typ av
järnvägsanläggning eller flygplats än de som redovisas här kan detta göras genom att gå in i
LCA-modellen och ändra aktuella delar.
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Förord
IVL Svenska Miljöinstitutet har genom finansiering från Banverket, Luftfartsverket och IVL:s
samfinansierade medel från Naturvårdsverket genomfört föreliggande studie. I detta
forskningsprojekt har utgångspunkten varit att på ett så strukturerat sätt som möjligt skapa en
metod för helhetsbedömning av de miljöfrågor som är aktuella för olika typer av
infrastrukturlösningar
för
transporter.
Även
valsituationen
mellan
olika
transportinfrastrukturlösningar analyseras utifrån ett system- och helhetsperspektiv. Valet
mellan olika infrastrukturlösningar för transporter är en ständigt aktuell fråga i
samhällsdebatten. Många olika argument tas fram för att framhäva fördelarna med olika typer
av lösningar. De överväganden som måste göras är inte sällan komplexa och detta avspeglas
ofta i debatterna som kan framstå som splittrade där helt olika synpunkter skall vägas mot
varandra. Det är givetvis många gånger omöjligt att fastställa vilka argument som är rätt eller
fel och i så fall ur vems utgångspunkt.
Det praktiska arbetet i projektet har bedrivits av en projektgrupp på IVL bestående av Håkan
Stripple, Stefan Uppenberg och Malin Ribbenhed. Utöver denna projektgrupp har även en
referensgrupp bestående av representanter för Banverket, Botniabanan AB och Luftfartsverket
medverkat. Referensgruppen har haft följande sammansättning.
Reidar Grundström, Luftfartsverket
Anders Boethius, Banverket
Malin Kotake, Banverket (under år 2002/2003)
Michelle Ek, Banverket (under år 2001)
Marie Berglund, Botniabanan AB
Joanna Dickinson, Naturvårdsverket (under år 2001)
Referensgruppen har aktivt bidragit med värdefulla synpunkter kring dessa mycket komplexa
frågeställningar. Referensgruppen har också spelat en betydande roll vid insamlingen av
inventeringsdata till systemmodellerna. Vi vill därför speciellt tacka referensgruppen för deras
medverkan i projektet.

Göteborg, Örnsköldsvik, Stockholm
den 29 april 2003
Håkan Stripple

Stefan Uppenberg

Malin Ribbenhed
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1 Inledning och bakgrund
Transporter utgör en mycket betydelsefull del i ett modernt samhälle och är i stor utsträckning
också en förutsättning för en väl fungerande samhällsstruktur. Nya tekniska landvinningar har
förstås betytt ökade möjligheter till både längre och snabbare transporter. Det totala
transportarbetet har också ökat mycket kraftigt sett över ett historiskt perspektiv. Dessa
ökande transportmöjligheter har givetvis också gjort det möjligt med t ex en ökad
centralisering av produktionen och ökade avstånd mellan hem och arbete. Samtidigt som
denna utveckling har inneburit en ökad rationaliseringsgrad i samhället har den också medfört
ett ökat beroende av transporter.
Den snabba tekniska utvecklingen av transportmedlen under 1900-talet i kombination med det
kraftigt ökande transportarbetet har idag lett fram till en situation där transporterna utgör ett
av de största miljöproblemen. Problemen är också mångfacetterade. Ett uppenbart problem
som framkom på ett tidigt stadium var avgasemissionerna från biltrafiken. Senare kom också
emissionerna från flyget, båttrafiken (både nyttotrafiken och fritidsbåtarna) och tågen att
hamna i fokus. För Sveriges del, där tågen företrädesvis drivs med el, var det uppenbart att det
inte var tillräckligt att studera enbart de emissioner som kom direkt ur transportmedlet utan ett
vidare perspektiv måste anläggas som även tog hänsyn till produktionen av el och dess
miljökonsekvenser. Det är idag vedertaget med ett systemperspektiv för alla typer av
emissionsanalyser och vanligen används livscykelanalyser (LCA) som analysverktyg.
För att kunna använda ett transportmedel krävs inte bara att själva transportmedlet med
drivmedel finns tillgängligt utan det krävs även en omfattande infrastruktur i form av vägar,
järnvägar, flygplatser, farleder, navigationshjälpmedel etc. Dessa skall byggas, underhållas
och renoveras, liksom transportmedlen själva. Infrastrukturerna innebär ofta omfattande
ingrepp i landskapet och medför olika typer av miljöpåverkan. För att en så fullständig analys
som möjligt skall kunna göras av ett transportslag krävs att både själva transportmedlet och
infrastrukturen analyseras ur ett systemperspektiv (t ex LCA). För att få en fullständig bild av
miljösituationen krävs således en relativt omfattande analys med komplexa datormodeller.
Även om utvecklingen har varit stark inom LCA-området de senaste tio åren så är
erfarenheterna av systemanalyser inom infrastrukturområdet relativt begränsade. LCAmodeller har dock gjorts på både vägar och järnvägar men några analyser på flygets och
sjöfartens infrastrukturer är inte kända.
Inte sällan ställs man inför ett val mellan olika transportslag. Det kan vara på det personliga
planet där man väljer mellan att ta bilen, tåget eller flyget till sin destination. Det kan gälla
strategiska val av transportslag som företag gör för sina godstransporter eller så kan det vara
nationella strategiska val av utbyggnad av infrastrukturer vilka kan få efterverkningar i
decennier framåt. Alla har de dock valsituationen som gemensam nämnare. Frågan är dock
vilka kriterier som valet skall basera sig på. I ett övergripande perspektiv finns många olika
möjligheter som t ex ekonomiska kriterier, regionalpolitiska kriterier, arbetsmarknadskriterier,
miljökriterier, energikriterier och tidsmässiga aspekter. Grunderna för valsituationerna är inte
sällan oklara och underlagen behäftade med stora osäkerheter. Det är dock viktigt att sträva
efter att skapa ett så säkert och välunderbyggt underlag som möjligt.
Målet för detta projekt har bland annat varit att skapa gemensamma bedömningsmetoder för
miljöpåverkan från olika typer av infrastrukturlösningar. Projektets fokus ligger på det
tekniska området och avser bedömning av miljö-, energi- och resursaspekter. Valet av
kriterier är av central betydelse i alla beslutssituationer och så även i valet mellan olika
infrastrukturlösningar. Vilken funktion fyller egentligen en infrastruktur? Är funktionen
mellan två infrastrukturer jämförbara och substituerbara? Vilka parametrar skall man ta
hänsyn till vid jämförelser? Hur skall parametrarna värderas? En mängd olika frågeställningar
föreligger således. Paralleller kan också dras till utvecklingen av produktspecifika regler för
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certifierade miljövarudeklarationer inom EPD-systemet (Environmental Product Declaration).
Idén med livscykelbaserade miljövarudeklarationer i EPD-systemet låg till grund för de
inledande diskussionerna i detta projekt. Det bestämdes dock tidigt att projektet inte skulle
begränsas av de regler som finns för EPD-systemet eftersom det skulle bli svårt att beskriva
vissa viktiga miljöfrågor kopplade till infrastruktur inom detta regelverk. Projektet fick därför
namnet ”Miljödeklarerad infrastruktur” för att inte knyta an allt för hårt till det mer strikt
definierade ordet ”Miljövarudeklaration”.
En stor vikt har lagts på metodutveckling men LCA-modeller för olika infrastrukturer har
också tagits fram för att utprova metodiken och om möjligt också utreda möjligheterna att
skapa förenklade och standardiserade metoder för bedömningarna. Som redan tidigare
framgått utgör transportmedlen och dess infrastruktur en enhet som med nödvändighet måste
analyseras sammantaget. Då mycket forskningsarbete redan föreligger för transportmedlens
miljöeffekter så har denna studie helt koncentrerats kring transportinfrastrukturen. Som
framgått är det dock viktigt att de utvecklade metoderna är utformade så att transportmedlens
och infrastrukturens effekter kan sammanvägas till en enhet i ett verkligt bedömningsfall.

2 Metoder och avgränsningar
2.1 Projektmål
Målet med detta projekt har varit att utveckla en metod för att ta fram miljödeklarationer för
infrastruktursystem. Metoden ska beskriva hur man på ett enkelt sätt tar fram
miljödeklarationer som belyser de mest betydande miljöpåverkanskategorierna för olika
infrastrukturlösningar. Miljödeklarationerna ska vara uppbyggda av funktionsrelaterade
miljönyckeltal (beskrivning av miljöpåverkan kopplat till nyttan) baserade på livscykelanalys.
Ett mål har också varit att en sådan miljödeklaration ska kunna användas för att styra
byggande, drift och underhåll av infrastruktur mot en mer miljöanpassad produkt ur ett
livscykelperspektiv. Informationen i en miljödeklaration ska t ex kunna användas som
underlag för att sätta upp mål inom ett miljöledningssystem.
Avsikten har även varit att det ska vara möjligt att med en rimlig arbetsinsats ta fram
miljödeklarationer för enskilda infrastrukturprojekt, eller delar av sådana, för att kunna
jämföra miljöprestanda mellan likartade projekt.

2.2 Projektgenomförande
Projektet har genomförts i samarbete med olika företrädare för branschen för att nå konsensus
bland annat kring hur infrastrukturens miljöpåverkan skall beskrivas, då detta är en viktig
förutsättning för att metodiken ska komma att accepteras och användas. En referensgrupp
bestående av representanter från Luftfartsverket, Banverket, Botniabanan AB och
Naturvårdsverket (se förordet) har träffats vid fem tillfällen för att diskutera viktiga vägval
och beslut i projektet.
Ursprungligen var tanken att projektet skulle omfatta väg, järnväg, luftfart och sjötransporter.
Vägverket och Sjöfartsverket valde dock att inte delta i projektet varför fokus i studien ligger
på infrastrukturslagen flyg och järnväg.
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Projektet har bestått av följande fyra delmoment:
1)
2)

3)
4)

Genomförande av LCA-fallstudier för järnvägens och flygets infrastruktur.
Metodutveckling för att kunna hantera vissa miljöpåverkanskategorier som är
viktiga och gemensamma för de olika transportslagen (t ex markanvändning,
biologisk mångfald etc).
Metodutveckling för att kunna koppla miljöpåverkan från infrastrukturen till
den nytta, den funktionalitet, som uppnås.
Utvärdering av 1) – 3) och sammanställning av metoder för att ta fram
miljödeklarationer för olika infrastrukturlösningar.

1. LCA-fallstudier
För järnvägens och flygets infrastruktur har livscykelanalyser utförts. Eftersom systemen är
väldigt stora och komplexa har livscykelanalyserna till stor del baserats på befintliga
schablondata för olika delar i systemen. Resultaten från studierna har sedan analyserats med
avseende på vilka komponenter i de respektive infrastruktursystemens livscykler som orsakar
den största miljöpåverkan. Därigenom kan man se hur t ex alternativa teknikval och väl
genomtänkta konstruktioner under planeringsskedet kan minska miljöpåverkan från underhåll,
energiförsörjning etc under senare delar av livscykeln.
2. Metoder för att hantera vissa miljöpåverkanskategorier
För många viktiga miljöpåverkanskategorier kopplade till infrastrukturprojekt finns det inte
metodik framtagen för att hantera dessa inom ramen för livscykelanalyser. Det gäller t ex hur
man ska beskriva markanvändning, buller, påverkan på biologisk mångfald etc (i denna studie
kallat påverkan på natur och kultur).
I projektet har de miljöpåverkanskategorier som är viktiga att beskriva för att trovärdiga
jämförelser mellan olika infrastrukturlösningar ska kunna göras identifierats. Vidare har för
de miljöpåverkanskategorier som inte kan hanteras inom en LCA en beskrivningsmetodik
utvecklats baserat på sammanställning och modifiering av befintliga metoder.
3. Nyttoparametrar
För att en beskrivning av miljöpåverkan från en produkt eller tjänst ska vara relevant i ett
bredare perspektiv bör miljöpåverkan sättas i relation till den nytta som uppnås vid
användning av produkten eller tjänsten. På det sättet kan ekonomi och effektivitet inkluderas i
miljöpåverkansbeskrivningen.
Ursprungligen fanns i projektet en idé om att kunna inkludera och hantera sådana
nyttoparametrar som samhällsekonomisk nytta, tidsfaktorer, kostnader, utnyttjandegrad,
livslängd etc. Referensgruppen bestämde dock i ett tidigt skede att projektet bara skulle
behandla ”traditionella” nyttoparametrar för transportarbete, som t ex person- och
godskilometer. Det visade sig att detta var tillräckligt svårt att beskriva på ett jämförbart sätt
för de båda infrastruktursystemen (se vidare kapitel 3.1.5).
4. Metoder för miljödeklarationer
Utifrån resultaten från 1), 2) och 3) har projektgruppen identifierat vilka som är de mest
betydande miljöpåverkanskategorierna och vilka delar av respektive infrastruktursystem som
bidrar mest till miljöpåverkanskategorierna.
Nyckeltal har tagits fram för att beskriva infrastruktursystemens bidrag till de olika
miljöpåverkanskategorierna baserat på LCA-fallstudierna. Nyckeltal har även tagits fram för
en beskrivning av var de största förbättringspotentialerna finns i respektive system med
avseende på miljöpåverkan. Kopplat till de senare nyckeltalen har det också tagits fram en
beskrivning av hur man kan beräkna vilka effekter genomförda förbättringar får på den totala
miljöpåverkan från systemen.
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Tanken är att dessa nyckeltal tillsammans med en beskrivning av påverkan på natur och
kultur enligt punkt 2 ovan ska utgöra själva miljödeklarationen för ett infrastruktursystem. En
beskrivning har gjorts för hur man beräknar nämnda nyckeltal samt hur nyckeltalen kopplar
till beskrivningen av påverkan på natur och kultur. Det ges även vägledning till hur man kan
använda informationen i en miljödeklaration för att sätta upp relevanta mål för en
miljöanpassning av verksamheten.

2.3 Systemtänkande som beslutsunderlag
Produktion av varor och tjänster är ofta mycket komplexa och kan omfatta många olika
samhällsgrenar som t ex utvinning av råvaror, produktion av byggnader, elproduktion och
transporter. Det kan på grund av denna komplexitet vara svårt att beräkna emissioner och
energiförbrukning på ett relevant sätt för hela produktionssystemet. Ännu svårare blir det när
olika produktionssystem skall jämföras eller när olika förändringsalternativ skall bedömas. Ett
system är en enhet som består av flera olika delar i samverkan. Genom att tillämpa ett
systemtänkande, d v s ta hela systemet i beaktande, kan man t ex undvika att en
miljöbelastning flyttas från en del av systemet till en annan vilket annars kan vara fallet vid
olika åtgärder och förändringar. Exempelvis bör man försäkra sig om att ett byte till ett
mindre miljöpåverkande material inte medför att den totala miljöbelastningen ökar på grund
av att miljöpåverkan från t ex drift och underhåll ökar. Att arbeta med produktionssystem i
stället för enskilda produktionsprocesser ställer ökade krav på metodik och genomförande. En
logisk och strukturerad arbetsmetodik krävs med väl genomtänkta analysformer. För
beräkningarna krävs datorstöd. För systemanalyser står inte så många olika möjligheter till
förfogande. Den egentligen enda helt utarbetade och standardiserade metoden som står till
förfogande är den s k Livscykelanalysen (LCA). Denna metod utgör också grunden för
Certifierade miljövarudeklarationer (EPD). Andra tänkbara analysverktyg skulle kunna vara
metoder som används vid Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) eller någon form av
nyckeltal för att beskriva och jämföra olika typer av system. Nedan följer en kort genomgång
av några av de verktyg som finns för att beskriva och kommunicera miljöpåverkan.

2.3.1

Livscykelanalyser (LCA)

LCA är en metod med vars hjälp man kan beskriva och kvantifiera produkters miljöbelastning
under alla steg i livscykeln, från utvinning av råvaror, tillverkning och användning till
återvinning och avfallshantering. En livscykelanalys är således en kartläggning av
resursanvändning och emissioner till luft, vatten och mark från ”vaggan till graven” för en
produkt.
Inom ISO (International Organization for Standardisation) har man utvecklat standarder för
livscykelanalyser, den s k ISO 14040-serien. I enlighet med standarderna består en
livscykelanalys av följande delar:
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Definition av mål och omfattning: Syftet med analysen anges i detta steg. Vidare sätts
målen för studien upp, systemgränser väljs, funktionell enhet, d v s vad som studeras och
som alla resultat hänförs till, definieras m m.
Inventeringsanalys: I detta steg beräknas material- och energiflöden till och från det
undersökta systemet och data för alla delaktiviteter samlas in och sammanställs.
Miljöpåverkansbedömning: I miljöpåverkansbedömningen aggregeras resultaten från
inventeringsanalysen och en utvärdering av potentiella miljöeffekter görs. Exempel på
miljöeffekter är växthuseffekt, försurning, eutrofiering samt marknära ozon.
Miljöpåverkansbedömningen är indelad i tre delar:
- Klassificering:
Emissioner
och
resursflöden
grupperas
efter
olika
miljöpåverkanskategorier. Alla typer av emissioner som kan bidra till exempelvis
växthuseffekten grupperas under rubriken ”växthuseffekten” och alla typer av
emissioner som bidrar till försurningen grupperas under rubriken ”försurning” etc.
Vissa ämnen eller emissioner kan bidra till flera olika miljöpåverkanskategorier
samtidigt.
- Karakterisering: Karakteriseringen innebär att de olika bidragen till respektive
miljöpåverkanskategori aggregeras så att ett enda tal för respektive
miljöpåverkanskategori erhålls. Exempelvis aggregeras utsläpp av koldioxid och
metan, som listas under kategorin klimatpåverkan, till koldioxidekvivalenter. Därefter
summeras ekvivalenterna. På så sätt erhålls ett kvantitativt mått på de
miljöpåverkanskategorier som studeras.
- Viktning: I viktningssteget (värdering) viktas de olika kategoribidragen från
karakteriseringen samman till ett eller några få tal. Detta sker genom att använda
värderingsmetoder, som utformats för att på något sätt fånga upp och beskriva hur
samhället förväntas värdera de olika bidragen. Många LCA-studier stannar ofta vid
den ”miljöpåverkansprofil” som ges av karakteriseringen. Syftet är då att låta
användaren av studien matcha miljöpåverkansprofilen mot sina egna preferenser och
värderingar.
Tolkning: I tolkningsteget tolkas resultaten och förslag till förbättringar ges.

LCA används ofta som ett verktyg för att identifiera i vilket/vilka led en produkt, tjänst eller
process har sin största miljöpåverkan. LCA används idag som underlag för både kortsiktiga
och långsiktiga beslut och kan användas av såväl företag som offentliga myndigheter. LCA
kan exempelvis användas:








för att lära känna sin produkt eller sitt systems miljöegenskaper
som jämförelse mellan olika alternativa produkter, processer etc.
som underlag för produktutveckling
som stöd i miljöledningsarbetet
som underlag till miljövarudeklarationer (EPD) eller miljönyckeltal
som underlag för miljökommunikation och marknadsföring
som underlag för upphandling

2.3.2

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är en lagstadgad process som syftar till att skydda
miljön. Syftet med MKB är att man innan ett projekt genomförs går igenom vilka
konsekvenser projektet kan medföra på miljön. Resultaten skall sammanfattas i ett dokument
som fungerar som beslutsunderlag i den fortsatta processen med tillståndsansökan för
verksamheten. I Sverige regleras MKB av sjätte kapitlet i Miljöbalken
”Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag”. I detta kapitel anges vad en
MKB skall innehålla samt hur processen skall genomföras. Där postuleras: ”Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter
som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark,
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vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är
syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.
Miljöbalken reglerar även för vilka typer av ärenden en MKB skall uppföras, nämligen
verksamhet enligt kapitel 9 ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd”, kapitel 11 ”
Vattenverksamhet”, kapitel 12 ”Täkter, jordbruk och annan verksamhet” samt kapitel 17
”Regeringens tillåtlighetsprövning”.
Enligt sjätte kapitlet i Miljöbalken skall MKB-dokumentet innehålla:
 En icke-teknisk sammanfattning där projektet och dess konsekvenser beskrivs på ett
enkelt och lättfattligt sätt.
 Områdets utseende i nuläget skall beskrivas och det är även önskvärt att syftet med MKBdokumentet anges.
 Olika alternativ för projektets lokalisering, utformning och omfattning som övervägts
samt varför ett visst alternativ valts. Valt alternativ skall jämföras med ett s k
nollalternativ, som beskriver utvecklingen på platsen om projektet inte genomförs.
 Effekter på människor, flora och fauna, mark, vatten, luft, klimat, landskap, kulturmiljö
och hushållning skall beskrivas. Slutligen skall en samlad bedömning av effekterna göras.
Målet med en MKB är således att beakta miljömässiga överväganden i projektets
beslutsprocess och att därigenom förutse, undvika eller lindra negativa biofysiska, sociala och
andra relevanta konsekvenser.
Miljökonsekvensbeskrivningen är till sin natur både ett dokument och en process. Processen
består i en rad moment som till slut skall mynna ut i det dokument som utgör
beslutsunderlaget för olika typer av beslutsfattare.

2.3.3

Miljödeklarationer

2.3.3.1 Certifierade miljövarudeklarationer (EPD)
Certifierade miljövarudeklarationer, EPD (Environmental Product Declarations) är ett
faktabaserat och kvalitetssäkrat system för att tillhandahålla miljöinformation baserad på
livscykelanalysmetodik. Syftet med en EPD är att objektivt och trovärdigt ge en kvantitativ
beskrivning av en produkts miljöegenskaper. En EPD innehåller följande information:




Beskrivning av tillverkare/importör samt produkt eller tjänst inklusive en eventuell
innehållsdeklaration.
Presentation av miljöprestanda (baserat på en livscykelanalys).
Information från företag och certifieringsorgan inklusive en eventuell
återvinningsdeklaration.

Förutom att ge livscykelbaserad information om miljöprofilen för en vara eller en tjänst, kan
alltså en EPD även innehålla ytterligare information, såsom om produktens innehåll,
återvinning, avfallshantering samt tillverkarens miljöarbete. Under presentation av
miljöprestanda skall följande kategorier som ett minimum redovisas:
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Resursanvändning
- Icke förnybara resurser
- Förnybara resurser
- Elförbrukning, netto
Föroreningsutsläpp
- Utsläpp av växthusgaser
- Utsläpp av ozonnedbrytande gaser
- Utsläpp av försurande gaser
- Utsläpp av gaser som bidrar till bildning av marknära ozon
- Utsläpp av föroreningar som bidrar till akvatisk syretäring
- Utsläpp av toxiska ämnen
Avfallsgenerering
- Farligt avfall
- Övrigt avfall

EPD ger inte någon värdering av miljöegenskaperna utan det är upp till mottagaren att göra
sina ställningstaganden utifrån sina egna utgångspunkter och de uppgifter om produktens
miljöegenskaper som anges i deklarationen. Informationen i en EPD är granskad och
certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
EPD-systemet initierades 1998 och förvaltas av Miljöstyrningsrådet (MSR). Systemet bygger
på en internationell teknisk rapport, ISO/TR 14025 Typ III miljödeklarationer. Enligt den
tekniska rapporten skall alla typ-III-miljödeklarationer följa kraven i ISO 14020 om generella
principer för miljömärkning och miljödeklarationer samt tillämpliga delar av standarderna för
livscykelanalyser (ISO 14040-serien). Miljöstyrningsrådet har utarbetat generella krav för
systemet vilka beskrivs i ”Bestämmelser för certifierade miljövarudeklarationer, EPD” (MSR
1999:2)
Vidare bygger EPD-systemet på att olika tillverknings- eller tjänsteföretag tar fram s k
produktspecifika regler (PSR) för olika produkt- och tjänstegrupper. Syftet med reglerna är att
deklarationer inom en och samma produktgrupp skall bli jämförbara samt att deklarationer
inom en värdekedja skall vara adderbara.

2.3.3.2 Egna miljöuttalanden
Förutom certifierade miljövarudeklarationer existerar det även andra typer av
miljödeklarationer på marknaden, i vilka s k egna miljöuttalanden görs. Inom ISO har man
även utarbetat en standard för egna miljöuttalanden, Typ II miljömärkning (ISO 14021:1999).
I standarden återfinns krav och rekommendationer på lämpligt innehåll och språkbruk att
använda vid egna miljöuttalanden t ex i samband med information, marknadsföring och
reklam. Standarden beskriver allmänna krav för egna miljöuttalanden, bedömningar och krav
i samband med verifiering av uttalanden samt specifika krav för särskilda uttalanden.
Uttalandena kan utgöras av påståenden, symboler och grafik och kräver inte en extern
verifiering. Standarden omfattar även kraven i ISO 14020.

2.3.4

Miljöindikatorer och miljönyckeltal

Miljöindikatorer och miljönyckeltal används inom företag och organisationer huvudsakligen
för att:



styra och följa upp miljöarbetet, exempelvis inom ramen för ett miljöledningssystem
kommunicera miljöprestanda hos en organisation, produkt eller tjänst

Det finns inte någon entydig definition på termerna miljöindikatorer eller miljönyckeltal.
Miljöinformationsutredningen, SOU 1997:4, gör följande tolkning:
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Miljöindikator är en egenskap eller ett fenomen i miljön eller i företagets miljöarbete som
är observerbart och möjligt att klassificera antingen kvantitativt eller kvalitativt utan att
man därmed avger ett omdöme.
Miljönyckeltal uttrycker oftast relationer med storheter och kan avse t ex använd energi,
råvara eller utsläpp till luft per produktionsvolym, antal anställda eller någon annan enhet
som bedöms som informativ och relevant.

Inom ISO har man utvecklat en vägledningsstandard för utvärdering av miljöprestanda (ISO
14031:1999). I denna återfinns ett antal indikatorbegrepp och ett av dem är indikator för
miljöprestanda vilket definieras som ett ”specifikt uttryck som ger information om
organisationens miljöprestanda”. Miljöprestanda definieras i sin tur som resultatet av hur väl
en organisation hanterar sina miljöpåverkanskategorier.
Syftet med miljönyckeltal är således att på ett effektivt sätt visa hur väl ett företag har lyckats
i sitt miljöarbete. Detta underlättas om nyckeltalen möjliggör företagsinterna uppföljningar
över tiden, jämförelser med den egna branschen samt, om möjligt, jämförelser med andra
företag.
Miljönyckeltalen mäter ofta hur företagets verksamhet påverkar miljön i förhållande till den
nytta verksamheten skapar och är många gånger en kvot med miljöbelastningen i täljaren och
något mått på nyttan i nämnaren. Miljöindikatorer och nyckeltal utgör ett verktyg för att
sammanfatta omfattande information. De skall vara övergripande, aggregerade och
kortfattade och samtidigt relevanta, jämförbara och lättfattliga.
Indikatorer används inte bara inom företagen utan Naturvårdsverket har på regeringens
uppdrag tagit fram ett system med indikatorer för nationell uppföljning av
miljökvalitetsmålen (NV-rapport 5006). Syftet med det föreslagna systemet, som innehåller
ungefär 200 indikatorer, är framförallt att ge regering, riksdag och myndigheter översiktlig
information.

2.4 Beslutsunderlag för infrastrukturlösningar
Som framgår ovan finns det flera olika verktyg för att beskriva och kommunicera
miljöpåverkan från en produkt eller ett system. Som nämnts tidigare kan resultatet från en
LCA bl a användas för att identifiera var man kan hitta de största miljöbelastningarna (s k
”hot spots”) i ett system. Utifrån detta kan man göra miljömässigt lämpliga förbättringar i en
produkt eller i en process eller på annat sätt lägga tyngdpunkten i sitt arbete på de delar som
är mest befogade ur miljösynpunkt. Resultat från livcykelanalysstudier kan användas för att
underlätta utredningar såsom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Skillnaden mellan en
LCA och en MKB är att en LCA uppskattar den potentiella miljöpåverkan d v s alla
resursuttag och emissioner som eventuellt kan bidra till någon miljöpåverkan tas med i
uppskattningen oberoende av den fysiska lokaliseringen. En MKB ser däremot mer till den
faktiska påverkan som kommer att föreligga för ett specifikt objekt. Livscykelanalyser kan ge
en vägledning i var den stora miljöpåverkan sker under en livscykel eller i det system man
studerar. Sådana resultat kan användas dels för att optimera ett system d v s minimera
miljöpåverkan och sätta in resurser eller ändra en process. Detta kan användas exempelvis för
att ta reda på var i en livscykel eller process som en miljökonsekvensbeskrivning ska
fördjupas. Enligt miljöbalken ska olika alternativ utredas ur ett helhetsperspektiv. I de allra
flesta tillståndsansökningar är det både en praktisk omöjlighet samt ej ekonomiskt försvarbart
att kunna uppfylla detta krav till fullo.
Utöver att använda LCA-resultat som underlag för det interna förbättringsarbetet, exempelvis
i form av nyckeltal, kan dessa användas som underlag för beslut gällande olika alternativ för
en specifik infrastrukturlösning exempelvis vid planering eller då åtgärder skall göras, d v s
olika alternativ kan jämföras. Dessutom kan olika infrastrukturlösningar för en given
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transportväg, exempelvis järnväg respektive flyg, jämföras med varandra ur ett
livscykelperspektiv.
I juli 2001 trädde ett EG-direktiv om bedömning av vissa planers och programs inverkan på
miljön i kraft. Planer och program som antas medföra en ”betydande miljöpåverkan” skall
enligt direktivet miljöbedömas tidigt i processen. För att kunna avgöra om det är betydande
miljöpåverkan är det viktigt att en helhetsbedömning görs. EG-direktivets syfte är bl a att
bidra till att integrera miljöpåverkanskategorier i planer och program samt att allmänheten
skall ges möjlighet att yttra sig om utkast till planer och program. Enligt direktivet skall en
miljörapport tas fram. I denna skall bl a den betydande miljöpåverkan som kan antas
uppkomma vad gäller biologisk mångfald, befolkning, folkhälsa, djurliv, växtliv, mark,
vatten, luft, klimatfaktorer, kulturarv samt landskap beskrivas. Direktivet ska senast i juli
2004 ha införlivats i svensk lagstiftning. De nationella och länsvisa transport- och
infrastrukturplanerna som fastställs av regering, länsstyrelse eller regionalt självstyrelseorgan
kommer sannolikt att omfattas av direktivet (Naturvårdsverket, 2001).
Baserat på ovanstående argumentering har det befunnits naturligt att förorda livcykelanalysen
som basverktyg för systemanalysen av både transporternas infrastruktur (som behandlas i
denna rapport) och transportmedlen. Livcykelanalysen kan sedan användas som bas för vidare
behandling med t ex MKB-metodik, för framtagning av miljövarudeklarationer eller för
framställning av olika nyckeltal. Det gemensamma draget för metoderna blir då
systemangreppssättet vilket förordas som förhållningssätt, inte bara vid livscykelanalyser.

2.5 Avgränsningar mot trafik och annan infrastruktur
2.5.1

Infrastrukturen och trafiken i samverkan

Beskrivningen av den totala miljöpåverkan från transporter kan illustreras med följande
matris, där rutorna symboliserar miljöpåverkan från de olika faserna:

Tillverkning

Drift

Avveckling

Infrastruktur
Trafik
För att få den totala miljöpåverkan för transporter skall således miljöpåverkan från
infrastrukturen och trafiken adderas. För att detta skall vara möjligt måste infrastrukturens
parametrar och beräkningsätt vara kompatibelt med trafikens så att de enkelt kan bilda en
enhet. I vissa hänseenden är det inte självklart om en parameter skall hänföras till
infrastrukturen eller trafiken. Ett exempel på detta är buller då bullernivåerna påverkas både
av lokaliseringen av infrastrukturen och av trafikeringen. Det är dock viktigt att man håller
isär detta så att inte dubbelräkning uppstår om man lägger ihop trafik och infrastruktur. Detta
kan exempelvis göras genom att man har kriterier för buller för infrastrukturen medan själva
bullernivåerna hänförs trafiken.
Förutom att infrastrukturen och trafiken samverkar så sker även samtransport, d v s olika
infrastrukturlösningar och trafikslag samverkar med varandra. Det är sällan endast en typ av
infrastruktur- eller trafikslag nyttjas när något skall transporteras utan ofta sker detta i olika
kombinationer av infrastrukturer och trafikslag. I detta projekt avgränsar vi oss dock till att
beakta varje infrastrukturslag för sig. Målet är dock att den metod som utvecklas skall kunna
leda till att miljöpåverkan från olika infrastrukturslag kan adderas.

2.5.2

Infrastrukturen – gränser och avgränsningar

Hur ser då transportsystemen ut ur ett LCA-systemperspektiv? Låt oss inledningsvis betrakta
fyra olika vanliga transportsystem och analysera systemens utformning, likheter och olikheter.
För betraktelsen har vi valt transportsystemen: järnvägstransporter, bil-/lastbilstransporter,
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flyg- och fartygstransporter. Ur ett LCA-systemperspektiv skall alltså alla de komponenter
som bidrar till transporten tas med i systemet och analyseras från ”vaggan till graven”. I Figur
1 till Figur 4 har ett försök gjorts att schematiskt illustrera de olika komponenter som utgör en
transport. För järnväg, Figur 1, framgår att förutom själva tågtrafiken som utgörs av tågens
produktion, drift och underhåll samt tillverkning av drivmedlen så finns en omfattande
infrastruktur för att möjliggöra tågtrafiken. Betraktas en transport framgår att transporten
startar och slutar vid en järnvägsstation. Mellan dessa finns en järnväg, eventuella broar och
tunnlar. Det måste också finnas elledningar för elektrifierad tågdrift och därtill ett omfattande
signal-, kontroll- och styrsystem.
För vägtrafiken ser situationen lite annorlunda ut, Figur 2. I likhet med tågen behövs
produktion, drift och underhåll av fordonen samt produktion av drivmedlen. Ett
distributionsnät för drivmedel i form av bensinstationer behövs också för vägtrafiken. Till
skillnad från tågen behövs i princip inte några speciella på- och avlastningsanläggningar. I
vissa fall förekommer dock både passagerar- och godsterminaler. Mellan de båda
destinationerna finns en väg som måste produceras, drivas och underhållas. Kontroll- och
styrsystem behövs också för vägarna samt, i vissa fall, även belysning av vägarna med
tillhörande elproduktion.
En flygtransport skiljer sig ytterligare åt i jämförelse med de båda första transportexemplen,
Figur 3. I likhet med exemplen järnväg och väg behövs dock ett transportmedel (flygplan)
som måste produceras, drivas och underhållas med tillhörande drivmedelsproduktion. Till
skillnad från de båda första exemplen behövs här inte någon infrastruktur mellan
destinationerna förutom vissa navigationshjälpmedel. Den infrastruktur som finns är främst
knuten till flygplatserna.
Fartygstransporter påminner till sin systemnatur mycket om flygtransporterna, Figur 4. I
likhet med övriga exempel behövs ett fartyg som måste produceras, drivas och underhållas
med tillhörande drivmedelsproduktion. En transport sker mellan två hamnar och mellan dessa
finns nästan enbart en struktur för navigationens underlättande.

Järnvägar
Broar, tunnlar etc.
Energiförsörjning (el)
Kontroll, styrsystem
Järnvägsstation

Järnvägsstation
Tågtrafik

Figur 1

Schematisk systembild av tågtrafik med dess infrastruktur.

Ingen eller
ev. godsterminal

Vägar
Broar, tunnlar etc.
Energiförsörjning (bensinstationer)
Kontroll, styrsystem, belysning

Vägtrafik

Figur 2

Schematisk systembild av vägtrafik med dess infrastruktur.
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Navigeringshjälpmedel
Flygplats

Flygplats
Flygtransport

Figur 3

Schematisk systembild av flygtrafik med dess infrastruktur.

Navigeringshjälpmedel
Hamn

Hamn
Fartygstransport

Figur 4

Schematisk systembild av fartygstrafik med dess infrastruktur.

Som har framgått av ovanstående exempel finns både skiljande och förenande drag hos de
olika transportslagen. I Figur 5 har de olika transportslagens egenskaper sammanfattats.
Beträffande trafiken så uppvisar de olika transportslagen, ur ett systemperspektiv, stora
likheter. Dessa kan således relativt enkelt hanteras systemmässigt genom att man tittar på
transportmedlens produktion, drift och underhåll samt produktionskedjan för drivmedlen.
Omfattningen av en sådan heltäckande analys är dock betydande. Beträffande infrastrukturen
så uppvisar de olika transportslagen betydande principiella skillnader. Ur principiell synvinkel
går vattendelaren främst mellan järnvägen och vägtrafiken å ena sidan och flyget och
fartygstrafiken å andra sidan. Den principiellt viktigaste skillnaden ligger i att ingen (eller
endast lite) infrastruktur behövs mellan destinationerna för flyget och fartygstrafiken.

Pålastningsanläggning

Infrastrukturen
Anläggningar för uppbärande av transportmedlet (vägar, järnvägar, broar, tunnlar)
Energiförsörjning (elledningar, bensinstationer)
Navigeringshjälpmedel
Kontroll och styrsystem
Avlastningsanläggning
Trafiken: Transportmedel (bil, tåg, båt, flygplan)

Figur 5

Aggregerad systembild visande en generell transport med dess infrastruktur.

Projektet syftar således till att ta fram gemensamma förutsättningar för miljöbedömningar av
olika typer av infrastrukturlösningar. Då en hel del grundläggande forskningsarbete redan
gjorts på trafikens systemmodeller har dessa delar utelämnats i detta projekt. Projektet
fokuserar således helt på de resterande infrastruktursystemen men en koppling har gjorts till
trafikens systemmodeller för att möjliggöra kompatibiliteten.

2.6 Miljöpåverkanskategorier
Vid byggande, drift och underhåll av olika infrastrukturslag uppstår en mängd olika typer av
miljöpåverkan. Dels sker resursuttag och utsläpp av substanser som leder till olika effekter,
dels medför lokaliseringen av infrastrukturen att t ex landskapsbilden förändras och att
barriäreffekter uppstår etc. I denna studie har de miljöpåverkanskategorier1 som är viktiga att
beskriva för att tillförlitliga analyser och jämförelser av miljöpåverkan mellan olika
infrastrukturlösningar skall kunna göras, identifierats. I nedanstående tabell redogörs för dessa
miljöpåverkanskategorier.
1

I denna rapport används termen miljöpåverkanskategorier som samlingsnamn för olika typer av
miljöaspekter och miljöpåverkan.
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Tabell 1 Beskrivning av miljöpåverkanskategorier för transportmedlens infrastruktur.
Miljöpåverkanskategori
Exempel på mätetal
Lokalisering
Markanvändning
Ianspråktagen markyta, m2 och marktyp
Påverkan biologisk mångfald
Artrikedom efter jämfört med före exploatering
Barriäreffekter
Förändring/försvårande av djurs och människors naturliga
rörelsemönster
Förändring av landskapsbild
Estetiska värden efter jämfört med före exploatering
Olycksrisker – människor
Olycksrisk vid viss lokalisering/utformning
Olycksrisker – djur
Olycksrisk vid viss lokalisering/utformning
Olycksrisker – miljö
Olycksrisk vid viss lokalisering/utformning
Jungfruliga
Återvunna
Resursanvändning
Icke förnybara materialresurser
kg
kg
Förnybara materialresurser
kg
kg
Icke förnybara energiresurser
MJ
MJ
Förnybara energiresurser
MJ
MJ
Emissioner
Växthusgaser
kg
Ozonnedbrytande gaser
kg
Försurande ämnen till luft
kg
Försurande ämnen till mark och
kg
vatten
Eutrofierande ämnen till luft
kg
Eutrofierande ämnen till mark och kg
vatten
Bildning av marknära ozon
kg
Toxiska ämnen till luft
kg
Toxiska ämnen till mark och vatten kg
Avfall
Till återvinning
Till förbränning
Till deponering
kg
kg
kg
Buller och vibrationer
Area påverkad av infrastrukturspecifikt buller
Vissa av miljöpåverkanskategorierna i ovanstående tabell, såsom resursanvändning och
emissioner, hanteras i traditionella livscykelanalyser. Andra aspekter, t ex förändring av
landskapsbild och påverkan på biologisk mångfald, är dock mer eller mindre svårhanterliga.
Vidare saknas ofta data för vissa kategorier, t ex vad gäller utsläpp av toxiska ämnen.
Dessutom är det väldigt svårt att redogöra för hur avfallet kommer att tas om hand, d v s vad
och hur mycket av avfallet som går till återvinning, förbränning respektive deponering.
Utöver det är det svårt att få information om vilka resurser som är jungfruliga respektive
återvunna. I kapitel 3 och 4 diskuteras detta mer ingående.

22

Miljödeklarerad infrastruktur

IVL rapport B1526

3 LCA-fallstudier
3.1 Systemval och beräkningsmetodik
3.1.1

Val av systemgränser

Principen för valet av systemgränser har varit att ta med så mycket som möjligt av
infrastrukturen utan att skapa ett så komplext system att tillämpningen äventyras.
Svårigheterna med systemgränsdragningarna ligger snarare i svårigheterna att begränsa,
förenkla och standardisera än att skapa stora omfattande system.
Systemgränsvalet har i studien baserats på tre grundläggande operationer nämligen
Byggnation, Drift och Underhåll av en transportinfrastruktur. Dessa operationer kan sedan
brytas ner i ytterligare finare strukturer och en mera detaljerad precisering av parametrar kan
göras. I nedanstående tabell visas ett exempel på en ytterligare precisering av vilka
modellprocesser som bör innefattas i systemmodellerna.
Tabell 2 Exempel på modellprocesser som bör innefattas.
Operation
Precisering av erforderliga LCA-inventeringsdata
Byggnation
Data för använda material.
Data för produktionsprocessen.
Drift
Data för använda material och kemikalier.
Data för driftsprocessen.
Underhåll
Data för använda material.
Data för underhållsprocessen.
Givetvis skall alla miljörelevanta aktiviteter tas med i modellen så den verkliga avgränsningen
får avgöras från fall till fall. Ovanstående modellschema skall tillämpas på samtliga
infrastrukturdelar d v s både avseende på- och avlastningsanläggningarna och på
mellanliggande infrastruktur (järnväg, väg, navigationsutrustning etc). Hur detta kan
genomföras visas i de två tillämpningsexempel som genomförts i studien. Systemstrukturerna
för dessa visas i kapitel 3.1.3 och 3.1.4.

3.1.2

Gränsdragningar mellan systemstrukturerna

Hittills har vi endast behandlat de olika infrastrukturslagen som enskilda separata system. Vi
har dessutom endast betraktat en enda transport mellan två destinationer. Nu är förstås
verkligheten mera komplicerad än så. De olika infrastrukturslagen är ju i många fall inte helt
substituerbara och endast i vissa fall står valet mellan två olika transportinfrastrukturer. En
mycket viktig skillnad mellan olika infrastrukturer är den geografiska täckningen. Vägar finns
nästan överallt och täcker således ofta en transport ända till slutdestinationen. Flyget är ju
däremot begränsat till flygplatserna, tågen till tågstationerna och fartygstransporterna till
hamnarna. Detta faktum gör att en hel transport inte sällan utgörs av en kombination av olika
infrastrukturer. Var går gränsen mellan de olika infrastrukturerna? I gränssnittet finns således
ett allokeringsproblem. Om t ex en transport först går med bil och sedan med flyg kan man ju
fråga sig om bilvägen ut till flygplatsen eller parkeringen vid flygplatsen hör till vägtrafikens
eller till flygplatsens infrastruktur. Samma problem finns för godsterminaler vid flygplatser,
järnvägsstationer och hamnar. En godsterminal tjänstgör i stor utsträckning som en
omlastningsterminal mellan olika infrastrukturslag. Hur skall fördelningen göras av
godsterminalens miljöpåverkan till de inblandade infrastrukturslagen? Ett annat
allokeringsproblem som finns är de många ”icke transportrelaterade” aktiviteter som finns på
t ex flygplatser och järnvägsstationer som t ex butiker och restauranger.
Det behövs således några grundläggande allokeringsregler för att hantera gränssnittet mellan
de olika infrastrukturslagen. Ett förslag på allokeringsregler har tagits fram i projektet.
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Följande enkla allokeringsprinciper föreslås för gränsdragningen
infrastrukturslag och mellan infrastrukturen och omgivningen.






mellan

olika

Endast sådan verksamhet som direkt kan relateras till transporterna skall allokeras till de
olika infrastrukturslagen, t ex butiker och restauranger skall ej allokeras till någon
transportinfrastruktur utan lämnas utanför systemet.
För transporterna skall transportslaget följas så långt som möjligt, t ex skall tillfarter och
parkeringsplatser vid flygplatser och järnvägsstationer allokeras till vägtrafikens
infrastruktur.
Byggnader och andra fasta anläggningar som hör till flygplatser, järnvägsstationer,
hamnanläggningar och terminaler för vägtrafiken skall allokeras till respektive
infrastrukturslag även om dessa utgör ett gränssnitt mellan två infrastrukturer.

3.1.3

Systemstruktur för järnvägens infrastruktur

I Figur 6 nedan redovisas strukturen av LCA-modellen för järnvägens infrastruktur
inkluderande moduler för själva järnvägstransporten. Uppbyggnaden av modellstrukturen har
så långt möjligt baserats på Banverkets anläggningsstruktur (BVF 811).
Modellen beräknar miljöpåverkan från en järnvägstransport genom att väga samman
miljöpåverkan från en viss andel av järnvägsinfrastrukturen med själva transportarbetet för
tågdrift. Hur dessa delar balanseras beskrivs i modulen ’Järnvägstransport’. Bidraget från
själva tågdriften specificeras i modulerna ’Transportarbete person/gods’ och bidraget från
infrastrukturen specificeras i modulen ’1 km järnväg’. I modulen ”1 km järnväg” anges alla
mängder av olika komponenter och processer i järnvägsinfrastrukturen och systemet knyts på
det sättet samman. Modellen har som bas att spegla aktiviteterna under en 60-års period. I
modellen har dock inga prognoser för förändringar över tiden antagits. Drift och underhåll,
utsläpp från fordon, trafikering av järnvägen och annat som kommer att förändras över tiden
har i modellen antagits vara konstant över hela betraktelseperioden.
En aggregering av komponenter i olika aktivitetsklasser har gjorts i modellen. Indelningen
framgår av färgkodningen för modellen. Aktivitetsklasserna används framför allt vid
utvärderingen av resultaten.
Data för järnvägen har till stor del hämtats från det pågående byggandet av Botniabanan som
blir 19 mil ny järnväg längs norrlandskusten mellan Nyland och Umeå.
Mer detaljer kring modelluppbyggnaden och datakällor återfinns i kapitel 3.2.1 samt i ett
appendix (bilaga 3) som redovisar inventeringsdata för LCA-modellen.
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Räl

Stålproduktion - BF, profil

Sliper, betong

Banöverbyggnad

Spårballast

Terrass
Terrass - massbalans
Banunderbyggnad

Transportarbete person

Bro

Terrassering, bro
Arbetsmaskiner, diesel

Tunnel

Transportarbete gods

1 km järnväg
Cement [kg]

Betongprocessen [m3]

Betong [kg]

Makadam [kg]

Elkraftanl.

Grus [kg]
Signalanl.

Koppar
Varmförzinkat stål

Teleanl.

Zink
Aluminium

Övriga anl.
Produktion - PVC polymer

Byggnader - prod

Produktion - mjukgörare

PVC plast tillverkning

Servicevägar-prod

CaCO3 - framställning
Vägfordon prod, diesel

BEST-prod

Spårfordon prod, diesel
Vägfordon prod, bensin
Dieseltåg
Eltåg

Arbetsredskap, bensin

Idrifttagning

DoU

Produktion och distribution av bensin
Vägfordon, bensin
Vägfordon, diesel
Produktion och distribution av diesel

Spårfordon, diesel
Herbicider
Eldningsolja

Elkraft - svenskt genomsnitt
Elkraftmixer - Svensk genomsnittsproduktion

Reinvestering

Vattenkraft
Kärnkraft

Anläggningsarbeten
Bränsleproduktion (olja)
Byggnader (stationer)
Drift och underhåll
Elproduktion
Infrastrukturtransporter (ej alla)
Material/utrustning
Specifikationer
Transportarbete

Elkraftproduktion - kol/mottryck
Elkraftproduktion - naturgas/mottryck
Elkraftproduktion - olja/mottryck
Elkraftproduktion - olja/kondenskraft
Elkraftproduktion - biomassa/mottryck
Vindkraft

Figur 6

Schematisk bild visande strukturen av LCA-modellen för järnvägens infrastruktur.
Figuren inkluderar även moduler för själva järnvägstransporten (modulerna
’Transportarbete person’ och ’Transportarbete gods’). Observera att färgkoderna
både representerar aktivitetesmodulerna samt transportpilarna.
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Systemstruktur för flygets infrastruktur

Figur 7 visar strukturen av LCA-modellen för flygets infrastruktur inkluderande en modul för
själva flygtransporten (Transportarbete). Modellen baseras på en beskrivning av flygplatsens
olika delar samt de aktiviteter som förekommer på en flygplats. Som systemgräns har valts en
flygplats, inkluderande hela flygplatsområdet med inflygningsmaster m m. Kvantitetsdata
beskrivs i modulen ’Infrastruktur – Flygplats’. Till denna länkas de material och processer
som förekommer i samband med flygplatsen. Moduler med LCA-data för dessa material
återfinns också i modellen. Modellen har som bas att spegla aktiviteterna under en 60årsperiod. I modellen har dock inga prognoser för förändringar över tiden antagits.
Flygplastdrift, utsläpp från fordon, trafikering av flygplatsen och annat som kommer att
förändras över tiden har i modellen antagits vara konstant över hela betraktelseperioden.
Modellen tar sin utgångspunkt i de tre delarna byggnation, drift och underhåll. Modellen
beskriver processer som byggnation och underhåll av rullbanor, taxibanor, uppställningsytor,
terminalbyggnader, kringutrustningar, elinstallationer m m. Modulen flygplatsdrift speglar
driften av en flygplats såsom elförbrukning, uppvärmning, snöröjning, avisning av flygplan
etc. I modellen finns även moduler som beskriver produktion av bränslen och elkraft. En
aggregering i olika aktivitetsklasser har också gjorts i modellen. Indelningen framgår av
färgkodningen för modellen. Aktivitetsklasserna används framförallt vid utvärderingen av
resultaten.
Datormodellen som har använts för att beräkna miljöbelastningen från flygets infrastruktur
har tagit sin utgångspunkt i en transport av passagerare eller gods. Modelleringen har antagit
att för en transport krävs dels en viss del flyginfrastruktur dels en transport (själva
flygtransporten). Hur dessa delar balanseras beskrivs i modulen ’Flygtransport’.
En detaljerad beskrivning av innehållet i varje beräkningsmodul återfinns i bilaga 4 som
redovisar inventeringsdata för LCA-modellen.
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Anläggnings arbeten (Banor, ytor)
Bränsleproduktion (olja)
Byggnader
Elproduktion
Flygplatsdrift

Rullbana, asfalt
Taxibana, asfalt

Infrastrukturtransporter (ej alla)
Material/Utrustning
Specifikationer
Transportarbete

Uppställningsyta, asfalt
Uppställningsyta, betong
Internvägar/Asfaltytor
Övriga asfaltytor
Transportarbete

Vegetationsytor
Byggnader

Flygtransport

Infrastruktur - Flygplats

Flygplatsdrift

Produktion - PVC polymer
Produktion - mjukgörare
CaCO3 - framställning
PVC plast tillverkning
Skyltar
Flygplatsstängsel

Terminalanslutning - Gatesystem
Belysning

El/tele/instrument
Inflygningsljus/master
Koppar

Polyethylene production (LD)

Stålproduktion - BF-varmförzinkad
Aluminiumproduktion

Elkraft - svenskt genomsnitt
Produktion och distribution av diesel/eldningsolja
Elkraftmixer - Svensk genomsnittsproduktion

Vattenkraft
Kärnkraft
Elkraftproduktion - kol/mottryck
Elkraftproduktion - naturgas/mottryck
Elkraftproduktion - olja/mottryck
Elkraftproduktion - olja/kondenskraft
Elkraftproduktion - biomassa/mottryck
Vindkraft

Figur 7

Schematisk bild visande strukturen av LCA-modellen för flygets infrastruktur.
Figuren inkluderar även en modul för själva flygtransporten (modulen
’Transportarbete’). Observera att färgkoderna både representerar
aktivitetesmodulerna samt transportpilarna.
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Funktionell enhet

3.1.5.1 Allmänt
Varje LCA-modell har en funktionell enhet. Till den funktionella enheten relateras övriga
storheter i modellen. Så kan t ex en LCA-modell för tillverkning av målarfärg beräknas per
m2 målad yta. Den funktionella enheten skall således, som namnet antyder, väljas så att den så
nära som möjligt beskriver modellens/aktivitetens funktion. Vid jämförelser mellan olika
system (processer) är det också viktigt att systemen har samma funktionella enhet - annars
jämförs två helt olika funktioner. Det är emellertid också viktigt att kunna definiera vad som
avses med samma funktionella enhet, d v s inom vilka gränser en funktion kan betraktas som
ekvivalent.
Hur kan man då välja funktionell enhet för en transport eller en transports infrastruktur? En
transports funktion är primärt att förflytta en massa en viss distans mellan två destinationer.
Denna process innefattar både transportmedlet och infrastrukturen. Det är således viktigt att
den funktionella enheten väljs på ett sådant sätt att den kan appliceras på både infrastrukturen
och själva transportoperationen. Vid ett verkligt transportfall skiljer man vanligen på
persontransporter och godstransporter. Funktionen vid passagerartransporter är då antalet
transporterade passagerare mellan två destinationer medan funktionen för godstransporter är
antal mass- eller volymsenheter transporterat gods. Att transportera gods eller passagerare är i
grunden två helt olika funktioner som egentligen bör hanteras separat och därmed också ge
två helt olika miljöprofiler. Olika sorters gods kan också behöva olika miljöprofiler, t ex
skiljer sig oljetransporter väsentligt från styckegodstransporter. Ett problem med detta synsätt
är emellertid att en omfattande samtransportverksamhet förekommer mellan både
passagerartrafik och godstransporter och mellan olika typer av godstransporter.
En viktig skillnad mellan de olika transportslagen är tidsfaktorn. Tiden för en transport med
bil, tåg, flyg eller båt är ju mycket olika. Man skulle till och med kunna säga att denna
tidsskillnad är en viktig orsak till att det över huvud taget finns olika transportslag även om
det finns andra orsaker också. Allmänt kan dock sägas att en ökad transporthastighet oftast
leder till en ökad energiförbrukning och därmed ökade emissioner bland annat på grund av
ökat luft- eller vattenmotstånd. En tidsvinst skall alltså många gånger vägas mot ett större
resursuttag och ökade emissioner. Av detta framgår tydligt att olika transportalternativ i
grunden har olika funktioner och att det således inte är självklart att välja funktionell enhet
utan att på något sätt beakta tidsfaktorn. Tidsfaktorn är alltså en viktig aspekt vid
bedömningar av olika transporter och olika infrastrukturlösningar men det finns inget enkelt
sätt att väga in tiden i analysen på ett relevant och tillfredsställande sätt. Det saknas helt
enkelt metoder att hantera tiden som en miljöfaktor. Detta medför att tidsfaktorn får hanteras
utanför systemmodellerna vilket innebär att de olika infrastrukturerna jämförs utan hänsyn till
tidsfaktorn. Tidsfaktorn får därefter hanteras separat vid bedömningen tillsammans med andra
faktorer som exempelvis ekonomiska aspekter på transporten.
Inga system är ju identiska så vissa skillnader föreligger alltid även om detta inte är något
hinder för jämförbarheten. Ytterligare en skillnad har redan berörts nämligen den att den
geografiska täckningen är olika för de olika transportslagen (flygplatser kan ju aldrig få
samma täckning som ett vägnät). Därmed är heller inte olika transporter helt substituerbara
och de har således ej heller samma funktion (funktionella enhet). Detta faktum medför också
vid en verklig bedömning av infrastrukturer att det oftast inte är fråga om ett singulärt val
mellan två infrastrukturer utan snarare ett val om utbyggnad av kompletterande parallella
infrastrukturer. Det räcker således inte med att välja mellan att bygga en järnväg eller att
bygga en väg utan vägen finns ofta redan där som en nödvändighet och valet kan t ex stå
mellan att utöka kapaciteten eller snabbheten genom utbyggnad av järnväg eller väg. Det
kommer genom detta ofta att finnas parallella kapaciteter. Vid en systemstudie av ett objekt
kan det därför bli nödvändigt med en systemutvidgning där även andra kringliggande
kapaciteter vägs in. Det finns inte heller inom detta område någon bra metod att miljömässigt
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väga in dessa komplicerade förhållanden utan dessa aspekter får behandlas som separat
bakgrundsinformation tillsammans med övriga aspekter.

3.1.5.2 Grundsystem
För flyget är vikten den avgörande faktorn vid en transport. För att vikta transporter av
passagerare och gods har en transportekvivalent framtagits. För flyget utgörs
transportekvivalenten av vikten av transporterat material i kg där varje passagerare har
antagits utgöra en vikt av 95 kg inklusive bagage. Följande beräkningsformel har således
använts för transportekvivalenten för flyget:
Transportekvivalenter (kg) = 95×passagerarantal + mängd gods i kg
En flygtransport består i princip av användning av flygplatsens infrastruktur vid transportens
start och slut samt en flygtransport. Detta innebär att bidraget från flygets infrastruktur är
relativt oberoende av flygsträckan medan själva flygtransporten är starkt beroende av
flygsträckan.
I det s k grundsystemet används följande funktionella enhet för flyget: en (1 st)
flygplatsekvivalent. En flygplatsekvivalent är den del av en flygplats som kan allokeras till
transporten av en transportekvivalent d v s det viktade värdet av passagerartransport och
godstransport. Transportekvivalenten är således beroende på flygplatsens utnyttjandegrad.
Data avser i detta fall den del av en flygplats (flyginfrastruktur) som åtgår för transport av
1000 kg transportekvivalenter sett i ett 60-årsperspektiv. Modellberäkningarna baseras till stor
utsträckning på data från Landvetters flygplats. Transportdata från Landvetter avser år 1999
och har multiplicerats med 60 år för att spegla hela allokeringsperioden. Passagerare år 1999:
3870899 st., Gods + post: 43987 ton + 3594 ton. Ingen hänsyn har tagits till volymtillväxten
av flyget under de kommande 60 åren.
För järnvägen har infrastrukturen en helt annan roll än för flyget: Vart du än ska åka med ett
tåg så måste infrastrukturen finnas där hela vägen. Därför har den grundläggande funktionella
enheten för järnvägsmodellen valts till 1 km järnväg (definierat som huvudtågspår) sett i ett
60-årsperspektiv, närmare bestämt: 1 km av Botniabanan under 60 år eftersom de flesta data
hämtats från byggandet av Botniabanan. Det är alltså denna funktionella enhet som används
för grundsystemet för järnvägens infrastruktur.

3.1.5.3 Vid jämförelse
För att kunna presentera jämförbara data för miljöpåverkan från järnvägens och flygets
infrastruktur måste man ha samma funktionella enhet för systemen. I projektet har försök
gjorts att hitta en enkel funktionell enhet för flyget motsvarande 1 km järnväg. Det har dock
visat sig vara mycket svårt på grund av olika funktionalitet för järnväg och flyg (se tidigare
resonemang i detta kapitel). För att kunna jämföra olika transportslag har det därför befunnits
nödvändigt att göra jämförelser vid vissa specificerade förutsättningar. Dessa förutsättningar
bör därför göras så allmängiltiga som möjligt men man får aldrig glömma dessa
förutsättningar vid utvärderingen av resultaten. Vid jämförelse mellan infrastruktursystemen
har den funktionella enheten satts till: en transport av 1000 kg gods eller personer (10,5
personer motsvarande 95 kg per passagerare) en sträcka av 500 km med järnväg respektive
flyg.
Uppdelningen av miljöpåverkan från infrastrukturen till ovan definierade typtransport
förutsätter att man vet utnyttjandet av infrastrukturen. För flygets infrastruktur är denna
uppdelning redan gjord i grundresultaten enligt tidigare beskrivning. För järnvägens
infrastruktur är denna uppdelning baserad på trafikprognoser för Botniabanan samt ett
antagande om att 1 personkm = 1 tonkm (se vidare diskussion under 3.5.1).
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Vid en flygtransport (500 km) utan mellanlandningar allokeras 2 flygplatsekvivalenter till
transporten, en för start och en för landning.
Observera att i kapitel 3.5 redovisas miljöpåverkan endast från infrastrukturen för
typtransporten. I kapitel 3.6 redovisas däremot miljöpåverkan från både infrastrukturen och
själva transportarbetet (utsläpp orsakade av flygplanet eller tåget).

3.2 Inventering
3.2.1

Järnväg

En järnväg är en mycket komplex produkt och det har således inte varit möjligt att i detalj ta
fram LCA-data för alla de processer, teknikslag, material etc som är kopplade till en järnväg.
Modellen har istället byggts upp utifrån de stora strukturerna för en järnväg, enligt kapitel
3.1.3, och beräkningen av miljöpåverkan bygger till stor del på sedan tidigare befintliga
schablondata för material och processer.
Modellen är så långt möjligt baserad på uppgifter från det pågående byggandet av
Botniabanan som blir 19 mil ny järnväg längs norrlandskusten mellan Nyland och Umeå. Det
landskap Botniabanan går igenom är mycket kuperat vilket innebär att järnvägen får djupare
skärningar, högre bankar, fler broar och fler tunnlar än en ”normaljärnväg”. Skillnaderna i
resultat mot en ”normaljärnväg” har inte utretts i detalj men det som förmodligen ger de
största skillnaderna är den större andelen bro och tunnel vilket ger en högre förbrukning av
stål och cement. Energiförbrukningen vid terrasseringsarbeten (anläggande av
banunderbyggnad) bedöms inte vara påtagligt högre för Botniabanan eftersom man oftast
slipper utnyttja externa täkter för berg- och jordmaterial när landskapet är så kuperat. Man
försöker i byggandet av Botniabanan så långt möjligt eftersträva massbalans inom
entreprenaderna.
Andra stora datakällor har varit bland annat Banverkets miljö- och årsredovisningar,
materialflödesanalys för järnväg utförd av Linköpings universitet (IFM) (Svensson & Eklund,
2001) samt IVL-rapporten ”Livscykelanalys av väg” (Stripple, 1995). I Tabell 3 redovisas
översiktligt datakällor för olika modelldelar och därmed vilka delar som är specifika för
Botniabanan (BB).
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Tabell 3 Datakällor för järnvägsmodellens olika delar.
Modul
Järnvägstransport
1 km järnväg

Datakälla
BB
BB

Banöverbyggnad
Banunderbyggnad
Terrass – massbalans

BB/IFM
BB
BB

Bro

BB

Tunnel

BB

Elkraftanl.
Signalanl.
Teleanl.
Övriga anl.

IFM
IFM
IFM
IFM/Jernhusen/BB

BEST2-prod

BB

Idrifttagning

BB

Drift och underhåll

Banverket

Reinvestering

BB

Kommentar
Utnyttjandet av järnvägen baserad på prognoser för Botniabanan.
Mängden järnväg utöver huvudtågspår (sidotågspår, bangård etc)
hämtad från Botniabanan
Mängd spårballast från BB, mängd räls och sliper från IFM.
Andel terrass, bro och tunnel baserad på BB.
Baserad på terrasseringsarbeten för entreprenad inom BB, d v s
förhållandevis kuperad terräng.
Baserad på specifik broentreprenad inom BB, dock att betrakta
som normal samverkansbro (stål/betong).
Antas i modellen motsvaras av terrasseringsentreprenad enligt
ovan med tillägg av sprängmedels- och vattenförbrukning samt
utsläpp av kväve till luft och vatten. Detta beroende på att data
för ren tunnelentreprenad saknats.
Data baserade på järnvägsbygge Kungsängen-Kalhäll
Data baserade på järnvägsbygge Kungsängen-Kalhäll
Data baserade på järnvägsbygge Kungsängen-Kalhäll
Materialdata från IFM.
Uppgifter om m2 stationsbyggnad per km järnväg i Sverige från
Jernhusen.
Mängd serviceväg per km järnväg från BB.
Baserat på uppskattning av antal fordonstimmar. Motsvarar
normal produktion av järnvägsanläggning.
Motsvarar normala krav vid idrifttagning av ny
järnvägsanläggning
Baserat på data för det svenska järnvägsnätet. Motsvarar därmed
genomsnittligt kontinuerligt drift och underhållsarbete för
järnväg.
Baserat på uppskattningar av livslängd för
järnvägsanläggningens olika delar.

Detaljerade beskrivningar och inventeringsdata för samtliga moduler återfinns i bilaga 3.

3.2.2

Flyg

En flygplats utgör ett mycket komplex system och det har således inte varit möjligt att i detalj
gå in på alla de processer, instrumentering, material etc som finns på en flygplats utan arbetet
har snarare gått ut på att med enkla schabloner beskriva de stora dragen i flygets infrastruktur.
Driften av flygplatsen (t ex uppvärmning av byggnader, bagagehantering, snöröjning,
avisning av flygplan etc) beskrivs av modulen ’Flygplatsdrift’. Data för denna modul har
hämtats från Luftfartsverkets miljörapport för år 1999. Använda data avser ett medelvärde för
Luftfartsverkets flygplatser. Övriga moduler som är kopplade till modulen ’Infrastruktur Flygplats’ beskriver översiktligt byggnation, underhåll och de material som ingår i en
flygplats. Landvetter flygplats i Göteborg har här använts som modellobjekt. Dessa moduler
beskriver t ex uppbyggnaden av flygfältet med dess olika banor, flygplatsbyggnader,
flygplatsbelysning, skyltning och elinstallationer. För modulberäkningar av banor, vägar och
ytor på flygplatsen har modellberäkningar gjorts baserade på LCA-modellen för väg, [Stripple
H., Livscykelanalys av väg – En modellstudie för inventering, IVL B-rapport B1210, 1995].
Övriga produktions- och materialdata från Landvetters flygplats har tagits fram i samarbete
med Luftfartsverket men är ändå förhållandevis grova uppskattningar (som t ex
uppskattningen av mängden koppar eller PVC-plast i installationen).
Detaljerade inventeringsdata för samtliga moduler återfinns i bilaga 4.
2

BEST = bana, el, signal och tele
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3.3 Karakterisering
I karakteriseringen har de olika bidragen inom varje miljöpåverkanskategori aggregerats
samman till en gemensam enhet. De karakteriseringsfaktorer som används i den här studien
presenteras i Tabell 4 och är till stor del rekommendationer för bästa val i de produktspecifika
utgångspunkterna för miljövarudeklarationer för drivmedel (Uppenberg och Lindfors, 1999).
För kategorierna försurning, eutrofiering samt bildning av marknära ozon har maximalt
möjliga påverkan beräknats per kategori vilket innebär att ett utsläpp av t ex NOX
”dubbelräknas” eftersom det bidrar till både försurning och eutrofiering.
Tabell 4

Använda karakteriseringsfaktorer
Växthuseffekt (kg
CO2ekvivalenter/
kg emission)

Försurning
(max)
(kmol H+ekvivalenter/
kg emission)

Eutrofiering
(max)
(kg O2förbrukning/
kg emission)

Aldehyder (luft)
BOD (vatten)

Bildning av
marknära ozon
(max) (kg etenekvivalenter/
kg emission)
0,519

Ozonnedbrytning
(kg CFC-11/
kg emission)

1

CFC/HCFC (luft)

1

CF4/C2F6 (luft)

1

CH4 (luft)

21

0,006

CO (luft)
CO2 (luft)

0,03
1

COD (vatten)

1

+

H (vatten)

1

HC (luft)

0,337

HC aromatisk (luft)

0,337

HCl (luft, vatten)

0,0274

HF (luft, vatten)

0,05

HNO3 (vatten)

0,0159

H2S (luft)

0,0588

H2SO4 (vatten)

0,0204

4,5

N (vatten)

20

NH3 (luft)

0,0587

16

NH3/NH4 (vatten)

16

NH4NO3 (vatten)

7

NMVOC (luft)

0,416

NOx (luft)

0,0217

6

-

NO3 (vatten)
N2O (luft)

4,4
310

P (vatten)
SO2 (luft)

140
0,0312

VOC (luft)

0,416

Då det inte finns någon vedertagen och vetenskapligt accepterad metod för att aggregera
samman olika typer av resurser har vi här valt att räkna samman materialresurser i kg
förnybara respektive icke förnybara materialresurser och energiresurser i MJ förnybara
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respektive icke förnybara energiresurser. Givetvis kan man diskutera om 1 kg berg är av
samma värde som 1 kg järn och om 1 MJ kol bidrar till samma nytta som 1 MJ olja.
Avfall är sammanräknat i kg farligt respektive övrigt avfall, exklusive radioaktivt avfall.
Anledningen till att mängden radioaktivt avfall ej ingår i karakteriseringen är att enheten för
det radioaktiva avfallet antingen är cm3 eller manSv vilket medför att en sammanslagning ej
är möjlig.

3.4 Grundresultat
I föreliggande kapitel redovisas och diskuteras resultaten från LCA-modellerna för järnvägens
och flygets infrastruktur. Här återfinns således resultaten från modellerna utan själva
järnvägs- eller flygtransporten. Det är denna del som projektet huvudsakligen behandlar. En
verklig transport utgörs däremot av ett bidrag från både infrastrukturen och själva transporten.
Av denna anledning är det därför viktigt att även visa resultaten från infrastruktur och
transport i samverkan. Dessa resultat presenteras i nästkommande kapitel (kapitel 3.6).
Alla resultat redovisas per funktionell enhet för modellerna. De funktionella enheterna är
valda så att de skall spegla en transportfunktion och att resultaten från infrastrukturen och
själva transporten skall vara adderbara. Generellt kan särskiljas två olika typer av transporter,
nämligen passagerartransporter och godstransporter.
Resultat och slutsatser från LCA-modellerna presenteras nedan i ett flertal figurer. Figurerna
visar dels rena emissionsdata från modellberäkningarna, dels karakteriserade data där
resultaten presenteras för olika effektkategorier. LCA-modellerna har också indelats i olika
delar för att aggregerade data skall kunna beräknas för olika modellavsnitt och inte bara för
enskilda processer. Följande aggregeringsgrupper har använts i modellerna:
Aggregeringsgrupp
Anläggningsarbeten

Bränsleproduktion (olja)

Byggnader
Elproduktion

Flygplatsdrift
Drift och underhåll (DoU)
Transportarbete
Materialtransporter

Material/utrustning
Specifikationer

Innehåll
Flyg: Produktion och underhåll av banor och ytor.
Järnväg: Produktion av banunderbyggnad, själva
järnvägsanläggningen, servicevägar samt idrifttagning av
järnvägen.
Raffinaderiproduktion, transporter och distribution av bränslen.
I vissa moduler är dock tillverkningen av bränslena integrerade
i modulen och visas då i aggregeringsgruppen för respektive
modul.
Byggnation och underhåll av flygplatsbyggnader samt
järnvägsstationer.
Produktion av elkraft. I vissa moduler är dock elproduktionen
integrerade i modulen och visas då i aggregeringsgruppen för
respektive modul.
Löpande drift av flygplats – el, uppvärmning, avisning,
snöröjning, bagagehantering m m.
Löpande drift och underhåll av järnväg – el, spårfordon,
vägfordon, material
Driften av fordonet vid transport (utelämnas vid analys av den
rena infrastrukturen)
Transport av material. Då en del transporter redan är
inkluderade i de olika produktionsmodulerna ingår således inte
alla transporter av material under aggregeringsgruppen
materialtransporter.
Produktion av material och utrustning.
Data som specificerar uppbyggnaden av modellen. Här finns
inga emissioner eller ingen material-/energianvändning.
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Järnväg

Den funktionella enheten för grundsystemet för järnvägsmodellen är 1 km järnväg (definierat
som huvudtågspår) under 60 år för Botniabanan.

I Figur 8 nedan redovisas översiktligt bidragen från järnvägsystemets olika delar till de olika
miljöpåverkanskategorierna. Figuren är normerad och säger därför ingenting om
miljöpåverkan i absoluta tal.
100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100

Material/utrustning
Materialtransporter
Specifikationer
Byggnader (stationer)
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Övrigt
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Figur 8

Översiktsbild visande karakteriserade data för olika miljöpåverkanskategorier och
olika delar av järnvägssystemets infrastruktur. Figuren visar delarnas procentuella
bidrag till de olika miljöpåverkanskategorierna.

Figur 8 visar att det genomgående är Material/utrustning och Anläggningsarbeten som står
för de största bidragen till miljöpåverkanskategorierna. Kategorin förnybara energiresurser
domineras dock av elproduktion som främst används för Drift och underhåll. Drift och
underhåll samt Materialtransporter ger också ett förhållandevis stort bidrag till eutrofiering
och försurning.
Dataluckor och datakvaliteten i modellen varierar betydligt för de olika
miljöpåverkanskategorierna.
Datakvaliteten
för
materialresurser,
energiresurser,
växthuseffekt, eutrofieringspotential och försurningspotential är genomgående god för de
olika ingående delarna i systemet och över hela livscykeln (material och energiförbrukning
samt utsläpp av CO2, NOx och SO2 är väl kända och lätta att kvantifiera). Bildning av
marknära ozon har däremot större osäkerheter på grund av lokala effekter beroende av lokal
luftkemi och dataluckor för bland annat kolväten. Ozonnedbrytning är också en osäker
kategori på grund av dataluckor för freoner. Data för mängd och typ av avfall är också
behäftade med osäkerheter på grund av dataluckor främst i de senare leden av livscykeln, till
exempel anläggningsarbeten och drift och underhåll. För att få en klarare bild över avfallet
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skulle en materialflödesanalys behöva utföras. I den fortsatta redovisningen och tolkningen av
resultaten har därför kategorierna ozonnedbrytning, farligt och övrigt avfall utelämnats.

3.4.1.1 Materialresurser
Övrigt
2,5E+007

Zink, (mineral)
Caliche
Koppar, Cu (mineral)
Bauxit, AlO(OH)
Grus
Dolomit, CaMg(CO3)2

2E+007

Naturgrus
Kalksten, CaCO3
Järn, Fe (mineral)
Berg
1,5E+007
1,34E+007 [kg]

1,14E+007 [kg]

1E+007

5E+006

2881,0 [kg]
0
Totalt för systemet

Figur 9

Anläggningsarbeten

Elproduktion

Byggnader
(stationer)

Material/utrustning

Förbrukning av icke förnybara materialresurser (kg) för 1 km
järnvägsinfrastruktur.

Cirka 85 % av den totala förbrukningen av icke förnybara materialresurser utgörs av berg som
används i järnvägskonstruktionen. Endast förädlat berg, det vill säga krossat och sorterat, är
inkluderat i studien. Oförädlad sprängsten som används för bankfyllnad i järnvägen ingår
alltså inte. Orsaken till att den största delen av materialförbrukningen ser ut att komma från
Material/utrustning och inte från Anläggningsarbeten är att makadam som används i
konstruktionen är definierat som Material/utrustning i modellen. Förbrukningen av järn
härrör från produktionen av stål till räls och broar medan kalkstensförbrukningen kommer
från tillverkning av cement samt grundförstärkning med kalk/cementpelare.
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167688
2,9%
tunnel
Stålproduktion - BF, profil
Varmförzinkat stål
Koppar

2,97E+006
50,7%

2,69E+006
45,9%

Vatten [kg] = 5,86E+006

Figur 10 Förbrukning av vatten (kg) för 1 km järnvägsinfrastruktur
De förnybara materialresurser som används i systemet är trä och vatten. Mängdmässigt
domineras användandet totalt av vatten. Träförbrukningen är försumbar (< 0,06 %). Vattnet
används till ungefär lika stora delar vid tunneldrift och tillverkning av material till
järnvägsanläggningen, främst stål till räls och broar.

3.4.1.2 Energiresurser

3,91E+006
9,1%

Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran

1,42E+007
33,0%

Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft
1,15E+007
26,6%

1,06E+006
2,5%

1,21E+007
28,1%
Totalt för systemet = 4,30E+007

Figur 11

Total energiresursanvändning (MJ) för 1 km järnvägsinfrastruktur.
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Den totala energiresursanvändningen för 1 km järnvägsinfrastruktur under 60 år uppgår till
4,3⋅107 MJ (ca 12 GWh) och fördelar sig på olika energiresurser enligt Figur 11. Det kan
verka konstigt att andelen uran är så stor (26,6 %) i förhållande till vattenkraft (9,1 %) då
andelen producerad el från dessa två energiresurser är ungefär lika stora i den genomsnittliga
svenska energimixen. Detta beror på att energiinnehållet i det förbrukade uranet beräknas i
modellen som ca tre gånger mängden producerad el i kärnkraftverket vilket är det gängse
sättet att kvantifiera verkningsgrad i ett kärnkraftverk (baserat på förluster i bland annat
kylvatten).

2,5E+007
Byggnader
(Elproduktion
t ti
)
Drift och underhåll

2E+007

Material/utrustning
Materialtransporter
1,5E+007

Bränsleproduktion (olja)

1,42E+007 MJ

Anläggningsarbete
1,21E+007 MJ
1,15E+007 MJ

1E+007

3,91E+006 MJ

5E+006
1,06E+006 MJ

3418 MJ

17070 MJ

286749 MJ

0
Kol

Figur 12

Naturgas

Råolja

Torv

Uran

Biobränsle

Vattenkraft

Vindkraft

Energiresursanvändning (MJ) för 1 km järnvägsinfrastruktur uppdelat på olika
energiresursslag.

Förbrukningen av icke förnybara energiresurser i systemet (Figur 12 ovan) fördelar sig till
ungefär lika stora delar på kol, råolja och uran. Kolförbrukningen kommer till största delen
(ca 83 %) från tillverkningen av stål till räls och broar och uranförbrukningen kommer nästan
uteslutande från produktionen av el som används för drift och underhåll av järnvägen.
Råoljeförbrukningen kommer från användandet av bensin och diesel vid anläggningsarbeten,
drift och underhåll samt materialtransporter.
De förnybara energiresurser som används i systemet är vattenkraft (ca 93 %), biobränsle (ca
7 %) och en försumbar mängd vindkraft. Fördelningen mellan energiresurser kommer av att
en genomsnittlig svensk elmix har antagits användas genomgående i modellen.
Förbrukningen av el från dessa förnybara energiresurser kommer nästan uteslutande från drift
och underhåll av järnvägen.
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3.4.1.3 Växthuseffekt
Utsläppen av växthusgaser från systemet domineras totalt av koldioxid. Bidragen från metan
och lustgas är försumbara (< 0,2 %). En km järnvägsinfrastruktur i form av nybyggd järnväg
(Botniabanan) ger enligt beräkningarna upphov till utsläpp av ca 3 800 ton koldioxid under
sin livscykel; anläggande samt drift och underhåll under 60 år. Utsläppen är fördelade på de
olika delarna i systemet enligt Figur 13 nedan.
174584
4,6% 178237
4,7%

Anläggningsarbeten
Material/ utrustning
Drift och underhåll
Materialtransporter
Elproduktion
Bränsleproduktion (olja)
Byggnader (stationer)
Transportarbete

1,75E+006
46,1%

1,64E+006
43,2%

CO2, fossilt ( luft) [kg] = 3,8E+006

Figur 13 Utsläpp av koldioxid från 1 km järnvägsinfrastruktur.
Utsläppen av koldioxid domineras av kategorierna Anläggningsarbeten (ca 46 %) och
Material/utrustning (ca 43 %) som tillsammans står för ca 89 % av utsläppen. Resterande del
kommer till största delen från Drift och underhåll (ca 5 %) och Materialtransporter
(transporter av material vid anläggandet av järnvägen) (ca 5 %).
De dominerande delarna i kategorin Anläggningsarbeten är följande:
Del av systemet
Terrasseringsarbeten för
banunderbyggnad
Terrasseringsarbeten för
servicevägar
Arbetsmaskiner för BEST-arbeten

Andel av totala
CO2-utsläpp
34 %

Kommentar

6%

28 % från avverkad skog
5 % från cementproduktion
6 % från arbetsmaskiner

3%

Inkluderar nybyggnad samt reinvesteringar

Den enskilt största utsläppskällan av CO2 från terrasseringsarbetena är, kanske något
förvånande, den permanenta reduktionen av biomassa som skogen utgör (ca 70 % av CO2utsläppen från terrasseringsarbetena, vilket ger ca 28 % av de totala CO2-utsläppen). I och
med att skogen avverkas där järnvägen ska gå fram har man avlägsnat en kolpool som annars
skulle ha funnits kvar om ny skog fått växa upp på området efter avverkning. I modellen har
antagits att man avverkar en korridor som är 50 m bred för järnvägen. Delar av denna korridor
kommer dock att kunna användas som skogsmark när byggandet av järnvägen är klar varför
en mer korrekt uppskattning av den permanent avverkade korridorens bredd borde vara ca 15
m. Detta framkom i ett sent skede av projektet varför en mer noggrann genomgång av denna
parameter och justering av resultaten inte har kunnat göras. En korridorbredd på 15 m skulle
dock reducera CO2-utsläppen från denna källa med ca 2/3 vilket skulle göra att utsläppen
beroende på skogsavverkning blir ca 44 % av CO2-utsläppen från terrasseringsarbetena och ca
12 % av de totala CO2-utsläppen.
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I terrasseringsarbeten för banunderbyggnaden ingår även CO2-utsläpp från tillverkning av
betongpålar och kalk/cementpelare för grundförstärkning. Ca 12 % av CO2-utsläppen från
terrasseringsarbetena kommer från dessa delar vilket ger ca 5 % av de totala CO2-utsläppen.
Själva terrasseringsarbetena står i och med detta för ca 6 % av de totala CO2-utsläppen.
De dominerande delarna i kategorin Material/utrustning är följande:
Del av systemet

Andel av totala
CO2-utsläpp
36 %

Stål till räls och broar
Produktion av cement till broar och
sliprar

6%

Kommentar
60 % till räls
40 % till broar
50 % till broar
36 % till sliprar
8 % till drift och underhåll
5 % till betongtrummor

Koldioxidutsläppen från Drift och underhåll och Materialtransporter kommer till största
delen från fordon och arbetsmaskiner som använder fossila bränslen (bensin och diesel).

3.4.1.4 Försurningspotential
500000

H2S (luft)
HNO3 (aq)
HF (luft)
NH3 (luft)
H2SO4 (aq)

400000

HCl (luft)
Syra som H (aq)
SO2 (luft)
NOx (luft)

318165 [mol H+]
300000

200000

125968 [mol H+]
95325 [mol H+]

100000
52429 [mol H+]
36617 [mol H+]
4803 [mol H+]

2461 [mol H+]

561,8 [mol H+]

0
Totalt för
systemet

Anläggningsarbeten Bränsleproduktion
(olja)

Elproduktion

Drift och
underhåll

Byggnader
(stationer)

Materialtransporter Material/utrustning

Figur 14 Försurningspotential (mol H+) för 1 km järnvägsinfrastruktur.
Utsläppen av försurande ämnen domineras av NOX (79 %). De olika källorna till NOXutsläppen redovisas närmare i Figur 15. Resterande del av bidraget till försurning utgörs av
utsläpp av SO2. Källorna till SO2-utsläppen redovisas i Figur 16 nedan.
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1 6 2 7,4
1 4,1 %

A nlä g g n in g s arb ete n
D rift och u n d e rh å ll
M a ter ia l/u tru s tning
M a ter ia ltra n s p orte r
B rän s le p r o d u ktio n (o lja )
E lp ro d u ktio n
B yg g n a d er (s tatio n er )

5 3 0 1,3
4 6,0 %

2 0 02 ,7
1 7,4 %

23 8 7 ,3
2 0 ,7 %
N O x (luft) [kg ] = 1 1 4 9 9 ,6

Figur 15

Utsläpp av NOx (kg) från 1 km järnvägsinfrastruktur.

Utsläppen av NOx kommer till 46 % från Anläggningsarbeten, till ca 21 % från Drift och
underhåll, till ca 17 % från Material/utrustning och till ca 14 % från Materialtransporter.
De dominerande utsläppen från kategorin Anläggningsarbeten kommer från arbetsmaskiner
för BEST-arbeten vid nybyggnad och reinvestering (ca 21 % av de totala NOx-utsläppen),
terrasseringsarbeten för banunderbyggnaden (ca 18 %) och arbetsmaskiner vid brobyggnad
(ca 5 %).
För Drift och underhåll kommer de dominerande delarna av utsläppen från dieseldrivna
spårfordon (ca 17 %) och från transporter av makadam (ca 3 %).
Utsläppen från Material/utrustning domineras av produktion av stål till räls och broar (ca 11
%) och produktion av cement (ca 5 %).
Utsläppen från Materialtransporter kommer främst från transporter av tunga material som
makadam, betong och stål.
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7 2 ,4
M a te rial/u tru stn in g

3 ,3 %

A n lä g g n in g sa rb e te n
3 5 0 ,3
1 6 ,0 %

B rä n sle p ro d u k tio n (o lja )
M a te rialtra n sp o rte r
E lp ro d u k tio n
D rift o c h u n d e rh å ll
B y g g n a d e r (sta tio n e r)

1658
7 5 ,9 %
S O 2 (luft) [k g ] = 2 1 8 3 ,6

Figur 16 Utsläpp av SO2 (kg) från 1 km järnvägsinfrastruktur.
Utsläppen av svaveldioxid domineras av kategorierna Material/utrustning (ca 76 %) och
Anläggningsarbeten (ca 16 %) som tillsammans står för ca 92 % av utsläppen. Resterande del
kommer till största delen från produktion av fossila bränslen, materialtransporter och
elproduktion.
Utsläppen från Material/utrustning domineras av stålproduktion för räls och broar (ca 52 %)
och cementproduktion (ca 13 %). Utöver dessa bidrar även produktion av koppar (ca 4 %),
aluminium (ca 4 %), varmförzinkat stål till bl a kontaktledningsstolpar (ca 1 %) och zink (ca
1 %) till svaveldioxidutsläppen.
För Anläggningsarbeten kommer de största utsläppen från terrasseringsarbeten för
banunderbyggnaden (ca 14 %) samt till en liten del från broarbeten. För terrasseringsarbetena
kommer dock mer än hälften av utsläppen från tillverkningen av betongpålar och
kalk/cementpelare för grundförstärkning.
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3.4.1.5 Eutrofieringspotential

100000

P, total (aq)
HNO3 (aq)
NH3 (luft)
74726,1

80000

NH4NO3 (aq)

[kg O2]

Nitrat (aq)
NH3/NH4 (aq)
COD (aq)
N, total (aq)

60000

NOx (luft)

40000

35268,8
[kg O2]

20000
712,6
[kg O2]
0

Figur 17

Totalt för Anläggningssystemet arbeten

14324,1

9764,1

14119,9

[kg O2]

[kg O2]

[kg O2]

Materialtransporter

Material/
utrustning

463,0
[kg O2]

Bränsle- Elproduktion
produktion
(olja)

82,94
[kg O2]
Drift
och
underhåll

Byggnader
(stationer)

Eutrofieringspotential (kg O2) för 1 km järnvägsinfrastruktur.

Utsläppen av eutrofierande ämnen från systemet domineras av NOX (ca 93 %). Resterande del
utgörs av kväveutsläpp till vatten som till största delarna kommer från sprängämnesspill i
tunnlar (ca 63 %) samt från tillverkningen av stål till räls och broar (ca 35 %). Källorna till
NOx redovisas i Figur 15 under avsnittet Försurning ovan.
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3.4.1.6 Bildning av marknära ozon

1000

Aldehyder (luft)
887,5 kg

HC aromatiskt
(l
ft) (luft)
CH4
VOC (luft)

800

NMVOC (luft)
HC (luft)
CO (luft)
574,6 kg

600

400

200
125,4 kg
66,3 kg

53,7 kg
8,6 kg

58,0 kg
1,0 kg

0
Totalt för
systemet

Figur 18

Anläggnings- Bränsle- Elproduktio
arbeten
produktion
(olja)

Drift
och
underhåll

Byggnader Material(stationer) transporter

Material/
utrustning

Potentialen för bildning av marknära ozon (kg etenekvivalenter) för 1 km
järnvägsinfrastruktur.

Utsläpp från järnvägsinfrastrukturen som bidrar till bildning av marknära ozon redovisas i
Figur 18 omräknat till kg etenekvivalenter. Ett flertal olika organiska ämnen bidrar till
bildningen men det är svårt att närmare precisera dessa då underlagsdata ofta är vaga och
ospecificerade. Kategorin domineras dock av utsläppen av CO (65 % av det totala bidraget)
som till 95 % kommer från produktionen av stål till räls och broar. Utsläppen av kolväten
(HC) ger också ett stort bidrag till kategorin. HC-utsläppen kommer främst från fordon vid
anläggningsarbeten, drift och underhåll samt materialtransporter.
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3.4.1.7 Sammanfattning av resultat – hot-spots för järnvägsinfrastruktur
Utifrån analysen av resultaten ovan kan de största
miljöpåverkanskategorierna sammanfattas enligt Tabell 5 nedan.
Tabell 5

bidragen

till

de

olika

Sammanfattning av de största bidragen till de olika miljöpåverkans-kategorierna
angivna i %.
Ej
förnybara
materialresurser

Förnybara
materialresurser

%
Stål
Cement
Drift och
underhåll
Anläggningsarbeten
Materialtransporter
Koppar
Aluminium
Berg
Avverkad skog
Tunnelsprängning
Summa

5
5

Ej
förnybara
energiresurser

Förnybara
energiresurser

%

%

%
46

27
3
33

100

33

Växthuseffekt

Eutrofieringspotential

%

Försurningspotential
(endast SO2)

%

%

36
11
5

12
5
16

52
20

7

43

7

5

17

%
65

4
4
85
28
51
95

97

4
96

100

92

97

88

I tabellen ovan framgår att tillverkningen av stål till räls och broar står för ett stort bidrag till i
stort sett alla miljöpåverkanskategorierna. Även cementtillverkningen ger ett förhållandevis
stort bidrag till framförallt växthuseffekt och försurning. Kväveoxidutsläppen från framförallt
spårgående fordon vid drift och underhåll ger ett förhållandevis stort bidrag till eutrofiering
liksom även materialtransporter. Det enskilt största bidraget till eutrofiering står dock
arbetsmaskiner vid anläggningsarbeten för (inkluderar både terrasseringsarbeten inklusive bro
och tunnel och byggande av järnvägsanläggningen). Den permanenta reduktionen av
biomassa vid avverkning av skog där järnvägen går fram står för en stor del av bidraget till
växthuseffekt.

3.4.2

Bildning
av
marknära
ozon

Flyg

Den funktionella enheten som används för grundsystemet för flyginfrastruktur är en (1 st)
flygplatsekvivalent. En flygplatsekvivalent är den del av en flygplats som kan allokeras till
transporten av en transportekvivalent d v s det viktade värdet av passagerartransport och
godstransport. Data avser i detta fall den del av en flygplats (flyginfrastruktur) som åtgår för
transport av 1000 kg transportekvivalenter.
I Figur 19 visas översiktligt de karakteriserade dataresultaten från LCA-modellen för
flyginfrastrukturen utan själva flygtransporten. I denna figur visas andelsbidragen från olika
verksamheter för olika miljöeffektkategorier. Som framgår visar olika infrastrukturaktiviteter
på olika miljöeffekter. Energiresursanvändningen (både förnybar och icke förnybar)
domineras t ex av elproduktionen. Infrastrukturens bidrag till växthuseffekten domineras
däremot av anläggningsarbeten och flygplatsdriften. Ett liknade förhållande gäller även för
eutrofieringspotentialen, försurningspotentialen och bildningen av marknära ozon. Effekten
på ozonlagren härrör däremot nästan uteslutande från olika material och utrustningar.
Mängden avfall är också störst från anläggningsarbeten och från flygplatsdriften.
Avfallsgruppen är dock en mycket inhomogen och svårbedömd miljöeffektgrupp.
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Material/Utrustning
Materialtransporter
Byggnader
Specifikationer
Flygplatsdrift
Elproduktion
Bränsleproduktion (olja)
Anläggningsarbeten (Banor, ytor)
100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100 [%]

100

80

60

40

20

0
Icke
Förnybara
Eutrofieringspotential
Bildning av
Farligt
Icke
marknära
förnybara energiresurser
avfall
förnybara
energiresurser
materialresurser
ozon
Växthuseffekt
Förnybara
Försurningspotential
Ozonnedbrytning
materialresurser

Figur 19

Övrigt
avfall

Översiktsbild visande karakteriserade data för olika miljöpåverkanskategorier och
olika delar av flygets infrastruktur. Figuren visar delarnas procentuella bidrag till
de olika miljöpåverkanskategorierna.

På motsvarande sätt som för järnväg varierar dataluckor och datakvaliteten i modellen
betydligt för de olika miljöpåverkanskategorierna. Datakvaliteten för materialresurser,
energiresurser, växthuseffekt, eutrofieringspotential och försurningspotential är genomgående
god för de olika ingående delarna i systemet och över hela livscykeln (material och
energiförbrukning samt utsläpp av CO2, NOx och SO2 är väl kända och lätta att kvantifiera).
Bildning av marknära ozon har däremot större osäkerheter på grund av lokala effekter
beroende av lokal luftkemi och dataluckor för bland annat kolväten. Ozonnedbrytning är
också en osäker kategori på grund av dataluckor för freoner. Data för mängd och typ av avfall
är också behäftade med osäkerheter på grund av dataluckor främst i de senare leden av
livscykeln, till exempel anläggningsarbeten och drift och underhåll. För att få en klarare bild
över avfallet skulle en materialflödesanalys behöva utföras. I den fortsatta redovisningen och
tolkningen av resultaten har därför kategorierna ozonnedbrytning, farligt och övrigt avfall
utelämnats.
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3.4.2.1 Materialresurser
Användningen av icke förnybara och förnybara materialresurser inom flyginfrastrukturen
visas i Figur 20 och Figur 21. Den kvantitativa användningen av icke förnybara material
domineras som framgår helt av materialen till anläggningsarbeten (landningsbanor, taxibanor
m m). Användningen av förnybara material är däremot låg i hela infrastrukturen.

100
the rest
Natriumklorid, NaCl
Zink, (mineral)
Bly, Pb (mineral)
Bauxit, AlO(OH)

80

Koppar, Cu (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3

70.5 [kg]

Bitumen
Grus
Berg

60

40

20

0.0563 [kg]
0
Totalt för systemet

Figur 20

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)

Elproduktion

Byggnader

Material/Utrustning

Förbrukning av icke förnybara materialresurser (kg) för flyginfrastruktur (en
flygplatsekvivalent).
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1
Trä
Vatten

0.777 [kg]

0.8

0.647 [kg]
0.6

0.4

0.2
0.0956 [kg]
0.0351 [kg]
0
Totalt för systemet

Figur 21

Elproduktion

Byggnader

Material/Utrustning

Förbrukning av förnybara materialresurser (kg) för flyginfrastruktur (en
flygplatsekvivalent).

3.4.2.2 Energiresurser
I Figur 22 och Figur 23 visas energianvändningen för flyginfrastrukturen. Den dominerade
energiförbrukningen för flyginfrastrukturen utgörs av elenergi. Eftersom en svensk
medelelproduktion har antagits för studien så utgörs energiresursanvändningen främst av
resurser till vattenkraft och kärnkraftproduktion. Att energiresursvärdena för uran och
vattenkraft varierar beror främst på hur naturresursen vattenkraft och uran har räknats i
modellen (som nämnts tidigare beräknas energiinnehållet i det förbrukade uranet i modellen
som ca tre gånger mängden producerad el i kärnkraftverket vilket är det gängse sättet att
kvantifiera verkningsgrad i ett kärnkraftverk (baserat på förluster i bland annat kylvatten)).
Utöver elproduktionen ger också ’Anläggningsarbeten (Banor, ytor)’, ’Bränsleproduktion
(olja)’ och ’Flygplatsdrift’ ett visst bidrag.
Av den totala energiresursanvändningen (Figur 22) har uran framräknats till 53,9 %,
vattenkraft till 18 % och råolja till 12,6 %. Användningen av biobränsle utgör endast 4,4 %.
Till detta kommer en ospecificerad produktion av fjärrvärme vilken utgör 8,2 % av
användningen. Figur 23 visar den totala energiresursanvändningen i systemet. Av den totala
användningen av råolja svarar asfalterade ytor på flygplatsen för 38,7 % (taxibanor 13,5 %,
rullbanor 10,5 %, uppställningsytor 8,3 %). Den största posten för användning av råolja är
dock användningen i flygplatsdriften vilken utgör 49,2 % av den totala användningen. Av
systemets elförbrukning går merparten till flygplatsdriften. Endast mindre mängder används
till materialproduktion.
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47.5
8.2%

104
18.0%

Fjärrvärme
Kol
Naturgas

72.7
12.6%

Råolja
Torv
25.6
4.4%

Uran
Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft

311
53.9%
Totalt för systemet = 576

Figur 22

Total energiresursanvändning (MJ) för flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).
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Energiresursanvändning (MJ) för flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent)
uppdelat på olika energiresursslag.
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3.4.2.3 Växthuseffekt
Emissionen av s k växthusgaser och den därmed bidragande växthuseffekten hänger intimt
samman med användningen av fossila bränslen. Utsläppen av växthusgaser från systemet
domineras totalt av koldioxid. Bidragen från metan och lustgas är försumbara (< 0,1 %). Figur
24 visar flyginfrastrukturens bidrag till växthuseffekten uttryckt i kg CO2.
’Anläggningsarbeten (Banor, ytor)’ och ’Flygplatsdriften’ står för merparten av
växthuseffektbidraget. De mest betydande bidragsdelarna av infrastrukturen presenteras i
Tabell 6.
Tabell 6

Koldioxidemissionen från användning av fossila bränslen i olika delar av
flyginfrastrukturen samt dess procentuella delar. Endast infrastrukturkomponenter
vilka utgör en procentuell andel som är > 0,5 % har medtagits i tabellen.

Infrastrukturkomponent

Emission av fossilt bildad CO2 i kg
samt dess procentuella andel av hela
flyginfrastrukturen.
15,1 (48,4 %)
8,57 (27,5 %)
1,56 (5,0 %)
1,27 (4,1 %)
1,16 (3,7 %)
0,954 (3,1 %)
0,516 (1,7 %)
0,421 (1,4 %)
0,354 (1,1 %)
0,333 (1,1 %)
0,236 (0,8 %)
0,189 (0,6 %)
0,144 (0,5 %)

Rullbana, asfalt
Flygplatsdrift
Taxibana, asfalt
Elkraftproduktion - kol/mottryck
Byggnader
Uppställningsyta, asfalt
Elkraftproduktion - olja/mottryck
Övriga asfaltsytor
Uppställningsyta, betong
Internvägar/Asfaltytor
Produktion och distribution av diesel/eldnings
Elkraftproduktion - olja/kondenskraft
Stålproduktion - BF-varmförzinkad

0.582
3.7%

1.08
7.0%

Anläggningsarbeten (Banor, ytor)
Flygplatsdrift
Elproduktion
Byggnader
Bränsleproduktion (olja)
Material/Utrustning
Materialtransporter

4.29
27.5%
9.41
60.4%

CO2, fossilt (luft) [kg] = 15.6

Figur 24

Utsläpp av koldioxid från flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).
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3.4.2.4 Försurningspotential
Av Figur 25 framgår försurningspotentialen för flyginfrastrukturens olika delar. Som synes
intar emissionerna av NOX och SO2 en helt klart dominerande ställning. Av infrastrukturen
kommer de största bidragen till försurningspotentialen från ’Flygplatsdriften’ och från
’Anläggningsarbeten (Banor, ytor)’. Den verkliga emissionen av NOX och SO2 framgår av
Figur 26 och Figur 27. Den dominerande emissionskällan för NOX är Flygplatsdriften
(65,1 %) medan SO2-emissionen domineras av produktion och underhåll av byggnader, olika
banor på flygplatsen samt produktion av diesel, eldningsoljor och elkraft. En detaljerad
förteckning av emissionskällorna presenteras i Tabell 7 och Tabell 8.
Tabell 7

NOX-emissionen för olika delar av flyginfrastrukturen samt dess procentuella
delar. Endast infrastrukturkomponenter vilka utgör en procentuell andel som är > 1
% har medtagits i tabellen.

Infrastrukturkomponent

Emission av NOX i kg samt dess
procentuella andel av hela
flyginfrastrukturen.
0,0727 (65,1 %)
0,00861 (7,7 %)
0,00671 (6,0 %)
0,00562 (5,0 %)
0,00547 (4,9 %)
0,00226 (2,0 %)
0,00209 (1,9 %)
0,00178 (1,6 %)
0,00126 (1,1 %)
0,00124 (1,1 %)
0,00111 (1,0 %)

Flygplatsdrift
Taxibana, asfalt
Rullbana, asfalt
Byggnader
Uppställningsyta, asfalt
Övriga asfaltsytor
Produktion och distribution av diesel/eldnings
Internvägar/Asfaltytor
Uppställningsyta, betong
Vegetationsytor
Elkraftproduktion - biomassa/mottryck

Tabell 8

SO2-emissionen för olika delar av flyginfrastrukturen samt dess procentuella delar.
Endast infrastrukturkomponenter vilka utgör en procentuell andel som är > 1 %
har medtagits i tabellen.

Infrastrukturkomponent

Emission av SO2 i kg samt dess
procentuella andel av hela
flyginfrastrukturen.
0,00281 (25,2 %)
0,00143 (12,8 %)
0,00128 (11,5 %)
0,00111 (10,0 %)
0,000857 (7,7 %)
0,000671 (6,0 %)
0,000605 (5,4 %)
0,000413 (3,7 %)
0,000403 (3,6 %)
0,000331 (3,0 %)
0,00033 (3,0 %)
0,000232 (2,1 %)
0,000141 (1,3 %)
0,000121 (1,1 %)
0,000119 (1,1 %)

Byggnader
Taxibana, asfalt
Produktion och distribution av diesel/eldnings
Rullbana, asfalt
Uppställningsyta, asfalt
Kärnkraft
Elkraftproduktion - kol/mottryck
Övriga asfaltsytor
Uppställningsyta, betong
Elkraftproduktion - olja/mottryck
Internvägar/Asfaltytor
Stålproduktion - BF-varmförzinkad
Elkraftproduktion - biomassa/mottryck
Elkraftproduktion - olja/kondenskraft
Aluminiumproduktion
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5
HNO3 (aq)
H2S (luft)
H2SO4 (aq)
Syra som H (aq)
4

NH3 (luft)
HF (luft)
HCl (luft)
SO2 (luft)
NOx (luft)

3

2.8 [mol H+]

2
1.58 [mol H+]

1
0.74 [ mol H+]

0.086 [ mol H+]

0.24 [ mol H+]

0.14 [mol H+]

0.00053 [ mol H+]

0.022 [ mol H+]

0
Totalt för
systemet

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)

Figur 25

Bränsleproduktion
(olja)

Elproduktion

Flygplatsdrift

Material/Utrustning

Byggnader
Materialtransporter

Försurningspotential (mol H+) för flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).
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0.0018
3.2%

0.0028
5.0%

Flygplatsdrift
Anläggningsarbeten (Banor, ytor)
Byggnader
Elproduktion
Bränsleproduktion (olja)
Material/Utrustning
0.014
24.5%

Materialtransporter

0.036
65.1%

NOx (luft) [kg] = 0.056

Figur 26

Utsläpp av NOX (kg) från flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).

0.00023
4.1%
0.00064
11.5%

Anläggningsarbeten (Banor, ytor)
Byggnader
Elproduktion
Bränsleproduktion (olja)
Material/Utrustning
Materialtransporter

0.0023
41.4%
0.00099
17.7%

0.0014
25.2%
SO2 (luft) [kg] = 0.00557

Figur 27

Utsläpp av SO2 (kg) från flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).
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3.4.2.5 Eutrofieringspotential
Även för Eutrofieringspotentialen spelar NOX-emissionen en helt avgörande roll, (Figur 28)
även om flera andra bidragande ämnen beaktats vilket också framgår av figuren. Som också
framgår av figuren dominerar Flygplatsdriften och Anläggningsarbeten (Banor, ytor). Detta är
givetvis samma mönster som för försurningspotentialen p g a NOX-emissionens dominerande
ställning.

1
HNO3 (aq)
NH4NO3 (aq)
Nitrat (aq)
NH3/NH4 (aq)
0.8

P, total (aq)
COD (aq)
NH3 (luft)

0.68 [kg O2]

N, total (aq)
NOx (luft)

0.6

0.436 [kg O2]
0.4

0.2

0.167 [kg O2]

0.0127 [kg O2]

0.0264 [kg O2]

Bränsleproduktion
(olja)

Elproduktion

0.0359 [kg O2]
0.000138 [kg O2] 0.00226 [kg O2]

0
Totalt för
systemet

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)

Figur 28

Flygplatsdrift

Material/Utrustning

Byggnader
Materialtransporter

Eutrofieringspotential (kg O2) för flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).
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3.4.2.6 Bildning av marknära ozon
Potentialen för bildning av marknära ozon har beräknats som kg etenekvivalenter, Figur 29.
Ett flertal olika organiska ämnen bidrar till bildningen men det är svårt att närmare precisera
dessa då underlagsdata ofta är vaga och ospecificerade. Flygplatsdriften är i alla fall en
mycket dominerade källa och svarar för nästan 88 %.

0.025
Aldehyder (luft)
HC aromatiskt (luft)
CH4 (luft)
VOC (luft)
0.02

CO (luft)
NMVOC (luft)
HC (luft)

0.015

0.0123 [kg eten]

0.00942 [kg eten]

0.01

0.005

0.00096 [kg eten] 0.000932 [kg eten]

0.000492 [kg eten]

0.000434 [kg eten]

1.3E-006 [kg eten] 7.66E-005 [kg eten]

0
Totalt för
systemet

Figur 29

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)

Bränsleproduktion
(olja)

Elproduktion

Flygplatsdrift

Byggnader

Material/Utrustning
Materialtransporter

Potentialen för bildning av marknära ozon (kg etenekvivalenter) för
flyginfrastruktur (en flygplatsekvivalent).
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3.4.2.7 Sammanfattning av resultat – hot-spots för flyginfrastruktur
I Tabell 9 visas en sammanfattande översikt över miljöeffekternas procentuella bidrag för
olika flyginfrastrukturdelar. Sammanfattningsvis kan sägas att en miljöeffektkategori ofta
domineras av en eller några få infrastrukturdelar. Flygplatsdriften och anläggningsarbeten har
betydande relativa effekter på miljöpåverkan.
Tabell 9

Översikt över miljöeffekternas procentuella bidrag för olika flyginfrastrukturdelar.
Saknade värden innebär bidrag < 0,5 %.
Ej förnybara Förnybara
Ej
Förnybara
materialmaterial- förnybara
energiresurser
resurser
energiresurser
resurser

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)
Bränsleproduktion (olja)

%
95

Elproduktion

%

5

Flygplatsdrift
Byggnader

4

12

99

83
100

Växthuseffekt

Eutrofierings- Försurnings- Bildning
av
potential
potential
(endast SO2) marknära
ozon

%
9

%
1

%
60

%
25

%
26

%
8

8
71
11
1

85
14

1
7
28
4

2
4
64
5

3
5
56
9

8
4
76
4

100

1
100

1
101*

Materialtransporter
Material/Utrustning
Summa

100

100

1
101*

* P g a avrundningar blir summan > 100%.

3.5 Systemdata för jämförelser mellan infrastruktursystem
3.5.1

Järnväg

I följande kapitel redovisas miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen (d v s utan själva
transporten) för en person- eller godstransport på 500 km enligt resonemanget under 3.1.5.3.
Utnyttjandegraden av järnvägen är baserad på prognoserna för Botniabanan vilka säger att
1500000 personer samt 3500000 ton gods kommer att transporteras på Botniabanan årligen.
Samma utnyttjandegrad har antagits för järnvägens hela livstid (60 år).
Uppdelningen av miljöpåverkan från infrastrukturen till ovan definierade typtransport kan
göras på olika sätt. För flygets infrastruktur har uppdelningen gjorts baserat på en framräknad
totalt transporterad vikt för en flygplats under ett år (se kapitel 3.1.5.2). Detta sätt att räkna
baseras på att det för en flygtransport är vikten som är dimensionerande, vilket gör att 1000
kg passagerare är ungefär ”lika mycket värt” som 1000 kg gods. För en tågtransport är dock
vikten inte lika viktig. Därför kräver en transport av 1000 kg gods mycket mindre resurser i
form av utrymme i ett tåg än en transport av 1000 kg passagerare (ca 10 personer). Banverket
beräknar därför i sin Miljörapport utnyttjandet av det svenska järnvägsnätet baserat på ett
antagande om att 1 personkm = 1 tonkm = 1 transportenhet. Det vill säga, en person är ”lika
mycket värd” som 1000 kg gods.
Miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen för definierade typtransporter har här beräknats
baserat på Banverkets beräkningsmodell enligt ovan. Det ger totalt 300000000
transportenheter under 60 år för 1 km av Botniabanan. Detta ger i sin tur att en transport av ett
(1) ton eller en (1) person 500 km på järnväg får miljöpåverkan från 1,67⋅10-6 km
järnvägsinfrastruktur.
I Tabell 10 och Tabell 11 visas miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen (d v s utan själva
tågtransporten) för en transport av 1000 kg gods respektive 1000 kg personer (10,5 personer)
en sträcka av 500 km. Av tabellerna framgår total miljöpåverkan samt fördelningen på
infrastrukturdelar.
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Tabell 10 Miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen för en transport av 1000 kg gods 500
km. Baserat på Banverkets metod för att beräkna transportekvivalenter.

Anläggningsarbeten
Bränsleproduktion
(olja)
Elproduktion
Drift och underhåll
Byggnader
Materialtransporter
Material/utrustning
Totalt för järnvägsinfrastrukturen

Icke förnybara Växthus- Eutrofierings- Försurnings- Bildning av
energiresurser
effekt
potential
potentia
marknära ozon
[MJ]
[kg CO2]
[kg O2]
[mol H+]
[kg eten]
8,34
2,94
0,0588
0,210
0,000209
6,67
18,7
0,985
0,0360
4,01
26,1

0,0239
0,0640
0,297
0,00449
0,291
2,74

0,00119
0,000773
0,0239
0,000138
0,0163
0,0235

0,00802
0,00410
0,0875
0,000938
0,0611
0,159

8,96⋅10-5
1,44⋅10-5
0,000110
1,68⋅10-6
9,68⋅10-5
0,000959

64,8

6,36

0,124

0,531

0,00148

Tabell 11 Miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen för en transport av 1000 kg personer
(10,5 personer) 500 km. Baserat på Banverkets metod för att beräkna
transportekvivalenter.

Anläggningsarbeten
Bränsleproduktion
(olja)
Elproduktion
Drift och underhåll
Byggnader
Materialtransporter
Material/utrustning
Totalt för järnvägsinfrastrukturen

Icke förnybara Växthus- Eutrofierings- Försurnings- Bildning av
energiresurser effekt
potential
potential marknära ozon
[MJ]
[kg CO2]
[kg O2]
[mol H+]
[kg eten]
87,6
30,9
0,617
2,21
0,00219
70,0
196
10,3
0,378
42,1
274

0,251
0,672
3,12
0,0471
3,06
28,8

0,0125
0,00812
0,251
0,00145
0,171
0,247

0,0842
0,0430
0,919
0,00985
0,642
1,67

9,41⋅10-4
1,51⋅10-4
0,00116
1,76⋅10-5
1,02⋅10-3
0,0101

680

66,8

1,30

5,58

0,0155

Ett exempel för att belysa hur antagandet om utnyttjandegrad slår på resultaten:
Om vi skulle antagit att trafikeringen på Botniabanan endast skulle vara den persontrafik som
går med nattåg på stambanan idag (500000 personkm per år) samt hälften av den godstrafik
som går på stambanan idag (2500000 tonkm per år) så skulle siffrorna i tabell 10 och 11
genomgående fördubblas.
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Flyg

I Tabell 12 visas resultaten för flyginfrastrukturen (d v s utan själva flygningen) för en
transport av 1000 kg transportekvivalenter en sträcka av 500 km utan mellanlandning. Av
tabellen framgår total miljöeffekt samt fördelningen på infrastrukturdel. För flygets
infrastruktur innebär denna exempeltransport att två flygplatsekvivalentenheter kopplas
samman till en transport. Resultaten i detta kapitel är således en fördubbling av de resultat
som presenterades i kapitel 3.4.2.

Tabell 12 Översiktligt resultat visande ett urval av miljöeffekter för flygets infrastruktur.
Tabellen visar enbart infrastrukturen utan själva flygningen inlagd för en transport
av 1000 kg transportekvivalenter en sträcka av 500 km. Av tabellen framgår total
miljöeffekt samt fördelningen på infrastrukturdel.

Anläggningsarbeten
(Banor, ytor)
Bränsleproduktion (olja)
Elproduktion
Flygplatsdrift
Byggnader
Materialtransporter
Material/Utrustning
Totalt för hela
flyginfrastrukturen

Icke förnybara Växthus- Eutrofierings- Försurningsenergiresurser
effekt
potential
potential
[MJ]
[kg CO2]
[kg O2]
[mol H+]
76,1
18,8
0,167
0,737
71,6
639
95
9,34
0
2,71
894

0,239
2,19
8,57
1,16
0,0031
0,179
31,2

0,0127
0,0264
0,436
0,0359
0,000138
0,00225
0,68

0,0855
0,14
1,58
0,243
0,000529
0,0217
2,8

Bildning av
marknära ozon
[kg eten]
0,00096
0,000932
0,000492
0,00942
0,000434
1,30⋅10-6
7,66⋅10-5
0,0123

3.6 Infrastruktursystem och transporter i samverkan
3.6.1

Järnväg - Infrastruktur och järnvägstransport i samverkan

För att ställa infrastrukturens miljöpåverkan i relation till den totala miljöpåverkan vid en
järnvägstransport har modellen kompletterats med moduler för själva transportarbetet. De
innehåller utsläpps- och förbrukningsdata för en person- eller godstransport med eltåg i
Sverige. Data är baserade på energiförbrukning hämtad från Andersson (1994) samt ett
antagande om att svensk medelel används vid tågdriften.
Resultaten redovisas nedan för både transport av 10,5 personer (motsvarande 1000 kg enligt
diskussion under 3.5) samt 1000 kg gods 500 km med person- respektive godståg. Vid en
jämförelse mellan Figur 30 och Figur 31 nedan framgår att andelen miljöpåverkan från själva
transporten är större för persontransporter än för godstransporter. Detta förklaras av att
persontransporter är mer resurskrävande än godstransporter per viktenhet enligt resonemang
under 3.5.1 ovan.
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Figur 30
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Försurningspotential
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Bidrag till olika miljöpåverkanskategorier från järnvägstransport av 10,5 personer
(1000 kg) 500 km. Procentuella bidrag för transportarbete och infrastruktur.
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Figur 31

Eutrofieringspotential

Bildning av
Försurningspotential
marknära ozon

Bidrag till olika miljöpåverkanskategorier från järnvägstransport av 1000 kg gods
500 km. Procentuella bidrag för transportarbete och infrastruktur.
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I Tabell 13 nedan redovisas bidragen till olika miljöpåverkanskategorier från infrastrukturen
och transportarbetet i absoluta tal samt infrastrukturens andel i procent. Själva transportarbetet
står för en liten del av den totala miljöpåverkan för alla kategorier utom icke förnybara och
förnybara energiresurser där transportarbetet dominerar. Detta förklaras av att den
genomsnittliga svenska elmixen består grovt räknat av 50 % kärnkraft (icke förnybar
energiresurs) och 50 % vattenkraft (förnybar energiresurs) som båda ger väldigt låga utsläpp
per energienhet. Transportarbetet står alltså för den dominerande delen av
energiförbrukningen för en järnvägstransport jämfört med infrastrukturens andel, men i och
med att transportarbetet utnyttjar ”rena” energikällor blir utsläppen ändå låga jämfört med
utsläppen kopplat till infrastrukturen. Om tågen istället drivits med el från t ex kolkraftverk
hade utsläppen från transportarbetet dominerat klart över utsläppen kopplat till
infrastrukturen.
Tabell 13 Bidrag till olika miljöpåverkanskategorier totalt för en järnvägstransport samt
infrastrukturens bidrag och procentuella andel. Redovisas för 500 km
persontransport (10,5 personer = 1000 kg) och godstransport (1000 kg).
Icke förnybara Förnybara Växthus- Eutrofierings- FörsurningsBildning av
energiresurser energiresurser effekt
potential
potentia
marknära ozon
[MJ]
[MJ]
[kg CO2]
[kg O2]
[mol H+]
[kg eten]
Järnvägstransport,
person, totalt
Järnvägsinfrastruktur
Infrastrukturens andel
Järnvägstransport,
gods, totalt
Järnvägsinfrastruktur
Infrastrukturens andel

3.6.2

3533
679
19 %

1062
73,7
6,9 %

76
67
88 %

1,4
1,28
91 %

6,2
5,6
90 %

0,018
0,016
86 %

193
65
33 %

51,5
7,02
13,6 %

6,8
6,34
93 %

0,13
0,12
96 %

0,56
0,53
95 %

0,0016
0,0015
94 %

Flyg - Infrastruktur och flygtransport i samverkan

För att analysera flygtransportens inverkan på miljöprestandan från en transport har LCAmodellen för flygets infrastruktur kompletterats med en modul för en flygtransport.
Flygsträckan har valts till 500 km vilken har antagits trafikeras med en Boeing 737-600 med
en beläggningsgrad av 65 %. Transporten beräknas per 1000 kg transportekvivalenter. Data
för flygtransporten omfattar endast driften av flygplanet (Boeing 737-600) d v s
bränsleförbrukningen inklusive produktionen av bränslet samt emissionerna från motorerna.
LCA-data för t ex produktionen av flygplanet samt drift och underhåll har således ej
medtagits. Dessa poster kan förväntas ge ett ytterligare bidrag men torde vara av underordnad
betydelse (troligen < 10 % av driften).
Resultaten i detta kapitel avser således exempeltransporten: en transport av 1000 kg
transportekvivalenter en sträcka av 500 km utan mellanlandning.
I Figur 32 visas karakteriserade data för det totala transportförloppet. Som framgår har själva
flygtransporten en dominerande inverkan på samtliga effektkategorier utom ’Förnybara
energiresurser’ som domineras av elproduktionen och flygplatsdriften.
I Tabell 14 visas översiktligt resultaten för ett urval av miljöeffekter. Av tabellen framgår
total miljöeffekt samt fördelningen på infrastrukturen och transporten. Tabellen visar tydligt
på själva flygtransportens inverkan på miljöeffekterna. Som redan tidigare aviserats så utgör
flygets infrastruktur endast en mindre del av den totala flygtransporten.
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Försurningspotential Bildning av
marknära ozon
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Översiktsbild visande karakteriserade data för olika miljöpåverkanskategorier och
olika delar av en flygtransport, inkluderande bidragen från flygets infrastruktur
och från själva flygtransporten. Figuren visar delarnas procentuella bidrag till olika
miljöpåverkanskategorier.

Tabell 14 Översiktligt resultat visande ett urval av miljöeffekter för en total flygtransport
(infrastruktur och transport). Tabellen visar en transport av 1000 kg
transportekvivalenter en sträcka av 500 km. Av tabellen framgår total miljöeffekt
samt fördelningen på infrastrukturen och transporten.

Flyginfrastruktur
Flygtransport
Totalt för transporten
Infrastrukturens andel
av totala transporten, %

Icke förnybara
energiresurser
[MJ]
894
13000
13900
6%

Förnybara
energiresurser
[MJ]
260
0
260
100 %

Växthuseffekt
[kg CO2]
31,2
964
996
3%

Eutrofieringspotential
[kg O2]
0,68
18,4
19,1
4%

FörsurningsBildning av
potential
marknära ozon
[mol H+]
[kg eten]
2,8
0,0123
73,8
0,539
76,6
0,552
4%
2%

3.7 Datakvalitet och osäkerheter
Projektet har som redan tidigare framgått tagit sin utgångspunkt i metodutvecklingen och
LCA-modellerna har endast syftat till att utveckla och exemplifiera metodarbetet. Studierna
har hållits på en övergripande nivå då det hade varit mycket svårt att beskriva de stora och
komplexa systemen med en hög detaljeringsgrad. De data som används är således av
övergripande karaktär och många dataluckor kan finnas för t ex olika ingående material etc.
Tillförlitligheten hos resultaten bedöms dock vara god utifrån använd detaljeringsgrad. Data
bygger också i stor utsträckning på två exempelobjekt nämligen Botniabanan och Landvetters
flygplats. Skillnader kan således finnas mellan dessa exempelobjekt och andra objekt även om
projektet har haft som utgångspunkt att normalisera framtagna data till t ex olika
kapacitetsdata räknat per passagerare eller mängd gods.
Ett par LCA-studier har tidigare genomförts på järnvägsinfrastruktur, bl a i Schweiz och
Tyskland. En jämförelse visar att resultaten i föreliggande studie är i samma storleksordning
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som i den tyska (ref: Rozycki et al, 2002: ”Resourcenintensität des ICE-Verkehrssystems”,
Eisenbahntechnische Rundschau (ETH), nr 12, 2002.). Vad gäller flyg så är endast en LCAstudie utförd på flyginfrastruktur i Schweiz känd på området. I denna redovisas dock inte
infrastruktur och transport separat varför en jämförelse är svår att göra.
En fullständig specifikation
inventeringsredovisningen.

av

använda

data

återfinns

i

appendix

under

4 Bedömning av påverkan på natur och kultur
För flera viktiga miljöpåverkanskategorier kopplade till infrastrukturprojekt finns det inte
metodik framtagen för att hantera dessa inom ramen för livscykelanalyser. Det gäller i första
hand de aspekter som har med lokaliseringen att göra, d v s hur markintrånget skall beskrivas,
påverkan på biologisk mångfald, barriäreffekter, förändring av landskapsbild, olycksrisker
men även buller och vibrationer.
När infrastruktur anläggs medför det att landskapsbilden förändras. När landskap med höga
estetiska värden påverkas kan konsekvenserna bli stora. När mark tas i anspråk kan detta även
innebära att skogs- eller jordbruksmark i och med exploateringen tas ur produktion. Vidare
kan byggnaders marknadsvärde minska liksom tillgången och kvaliteten på grundvatten.
Vad gäller barriäreffekter så utgör vägar och järnvägar linjära barriärer och hindrar djurens
naturliga rörelser och växters spridning samt människors rörelse och/eller friluftsliv. Det finns
dock olika typer av barriärer såsom exempelvis längden eller bredden av infrastrukturslaget,
höjden på ett stängsel, djupet på en skärning etc. Effekterna av barriärerna blir olika för olika
djur och växter. Barriäreffekten beror även på hur intensiv trafiken är.
Bullerproblemen från infrastrukturen är förhållandevis små och förekommer mestadels vid
byggnationer av olika slag. Buller från själva trafiken däremot är ofta signifikant men trafiken
allokeras inte till infrastrukturen i detta projekt. Då bullernivåerna påverkas både av
lokaliseringen av infrastrukturen och av trafikeringen är det dock viktigt att beakta eventuella
bullerstörningar från trafiken då lokaliseringen av ett infrastrukturslag bestäms. Buller
minskar naturområdens friluftsvärde. Upplevelsevärdet och det pedagogiska värdet i områden
med höga natur- och kulturvärden minskar med ökande buller. I miljöer med känsliga arter
kan bullret medföra att biologiska mångfalden på platsen minskar om det är störningskänsliga
djur. Graden av bullerstörningar varierar bl a med bullrets frekvens och källans placering.
Störningen beror vidare bl a på den momentana ljudnivån och antal bullerhändelser,
varaktighet och tidpunkt.
Olycksrisker med avseende på människor, djur och miljö kopplar starkt till lokaliseringen och
utformningen av infrastrukturslaget.
I denna studie har en inventering utförts för att kartlägga vilka ansatser som gjorts på området
vad gäller att kvantitativt och/eller kvalitativt beskriva de miljöpåverkanskategorier som inte
hanteras i traditionella LCA:er (se Bilaga 1). En av slutsatserna från inventeringen är att det
inte finns någon färdigutvecklad, enhetlig metod som hanterar ovanstående
miljöpåverkanskategorier. I vissa metodansatser beskrivs påverkan kvantitativt medan de i
andra metoder beskrivs kvalitativt. Exempel på en metod som utvecklats för att kvantitativt
beskriva påverkan på biologisk mångfald är Biotopmetoden som är framtagen av Vattenfall
(2001). Metoder som tillämpar värdering av miljöpåverkanskategorier i form av tal, blir dock
inte sällan ifrågasatta eftersom det finns olika uppfattning om angivna värden och inbördes
rangordningar av miljöpåverkanskategorier.
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Inom infrastrukturslagen har man arbetat fram grunderna för en metod, den s k ”Mål- och
måttmetoden”, för att beskriva påverkan på natur- och kulturvärden. Metodansatsen har
utvecklats av Vägverket och sammanställts i en rapport (Vägverket 1999). I ett
fortsättningsarbete har Vägverket i samverkan med Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket publicerat ytterligare en rapport på
området (Vägverket 2001). Metoden bygger på att mål för infrastrukturanläggningarna (väg,
järnväg, flygplats, hamn) formuleras, vars innebörd uttrycks i kriterier. Tanken är att målen
skall vara desamma för alla typer av anläggningar men att kriterierna anpassas till respektive
infrastrukturanläggning. Vidare är tanken att metoden skall användas för ny respektive
befintlig infrastruktur samt för drift och underhåll. I dagsläget finns endast mål och kriterier
för väg framtagna, dessa är dock inte färdigutvecklade.
Då mål och måttmetoden utvecklats för infrastruktur har vi i detta arbete valt att arbeta vidare
mot den typ av mål- och kriteriemodell som mål och mått representerar genom att ställa
samman en bruttolista över mål och kriterier för järnväg respektive flyg, en s k kriterielista.
Att vidareutveckla mål- och måttmetoden till att även omfatta järnväg och flyg innebär ett
omfattande utvecklingsarbete då inte några mål eller kriterier tagits fram för dessa
infrastrukturslag, vilket inte rymts i denna studie. De mål och kriterier som tagits fram för
järnväg och flyg i detta projekt skulle dock kunna användas som underlag i ett framtida
utvecklingsarbete av mål och mått för järnväg respektive flyg. Det huvudsakliga målet i detta
projekt är att på något sätt beskriva de miljöpåverkanskategorier som är förknippade med
transporternas infrastruktur utifrån befintliga metoder.

4.1 Kriterieval
Vid framtagandet av mål och kriterier har olika typer av befintligt referensmaterial för järnväg
och flyg använts, bl a Botniabanans miljöhandbok, risk- och säkerhetsanalyser,
tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar m m. En bruttolista med mål och
kriterier utifrån de krav och mål som återfunnits för respektive infrastrukturslag har
sammanställts. En anpassning till mål och måttmetoden har gjorts så till vida att samma
indelning i landskapstyper som i mål och måttmetoden används. Vidare har, i de fall viktiga
aspekter saknats i befintligt material för flyg och järnväg, vissa av de kriterier/mål som
förekommer i mål och måttmetoden lyfts in.
I nedanstående tabeller redogörs för de mål respektive kriterier för järnväg och flyg som
sammanställts. Målen är markerade genom att texten är kursiv. Vidare är målen i skall-form
medan kriterierna är utformade som påståenden. I kolumnen ”Ansvarig” skall antingen en
redovisning av ansvariga skeden i processen, exempelvis järnvägsplanen för järnväg, eller
ansvarig person, t ex vid en liten ombyggnad anges. Vad som redovisas under denna kolumn
beror således på vilken typ av byggnation/åtgärd som deklareras. Vidare finns kolumnen ”Ej
aktuellt” med då vissa av målen och kriterierna inte är aktuella för alla åtgärder. Ingen
indelning av målen och kriterierna för ny respektive befintlig järnväg och flygplats görs. I
Bilaga 2 återfinns dock en vägledning om vilka mål och kriterier som är tillämpbara på ny
och/eller befintlig järnväg respektive flygplats.
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4.1.1 Kriterielista för järnväg
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LANDSKAPET SOM HELHET
Följande naturtyper skall lämnas opåverkade:
- hävdade ängsmarker
- betade hagmarker med ädellövträd
- kalk- och rikkärr
- örtrika sumpskogar
- sjöar som har stor betydelse som rast- och häcklokaler för fåglar
- våtmarker i odlingslandskap
- sandstäpp
Järnvägsåtgärder skall inte påverka följande miljöers natur- och kulturvärden
negativt:
- kulturhistoriskt intressanta miljöer
- samlade bymiljöer med lång kontinuitet
- historiska agrara
- samiska kulturmiljöer
Påverkan på odlingslandskapets traditionella bebyggelse- och brukningsmönster
och verksamheter skall inte vara av den typen att framtida utveckling omintetgörs.
Anläggningen skall harmoniera med landskapets karaktär genom att den läggs
nära befintliga gränszoner i landskapet.
Järnvägens sidoområden skall skötas på så sätt att natur- och kulturvärden
bibehålls.
Bankar och skärningar
Intrånget från bankar och skärningar skall vara så litet som möjligt.
Bankarnas höjd skall anpassas till landskapets karaktär, generellt gäller: bankarna
är inte är högre än 20 m i skogsmark respektive 5 m i övrig mark.
Lutningen på bank eller skärning är ej konstant.

Ansvarig
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Mål och kriterier
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Följande maxlutningar på bankar följs:
Höga bankar i öppen terräng:
1:6 plöjbart
1:3-4 brukbart skogsbruk
1:1,5 rasvinkel
3:1 jordförstärkning/lågt berg
5:1 bra berg
Djupa skärningar:
3:1 om normala förhållanden
5:1 kan övervägas om det är god bergkvalitet
Slänttäckning och ytjämnhet
Slänternas ytmaterial och ytjämnhet skall harmoniera med omgivningens.
Bankar och skärningar täcks av avbaningsmassor.
Passage över dalgångar, planskilda korsningar
Passager som visuellt, kulturhistoriskt och ekologiskt medför minst skada skall
efterstävas.
En utformning som minskar barriäreffekterna skall väljas.
Exempel på skyddsåtgärder är landbro, skyddsplantering och viltpassager
Möjligheterna att skapa vackra broar skall tillvaratas.
Stränder
1. Banområdet ligger ej närmare vattnet än 30 m.
2. Om inte tillräckligt avstånd kan hållas görs följande:
i. en ny strandzon som ej avviker från den naturliga etableras mellan
järnvägen och vattnet
ii. exponerade bankslänter kläs med ”mjuka” massor för att minska
kontrasten mellan sjön och järnvägen
iii. erosionsskydd utförs med naturliga massor
Vattendrag
Om möjligt skall vattendrag bevaras orörda.
Vid trumläggning, omgrävningar etc skall hänsyn tas till det aktuella vattendragets
hela flora och fauna.
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Bästa möjliga försvarbara åtgärd för att minska varje potentiell barriäreffekt skall
vidtagas.
Vattendrag tvärs över järnvägen
1. Bro är i första hand vald och:
i. minst en torr strandremsa finns
ii. viltstängsel ansluts så att djur leds till strandpassagen
iii. tillfälliga vägar läggs på minst 30 m avstånd från bron
2. Bro har inte kunnat väljas så trummor används och läggs enligt följande:
i. trummans lutning överstiger inte den naturliga
ii. trummans diameter är densamma som den befintliga bäckens bredd
uppströms trumman
iii. vattenhastigheten genom trumman är densamma som bäckens
normala vattenhastighet
iv. trumman ligger minst 0,2 m under befintligt vattendrags botten och är
fylld med naturgrus
Bäckar längs järnvägen
Vid bäckomgrävning skall förutsättningar skapas så att naturliga förhållanden och
balans snabbt uppnås.
Befintliga träd och buskar skall lämnas kvar i så stor utsträckning som möjligt.
Utformning av bäckfåra och slänter
Den nya bäckfåran skall harmoniera med den befintliga på ett naturligt sätt.
Längden på erosionsskyddet skall minimeras.
Naturliga material används för erosionsskydd.
Bottenmaterial
Så långt som möjligt skall man undvika att störa bottenmiljön med erosionsskydd.
Så långt som möjligt skall man undvika grumling av nedströms liggande områden.
Natursten och naturgrus från i första hand utfört anläggningsarbete används.
Grundvatten
1. Vattenkvaliteten och tillgången på dricksvatten i befintliga vattentäkter
bibehålls.
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Detta kan exempelvis göras m h a betongtunnlar.
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2. Om det ej är möjligt att bevara befintliga vattentäkter tas
ersättningsvattentäkter fram.
Kontrollprogram (vattenkvalitet, kapacitet) upprättas.
Tunnelpåslag och förskärningar
Tunnelmynningarna skall ges en enkel men bearbetad form och ligga så nära
omgivande sluttningar som möjligt.
1. Tunnelpåslag utan förskärning används.
2. Om förskärning ej går att undvika skall dessa vara så detaljerat bearbetade att
ingreppet görs så litet som möjligt.3
Avverkning
Avverkning skall ske så begränsat som möjligt med hänsyn tagen till natur- och
kulturvärden.
Upplag och masshantering
1. Inga upplag av massor förekommer.
2. Om upplag av massor ej går att undvika skall de utformas med hänsyn till
omgivningen.
Vegetation och planteringar
Planteringar är en åtgärd som skall användas om bearbetningen behöver ökas och
i naturlandskap skall man sträva efter att använda för trakten naturliga arter.
Befintlig vegetation och naturlig föryngring används.
Åtgärder för vilt
Järnvägens betydelse som barriär för viltet skall minimeras.
Passager och slänter utformas så att de fungerar för olika djurgrupper.
Myrar
Myrholmar skall störas så lite som möjligt.
Vid passage av myrar skall man sträva efter att inte påverka omgivande markers
hydrologi.
Utblickarna över myrar bevaras.
Buller
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OMRÅDEN MED HÖGA NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Ekologiskt känsliga miljöer skall bibehålla sin funktion i naturlandskapet.
Nyckelbiotoper6 och andra värdefulla områden skall ej beröras.
Järnvägar byggs ej i nationalparker, naturreservat, Natura 2000, kulturreservat,
världsarvsområden och CW-områden (convention of wetland).
Myrar
1. Känsliga myrar störs ej.
2. Om känsliga myrar störs kompenseras skadan genom att en ny våtmark
anläggs.
Buller

Nybyggnation av infrastruktur:

Exempel på olycksförebyggande åtgärder är införande av säkerhetssystem och exempel på skadebegrränsande åtgärder är inrättande av säkerhetskorridorer och skyddsräler vid
passage av känsliga områden.
6
Enligt "Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken". I bilaga 1 och 2 listas särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden.
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• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dB(A) flygbullernivå FBN utomhus (vid fasad)
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Befintlig infrastruktur:
• 60 dB(A) flygbullernivå FBN
• 80 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån i medeltal minst tre gånger per natt
• 90 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån dag- och kvällstid
• 100 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån endast dagtid vardagar och enstaka kvällar
5
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Riktvärdena för trafikbuller vid nybyggnad respektive för befintlig järnväg (enl
prop 1996/97:53) överskrids ej.4
Hälso- och olycksrisker
Olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas.5
Endast kemikalier godkända av Banverkets kemikalieråd används.
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HÅRT EXPLOATERADE OMRÅDEN
1. Järnvägar tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om anläggningen kan
genomföras på redan ianspråktagen mark eller i anslutning till sådan mark.
 2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya grönområden
skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation ökas.
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TÄTORTER OCH SAMLAD BEBYGGELSE
Vid stationer och passager av samhällen eftersträvas att förstärka ortens struktur,
skala och karaktärsbildande egenskaper genom att:
- karaktärsskapande objekt med kulturhistoriska värden bibehålls
- stadsplan av högt kulturhistoriskt värde inte slås sönder
 1. Järnvägar tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om
anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i
anslutning till sådan mark.
 2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya grönområden
skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation ökas.
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För områden där tystnaden beräknas vara en viktig del av områdets värde
överskrids ej riktvärdet för “bullerfria” friluftsområden, d v s 40 dB(A).
Övrigt
Val av platser för bergtvätt och annan verksamhet som påverkar vattenkvaliteten
skall ske så att påverkan på grundvatten, vattendrag och sjöar blir så liten som
möjligt.
Vägar, etableringsytor, el- och teleledningar etc som behövs under byggtiden
lokaliseras så att de kan användas efter avslutat bygge.

Mål och kriterier
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LANDSKAPET SOM HELHET
Följande naturtyper skall lämnas opåverkade av flygplatsåtgärder:
- hävdade ängsmarker
- betade hagmarker med ädellövträd
- kalk- och rikkärr
- örtrika sumpskogar
- sjöar som har stor betydelse som rast- och häcklokaler för fåglar
- våtmarker i odlingslandskap
- sandstäpp
Flygplatsåtgärder skall inte påverka följande miljöers natur- och
kulturvärden negativt:
- kulturhistoriskt intressanta miljöer
- samlade bymiljöer med lång kontinuitet
- historiska agrara
- samiska kulturmiljöer
Påverkan på odlingslandskapets traditionella bebyggelse- och
brukningsmönster och verksamheter skall inte vara av den typen att framtida
utveckling omintetgörs.
Flygplatsen skall harmoniera med landskapets karaktär.
Flyplatsens sidoområden skall skötas på så sätt att natur- och kulturvärden
bibehålls.
Vattendrag
Om möjligt skall vattendrag bevaras orörda.
Vid trumläggning, omgrävningar etc skall hänsyn tas till det aktuella
vattendragets hela flora och fauna.

Ansvarig
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4.1.2 Kriterielista för flyg
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Bästa möjliga försvarbara åtgärd för att minska varje potentiell barriäreffekt
skall vidtagas.
Vid behov skall skyddsanordningar för att förhindra spridning av
föroreningar till vattendrag finnas7.
Dagvatten
Allt förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp och renas.
Dagvattensystemet är tätt.
Grundvatten
Vid behov skall kontrollprogram och åtgärdsprogram finnas upprättade.
1. Vattenkvaliteten och tillgången på dricksvatten i befintliga
vattentäkter
bibehålls8.
2. Om det ej är möjligt att bevara befintliga vattentäkter tas
ersättningsvattentäkter fram.
Upplag och masshantering
1. Inga upplag av massor förekommer
2. Om upplag av massor ej går att undvika skall de utformas med
hänsyn till omgivningen.
Buller
Riktvärdena för trafikbuller vid nybyggnad respektive för befintlig flyplats
(enl prop 1996/97:53) överskrids ej.9

Exempel på skyddsanordningar är kulvertering av vattendrag, tätt bansystem etc.
Om grundvattnet påverkas skall i första hand påverkan kontrolleras genom naturliga barriärer men om det ej är möjligt skall miljöskyddande konstruktioner upprättas.
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Nybyggnation av infrastruktur:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB(A) flygbullernivå FBN utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Befintlig infrastruktur:
60 dB(A) flygbullernivå FBN
80 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån i medeltal minst tre gånger per natt
90 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån dag- och kvällstid
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Enligt "Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken". I bilaga 1 och 2 listas särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden.
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100 dB(A) maximalnivå, när området regelbundet exponeras för bullernivån endast dagtid vardagar och enstaka kvällar
10
Exempel på åtgärder är att banriktningen skall stämma överens med vindriktningen, att halkvarningssystem installeras, optimera rullbanans längd etc.
11
Exempelvis skall kontroll av ledningars funktion ingå.
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Kemikalier
Nödvändiga åtgärder för att minimera kemikalieanvändningen skall göras.10
Plan/rutiner för omhändertagande av spill av kemikalier på bästa sätt finns.11
Övriga skyddsåtgärder
Underhållsprogram finns.
Olycksrisker
Olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas.
Friluftsliv
1. Friluftsliv går ej förlorat
2. Om friluftsliv går förlorat kompenseras det.
OMRÅDEN MED HÖGA NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Områden med höga natur- och kulturvärden skall bevaras.
Ekologiskt känsliga miljöer skall bibehålla sin funktion i naturlandskapet.
Nyckelbiotoper12 och andra värdefulla områden skall ej beröras.
Flygplatser skall ej byggas i, eller påverka, stora orörda områden.
Flygplatser byggs ej i nationalparker, naturreservat, Natura 2000,
kulturreservat, världsarvsområden och CW-områden (convention of
wetland).
Myrar
1. Känsliga myrar störs ej.
2. Om känsliga myrar störs kompenseras skadan genom att en ny
våtmark anläggs.
Buller
För områden där tystnaden beräknas vara en viktig del av områdets värde
överskrids ej riktvärdet för “bullerfria” friluftsområden, d v s 40 dB(A).
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Övrigt
Vägar, etableringsytor, el- och teleledningar etc som behövs under byggtiden
lokaliseras så att de kan användas efter avslutat bygge.
HÅRT EXPLOATERADE OMRÅDEN
1. Flygplatser tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om
anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i
anslutning till sådan mark.
2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya
grönområden skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation
ökas.
TÄTORTER OCH SAMLAD BEBYGGELSE
Människors tillgänglighet till och rörelsemönster i olika delar av samhället
skall inte försämras.
1. Flygplatser tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om
anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i
anslutning till sådan mark.
2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya
grönområden skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation
ökas.
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4.2 Olika alternativ att använda kriterierna
En kriterielista av detta slag kan användas på flera olika sätt, bl a:
1. Kriterielistan kan spegla krav som alltid skall uppfyllas. I en miljödeklaration kan då
åtgärder som gjorts för att klara kriterierna redovisas. Det kan t ex handla om
kompensationsåtgärder som tillskapande av våtmarksområden som ersättning för
ianspråktagen mark.
2. Kriterierna i modellen kan ange en nivå där infrastrukturen kan anses vara ”fullt ut”
natur- och kulturanpassad om alla kriterier uppfylls. I en miljödeklaration kan man då
”bocka av” de kriterier som uppfylls och på det sättet få olika antal ”poäng” beroende
på hur många av kriterierna som klaras. Kopplat till detta bör redovisas varför man
inte kunnat klara alla kriterier.
3. Kriteriemodellen kan utformas så att man anger vilka kriterier som skall uppfyllas för
att klara olika nivåer av natur- och kulturanpassning. Man kan t ex ange tre olika
nivåer A, B och C som speglar olika ambitionsnivåer när det gäller natur- och
kulturanpassningen. I ett infrastrukturprojekt får man då välja vilken nivå man vill
klara utifrån ekonomi, resurser, lokalisering etc. I en miljödeklaration anges då vilken
nivå som uppfyllts samt motivering till valet av nivå.

4.3 Fallstudie
En fallstudie har utförts på Botniabanan för att utvärdera tillämpbarheten av
kriteriemodellen. Slutsatserna från fallstudien är att det går att tillämpa kriterielistan på ett
så omfattande projekt som Botniaban. Detta förutsätter dock att en redovisning av
påverkade objekt och utförda åtgärder bifogas kriterielistan. Vidare kan det vara
fördelaktigt att dela in banan i olika delar och redovisa dessa separat.
Den mesta informationen som behövdes i fallstudien gick att inhämta ur järnvägsplanen
och detaljprojekteringen men för vissa mål och kriterier var en inventering i fält tvunget
att göras, t ex gällandes bankars höjd och lutning.
Således kan den utvecklade kriteriemodellen i detta skede användas inom respektive
infrastrukturslag. Om man däremot vill uppnå jämförbarhet mellan infrastrukturslagen så
att man beskriver ungefär samma ”grad” av natur- och kulturanpassning med de olika
modellerna, så krävs en del utvecklingsarbete och harmonisering, vilket inte ryms i denna
studie.

4.4 Användning av kriterierna i en miljödeklaration
Så som kriteriemodellen är uppbyggd i detta skede är avsikten att användaren skall kryssa
i något av alternativen uppfyllt, ej uppfyllt eller ej aktuellt för respektive mål och kriterie.
För vissa av kriterierna finns det två olika nivåer, 1) och 2). Kriterie 1) är då att föredra.
Om kriterie 1) är uppnått skall således ”uppfyllt ” kryssas i för 1) medan ”ej aktuellt”
kryssas i för 2). Om däremot 1) ej är uppfyllt kryssas ”ej uppfyllt” i o.s.v. En beskrivning
av vilka objekt som påverkas samt vilka åtgärder som vidtagits kan med fördel bifogas den
ikryssade kriterielistan. T ex kan kompensationsåtgärder beskrivas i en ytterligare kolumn
i listan.
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5 Metodik för miljödeklarationer
Målet med detta projekt har som tidigare redovisats varit att utveckla en metod för att ta
fram miljödeklarationer för infrastruktursystem. Tanken har varit att en sådan
miljödeklaration så långt möjligt ska vara uppbyggd av funktionsrelaterade miljönyckeltal
(beskrivning av miljöpåverkan kopplat till nyttan) baserade på livscykelanalys, som
belyser de mest betydande miljöpåverkanskategorierna för en infrastrukturlösning.
Nedan redovisas nyckeltal för att beskriva infrastruktursystemens bidrag till de olika
miljöpåverkanskategorierna baserat på LCA-fallstudierna. Nyckeltal har även tagits fram
för en beskrivning av var de största förbättringspotentialerna finns i respektive system med
avseende på miljöpåverkan. Kopplat till de senare nyckeltalen har det också tagits fram en
beskrivning av hur man kan beräkna vilka effekter genomförda förbättringar får på
miljöpåverkan.
Det har dock under projektets gång visat sig vara svårt att beskriva
miljöpåverkanskategorier som buller, barriäreffekter etc i form av enkla nyckeltal varför
bedömningskriterier för sådana miljöpåverkanskategorier, d v s påverkan på natur och
kultur tagits fram istället, se kapitel 4.
Tanken är att nedan beskrivna nyckeltal tillsammans med metoden för beskrivning av
påverkan på natur och kultur enligt kapitel 4 ska utgöra grundverktygen för
miljödeklarering av infrastruktursystem. De olika komponenterna kan användas separat
eller tillsammans i en enhet beroende på vilket syfte man har med sin miljödeklaration. I
kapitel 5.2 redovisas vilka olika funktioner nyckeltalen och kriteriebedömningsmetodiken
har och hur de kopplar till varandra.

5.1 Miljönyckeltal för infrastruktursystem
Inom projektet har två olika typer av nyckeltal tagits fram för att på ett enkelt och relevant
sätt kunna beskriva infrastrukturens miljöpåverkan i en miljödeklaration.
Den första typen av nyckeltal kallas här ”redovisningsnyckeltal” och är uppbyggda på
samma sätt som nyckeltal i t ex en certifierad miljövarudeklaration (EPD) eller en
miljöredovisning, d v s anger miljöpåverkan relaterat till något mått på nyttan eller
mängden av en produkt eller tjänst. För järnvägsinfrastrukturen anges t ex utsläpp av
växthusgaser per personkilometer eller tonkilometer. Sådana nyckeltal redovisas i kapitel
5.1.1.1 för samma miljöpåverkanskategorier som i kapitel 3.5.1. Dessa nyckeltal är
baserade på den LCA-fallstudie som utförts inom ramen för projektet och gäller således
för nybyggd järnväg med samma utformning och förutsättningar som Botniabanan enligt
vad som redovisas i kapitel 3.2.1. För flyginfrastrukturen i sin tur anges t ex utsläpp av
växthusgaser per flygplatsekvivalent som hanterar 1000 kg tranportekvivalenter. Sådana
nyckeltal redovisas i kapitel 5.1.2.1 för samma miljöpåverkanskategorier som i kapitel
3.4.2. Dessa nyckeltal är baserade på den LCA-fallstudie som utförts inom ramen för
projektet och gäller således utifrån ett medelvärde av Sveriges flygplatser och beräkningar
från den använda exempelflygplatsen (Landvetter) enligt vad som redovisas i kapitel 3.2.2.
Nyckeltalen är tänkta att kunna användas t ex för att direkt kunna addera miljöpåverkan
från infrastrukturen till miljöpåverkan kopplat till själva transportarbetet för en tågrespektive flygtransport. Om man vill ta fram motsvarande nyckeltal för en annan typ av
järnvägsanläggning eller flygplats än de som redovisas här kan detta göras genom att gå in
i LCA-modellen och ändra aktuella delar.
Den andra typen av nyckeltal kallas ”planeringsnyckeltal” och är framtagna utifrån en
analys av vilka systemdelar i LCA-modellen som ger de största bidragen till olika
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miljöpåverkanskategorier. Dessa nyckeltal beskriver på ett förenklat sätt var de största
förbättringspotentialerna finns för att minska miljöpåverkan från infrastrukturen.

5.1.1

Nyckeltal för järnvägsinfrastruktur

Det är värt att påpeka att nyckeltalen endast avser infrastrukturen och att själva
järnvägstransporten ej är medräknad.

5.1.1.1 Redovisningsnyckeltal
I Tabell 15 nedan redovisas nyckeltal för järnvägsinfrastrukturens bidrag till olika
miljöpåverkanskategorier per person- och godskilometer. Nyckeltalen gäller under de
förutsättningar som anges för LCA-fallstudien för Botniabanan.
Tabell 15 Miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen (utan själva järnvägstransporten)
för en transport av 1 person eller 1 ton gods 1 km på Botniabanan.
Icke
Förnybara
Växthus- Eutrofierings- Försurnings- Bildning av
förnybara
energiresurser
effekt
potential
potential
marknära
energiresurser
ozon
[MJ]
[MJ]
[kg CO2]
[kg O2]
[mol H+]
[kg eten]
Totalt för järnvägsinfrastrukturen

0,13

0,014

0,013

0,00024

0,0011

3⋅10-6

5.1.1.2 Planeringsnyckeltal
Baserat på resultatsammanfattningen i avsnitt 3.4.1.6 kan ett antal ”hot-spots” som står för
de största bidragen till miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen identifieras. Vissa av
dessa samt de miljöpåverkanskategorier de ger störst bidrag till redovisas i Tabell 16
nedan. Endast systemdelar som ger ett bidrag på mer än 10 % till en enskild
miljöpåverkanskategori har tagits med. Materialresurser och förnybara energiresurser har
inte tagits med på grund av att miljörelevansen av det de beskriver kan ifrågasättas.
Omflyttandet av bergmassor är ju en naturlig följd av järnvägsbyggande som man
visserligen vill minimera, men vars omfattning ofta styrs av tekniska krav snarare än
miljöhänsyn. Användandet av vatten till processer och för produktion av elkraft är inte
prioriterade miljöfrågor i vår del av världen. Materialtransporter har inte heller tagits med
som en ”hot-spot” eftersom det handlar om transporter som sker på många olika håll i
systemet och därmed är svåra att styra mot minskad miljöpåverkan med ett samlat grepp.
Tabell 16 ”Hot spots”, d v s de delar av järnvägens infrastruktursystem (utan själva
järnvägstransporten) som ger störst bidrag till miljöpåverkan, samt de
miljöpåverkanskategorier de bidrar till för Botniabanan.
”Hot spot”, systemdel
Miljöpåverkanskategorier
Stålproduktion
Ej förnybara energiresurser
Växthuseffekt
Eutrofiering
Försurning (SO2)
Marknära ozon
Cementproduktion
Växthuseffekt
Eutrofiering
Försurning (SO2)
Drift och underhåll
Ej förnybara energiresurser
Eutrofiering
Anläggningsarbeten
Ej förnybara energiresurser
Eutrofiering
Skogsavverkning
Växthuseffekt
Med en kvantifiering av ovanstående systemdelars bidrag till respektive
miljöpåverkanskategorier har man ringat in den största delen av utsläpps- och
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resursförbrukningsrelaterad miljöpåverkan från järnvägens infrastruktur, se Tabell 17
nedan. Det innebär också att man därmed identifierat de största potentialerna för att
förbättra/reducera miljöpåverkan från infrastrukturen. Om man t ex kan välja en
produktionsprocess för stål till räls och broar som ger lägre koldioxidutsläpp än normalt så
har man reducerat de totala koldioxidutsläppen från infrastrukturen väsentligt.
Tabell 17 Andel av det totala bidraget till olika miljöpåverkanskategorier som täcks in av
de ”hot spots” som redovisas i Tabell 16 ovan för Botniabanan.
Miljöpåverkanskategori
Beskriven andel av totalt
bidrag
Ej förnybara energiresurser
93 %
Växthuseffekt
75 %
Eutrofiering
71 %
Försurning (SO2)
72 %
Marknära ozon
65 %
Utifrån denna ”hot-spot analys” har nyckeltal tagits fram för var och en av de systemdelar
som redovisas i Tabell 16 ovan. Nyckeltalen är konstruerade enligt principen
”resursförbrukning per km järnväg” vilket ger information om den totala
resursförbrukningen och miljöpåverkan för en järnvägsanläggning. Om man istället vill ha
ett relativt mått på resursförbrukningen så att utnyttjandet av järnvägen tas med i
bedömningen av miljöpåverkan passar det bättre att konstruera nyckeltalen som
”resursförbrukning per transportekvivalent (person- eller tonkm)”. Resursförbrukningen
för en järnvägsanläggning kan variera betydligt beroende på vilka krav på hastigheter och
lastvikter som ställs. Generellt kan sägas att byggandet av järnväg idag kräver betydligt
mer resurser än förr i tiden. Det ger dock möjlighet till ett betydligt högre utnyttjande av
järnvägen vilket kan ge en relativt sett lägre resursförbrukning totalt. Man kan enkelt
omvandla de framtagna nyckeltalen till nämnda typ av relativa nyckeltal genom att
dividera med antalet transportekvivalenter per km, beräknat som antal personkm + antal
tonkm enligt Banverkets metod (se 3.5.1).
De framtagna nyckeltalen redovisas nedan beräknade för Botniabanans hela livscykel (60
år) utifrån LCA-fallstudien. Nyckeltalen kan dock användas för många olika ändamål och
tidshorisonter. Om det t ex är aktuellt med spårbyte längs en järnvägssträcka kan
nyckeltalet för stålproduktion användas för att jämföra olika stålleverantörer med varandra
med avseende på miljöpåverkan från produktionsprocesserna. Kan man på det sättet
reducera miljöpåverkan för de olika delar av infrastruktursystemet som nyckeltalen
beskriver så har man gjort stora miljöförbättringar totalt sett.
Kopplat till nyckeltalen finns även redovisat hur nyckeltalen kan användas för att
kvantifiera miljöförbättrande åtgärder för järnvägsinfrastrukturen. Tanken är att metoden
ska kunna användas t ex vid upphandling av material till en järnvägsanläggning för att
beräkna vilka effekterna på miljöpåverkan blir om man väljer en mer miljöanpassad
materialproduktionsprocess. Som nämnts tidigare är nyckeltalen baserade på LCAfallstudien för Botniabanan och gäller således under givna förutsättningar. Nedan
redovisas för varje nyckeltal olika användningsområden och beräkningsinstruktioner.
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5.1.1.2.1 Stålproduktion
Viktigaste miljöpåverkanskategorier:

Nyckeltal:

Ej förnybara energiresurser
Växthuseffekt
Eutrofiering
Försurning
Marknära ozon

ton stål/km järnväg

Användning:
För ny- eller ombyggnad av järnväg kan nyckeltalet beräknas utifrån förbrukning av stål
till främst räls och broar. Med nyckeltalet som grund kan stål från olika tillverkare
jämföras med avseende på bidrag till redovisade miljöpåverkanskategorier. Om en
ståltillverkare har tagit fram en EPD (certifierad miljövarudeklaration) för sin produkt
finns bidragen till miljöpåverkanskategorierna troligtvis redovisade på samma sätt som i
denna studie och man vet då att siffrorna omfattar alla produktionssteg från
råvaruutvinning till leverans. Om det inte finns EPD:er framtagna kan olika produkter
jämföras med avseende på förbrukning av icke förnybara energiresurser samt utsläpp av
CO2, NOX, SO2 och CO. Det är viktigt att systemgränserna för olika alternativa produkter
stämmer överens och att så stor del av produktionsprocessen som möjligt är inkluderad.
Det kan hända att valet av en viss stålkvalitet kan göra att det behövs mindre mängd per
km järnväg. Jämförelsen av miljöpåverkan från olika produkter måste då ta hänsyn till
detta. Ett tänkbart scenario är att en sådan stålkvalitet har högre miljöbelastning per ton
stål, men ger en totalt sett lägre miljöbelastning för järnvägen eftersom det åtgår mindre
mängd.
Exempel:
Här redovisas ovan beskrivna nyckeltal och bidrag till miljöpåverkanskategorier baserat på
LCA-fallstudien för Botniabanan. Siffrorna avser 1 km av Botniabanan för hela livscykeln
(byggande samt 60 års livstid).
Nyckeltal: 480 ton stål/km järnväg
Tabell 18 Miljöpåverkan kopplat till produktion av stål till räls och broar längs 1 km av
Botniabanan.
Icke förnybara Utsläpp av Utsläpp av Utsläpp av Utsläpp av
NOX
SO2
CO
energiresurser
CO2
[MJ]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
Totalt för produktion av
1,3⋅107
1,36⋅106
1214
1138
18480
480 ton stål
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Användningsexempel, vid upphandling
Botniabanan: 480 ton stål/km järnväg
Stålleverantör 1: 2,829 kg CO2/kg stål
Stålleverantör 2: 2,263 kg CO2/kg stål (20 % reduktion)
Utsläpp med lev 1: 1 360 000 kg CO2/km järnväg
Utsläpp med lev 2: 1 086 000 kg CO2/km järnväg
Miljövinst: 274 000 kg CO2/km järnväg
Motsvarar:
• 7 % av de totala CO2-utsläppen från 1 km
järnvägsinfrastruktur
• utsläpp från 137 000 000 personkm med tåg - 91 års
persontrafik längs 1 km av Botniabanan
• 34 varv runt jorden med personbil

5.1.1.2.2 Cementproduktion
Viktigaste miljöpåverkanskategorier:

Nyckeltal:

Växthuseffekt
Eutrofiering
Försurning

ton cement/km järnväg

Användning:
Nyckeltalet kan beräknas för nybyggnad av järnväg eller arbeten med stor
cementförbrukning, t ex slipersbyten eller broarbeten. Med nyckeltalet som grund kan
cement från olika tillverkare jämföras med avseende på bidrag till redovisade
miljöpåverkanskategorier enligt resonemanget för stålproduktion ovan. Parametrarna
utsläpp av CO2, NOX och SO2 kan användas för jämförelser istället för
miljöpåverkanskategorierna ovan.
Exempel:
Här redovisas ovan beskrivna nyckeltal och bidrag till miljöpåverkanskategorier baserat på
LCA-fallstudien för Botniabanan. Siffrorna avser 1 km av Botniabanan för hela livscykeln
(byggande samt 60 års livstid).
Nyckeltal: 285 ton cement/km järnväg
Tabell 19 Miljöpåverkan kopplat till produktion av cement till bl a slipers och broar längs
1 km av Botniabanan.
Utsläpp av NOX
Utsläpp av SO2
Utsläpp av CO2
[kg]
[kg]
[kg]
Totalt för produktion
230000
570
285
av 285 ton cement
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5.1.1.2.3 Drift och underhåll
Viktigaste miljöpåverkanskategorier:

Nyckeltal:

Icke förnybara energiresurser
Eutrofiering

1) MJ el till drift och underhåll/km järnväg
2) Andel spår- och vägfordon med katalysatorrening

Användning:
Nyckeltal 1) är kopplat till förbrukningen av ej förnybara energiresurser och kan beräknas
för en specifik del av järnvägssystemet eller för hela svenska järnvägsnätet. Med
nyckeltalet som grund kan el från olika leverantörer jämföras med avseende på mängd
icke förnybara energiresurser enligt resonemanget för stålproduktion ovan.
Nyckeltal 2) är kopplat till utsläpp av eutrofierande ämnen där utsläpp av NOX från spåroch vägfordon ger ett stort bidrag. Det som styr hur mycket NOX ett fordon släpper ut är
huruvida fordonet har katalysatorrening eller ej. Nyckeltalet kan beräknas för t ex en
banregion eller för hela Banverket och kan användas som målparameter vid uppföljning av
miljöarbetet.
Exempel:
Här redovisas ovan beskrivna nyckeltal och bidrag till miljöpåverkanskategorier baserat på
LCA-fallstudien för Botniabanan. Siffrorna avser 1 km av Botniabanan för hela livscykeln
(byggande samt 60 års livstid).
Nyckeltal 1): 7,13⋅106 MJ el till drift och underhåll/km järnväg
Nyckeltal 2): finns ej uppgifter för detta i LCA-fallstudien
Förbrukning av icke förnybara energiresurser vid elproduktion till drift och underhåll:
1,08⋅107 MJ

5.1.1.2.4 Anläggningsarbeten
Viktigaste miljöpåverkanskategorier:

Nyckeltal:

Icke
förnybara
energiresurser
(bränsleförbrukning bedöms dock inte kunna
styras på denna nivå varför inget nyckeltal är
framtaget)
Eutrofiering

Andel väg- och arbetsfordon med katalysatorrening

Användning:
Se drift- och underhåll ovan.
Exempel:
Finns ej uppgifter i LCA-fallstudien för att beräkna detta nyckeltal.

5.1.1.2.5 Skogsavverkning
Viktigaste miljöpåverkanskategorier:
Nyckeltal:

Växthuseffekt

m3 avverkad skog/km järnväg

Användning:
Med nyckeltalet som grund kan bidrag till växthuseffekten (CO2-emissioner) som en följd
av skogsavverkningen beräknas utifrån exemplet för Botniabanan nedan. Vid nybyggnad
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av järnväg kan man på detta sätt se vilka positiva miljöeffekter t ex ett minskat
avverkningsområde kan ge.
Exempel:
Här redovisas ovan beskrivna nyckeltal och bidrag till miljöpåverkanskategorier baserat på
LCA-fallstudien för Botniabanan. Siffrorna avser 1 km av Botniabanan för hela livscykeln
(byggande samt 60 års livstid).
Nyckeltal: 570 m3 avverkad skog/km järnväg
Tabell 20 Miljöpåverkan kopplat till avverkning av skog längs 1 km av Botniabanan.
Utsläpp av CO2
[kg]
Totalt för avverkning
879000
av 570 m3 skog

5.1.2

Nyckeltal för flyginfrastruktur

Det är värt att påpeka att nyckeltalen endast avser infrastrukturen och att själva
flygtransporten ej är medräknad. Alla nyckeltalen bygger på de framräknade LCA-data
som presenterades i kapitel 3.4.2. Samtliga nyckeltal har karaktären av grova
överslagsmått och bygger på ett medelvärde av Sveriges flygplatser och beräkningar från
den använda exempelflygplatsen.

5.1.2.1 Redovisningsnyckeltal
I Tabell 21 visas redovisningsnyckeltalen för systemet. Dessa nyckeltal är generella och
beskrivande för hela flyginfrastruktursystemet. Talen kan användas för uppföljning av
miljöarbetet och för överslagsberäkningar av flyginfrastrukturen.
Tabell 21 Redovisningsnyckeltal för flyginfrastrukturen (utan själva flygtransporten).
Värdena avser 1 flygplatsekvivalent som hanterar 1000 kg
transportekvivalenter.

Totalt för flyginfrastrukturen

Icke
förnybara
materialresurser
[kg]

Förnybara
materialresurser

70,5

Förnybara
energiresurser

Växthuseffekt

Eutrofieringspotential

Försurningspotential

[kg]

Icke
förnybara
energiresurser
[MJ]

[MJ]

[kg CO2]

[kg O2]

[mol H+]

Bildning
av
marknära
ozon
[kg eten]

0,777

447

130

15,6

0,34

1,4

0,00616

5.1.2.2 Planeringsnyckeltal
Vidare har några mera delspecifika nyckeltal av ’hot spot’ karaktär framtagits för
flyginfrastrukturen, Tabell 22. Dessa nyckeltal visar några, ur miljösynpunkt,
betydelsefulla parametrar för flyginfrastrukturen och är tänkta att kunna användas för
miljöuppföljningar.
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Tabell 22 Delspecifika nyckeltal för flyginfrastrukturen (utan själva flygtransporten).
Värdena avser 1 flygplatsekvivalent som hanterar 1000 kg
transportekvivalenter.
Användning av elkraft vid
flygplatsdriften
Användning av petroleumbränslen vid
flygplatsdriften
Fossilt relaterad CO2 från
flyginfrastrukturen
NOX-emission från
flyginfrastrukturen
Propylenglykol (aq) emission till
vatten

212

MJ

34

MJ

15,6

kg

0,0558

kg

0,0559

kg

(Rullbana, asfalt 48,4 %,
Flygplatsdrift 27,5 %)
(Flygplatsdrift 65,1 %
Taxibana, asfalt 7,7 %
Rullbana, asfalt 6,0 %)
(från flygplatsdriften)

5.2 Kopplingen mellan miljönyckeltal och bedömningskriterier
Nyckeltal som framtagits utifrån LCA-modellerna beskriver kvantitativt miljöpåverkan för
olika miljöpåverkanskategorier medan bedömningskriterierna i kriteriemodellen kvalitativt
beskriver miljöpåverkan för olika miljöpåverkanskategorier (påverkan på natur och
kultur). Genom att använda miljönyckeltalen tillsammans med kriteriemodellen fås
således dels en kvantitativ beskrivning av resursuttag, energianvändning och emissioner
samt en kvalitativ beskrivning av landskapsförändring, påverkan på biologisk mångfald,
barriäreffekter m m.
Vissa miljöpåverkanskategorier, t ex resursuttag, hanteras både inom LCA- och
kriteriemodellen men på olika sätt. För resursuttag anges i LCA-modellen hur mycket
resurser som åtgår i kg men inte hur resurserna hanteras vilket istället beskrivs i
kriteriemodellen.
Så som metodiken för miljödeklarationer är uppbyggd kan framtagna miljönyckeltal
användas för respektive infrastrukturslag, dels på redovisningsnivå, dels på
planeringsnivå. Dessutom kan man addera en transport till redovisningsnyckeltalen, t ex i
en miljödeklaration. Detta skulle även kunna deklareras på en biljett, d v s om en
passagerare gör en resa med ett visst infrastrukturslag kan resans påverkan, t e x i form av
växthuseffekt, anges på biljetten. Dels kan det totala bidraget anges, dels uppdelat på
infrastruktur och själva transportarbetet.
Således kan innehållet i en miljödeklaration variera beroende på syftet med deklarationen,
d v s tänkt användare. Vid planering är det i första hand planeringsnyckeltalen och
kriterielistan som är av vikt. För en upphandlare kan det vara redovisningsnyckeltalen
samt kriterielistan som är av störst intresse medan det för en konsument, i form av
passagerare, kan vara vissa redovisningsnyckeltal på en biljett. Således kan olika delar av
metodiken användas i olika syften. I en fullständig deklaration återges både
redovisningsnyckeltalen, planeringsnyckeltalen samt kriterielistan, gärna kompletterad
med beskrivningar. Dessutom kan en deklaration innehålla övrig relevant
miljöinformation, t ex en innehållsdeklaration över inbyggt material m m. Därmed
kommer miljödeklarationen att kunna belysa påverkan på de viktigaste
miljöpåverkanskategorierna ur både ett resurs- och landskapsanpassningsperspektiv.
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6 Slutsatser och diskussion
Målet med detta projekt har varit att utveckla en metod för att ta fram miljödeklarationer
för infrastruktursystem och där metoden skall belysa de mest betydande
miljöpåverkanskategorierna för olika infrastrukturlösningar. Detta mål har också uppnåtts.
Genom de nyckeltal och kriterier som tagits fram fås en beskrivning av det som är mest
betydande ur miljösynpunkt för järnväg och flyg. Projektets genomförande har också
medfört att det nu finns LCA-data framtaget för miljöpåverkan från järnvägens och flygets
infrastruktur vilket inte funnits tillgängligt tidigare, i alla fall inte för svenska förhållanden
när det gäller t ex hur el produceras etc. Datatillgången för LCA-fallstudierna har varit
förhållandevis god om än av något övergripande karaktär. Vidare bedöms tillförlitligheten
hos resultaten vara god utifrån använd detaljeringsgrad.
Ett mål har också varit att miljödeklarationerna skall kunna användas för att styra
byggande, drift och underhåll av infrastruktur mot en mer miljöanpassad produkt ur ett
livscykelperspektiv. För detta syfte kan de planeringsnyckeltal som framtagits i projektet
användas. Fallstudien för järnväg visade att det är stålproduktion, cementproduktion, drift
och underhåll, anläggningsarbeten och skogsavverkning som står för de största bidragen
till miljöpåverkan. Dessa aktiviteter täcker in mellan 65 och 93 % av bidragen till de olika
miljöpåverkanskategorierna. Med en kvantifiering av ovanstående systemdelars bidrag till
respektive miljöpåverkanskategorier har således den största delen av utsläpps- och
resursförbrukningsrelaterad miljöpåverkan från järnvägens infrastruktur ringats in. Vidare
innebär det att man därmed identifierat de största potentialerna för att förbättra/reducera
miljöpåverkan från järnvägsinfrastrukturen. Fallstudien för flyg visade att det är
flygplatsdriften (användning av elkraft, petroleumbränslen och propylenglykol), rullbanan
(asfalt) och taxibanan (asfalt) som står för de största bidragen till miljöpåverkan.
Planeringsnyckeltalen för flyg är dock på en mer övergripande nivå än för järnväg vilket
beror på att det varit svårt att hitta motsvarande ”hot-spots”-nyckeltal för flyg.
En miljödeklaration kan byggas upp på flera olika sätt utifrån den metodik som utvecklats
i detta projekt då metoden är uppbyggd av flera verktyg, en ”verktygslåda”, bestående av
redovisningsnyckeltal, planeringsnyckeltal samt kriteriemodell. De kvantitativa
nyckeltalen som framtagits utifrån LCA-modellerna kan antingen användas på
redovisningsnivå eller på planeringsnivå. Dessutom kan en transport adderas till
redovisningsnyckeltalen, vilket exempelvis skulle kunna redovisas på en biljett. Kriteriena
för bedömning av påverkan på natur- och kulturvärden beskriver kvalitativt miljöpåverkan
för olika miljöpåverkanskategorier. Innehållet i en miljödeklaration kan således variera
beroende på syftet med deklarationen, d v s tänkt användare. Om man vill ta fram
motsvarande redovisningsnyckeltal för en annan anläggning än de som redovisas i denna
studie kan detta göras genom att ändra aktuella delar.
Utifrån den framtagna metodiken kan jämförelser mellan olika infrastrukturslag göras. Det
är dock viktigt att man vet alla förutsättningar och begränsningar vid en jämförelse. I
projektet har dessa förutsättningar och begränsningar studerats ingående. Många
svårigheter kan föreligga vid en jämförelse av olika infrastrukturlösningar och arbetet i
projektet har visat att det är av stor betydelse att dessa faktorer beaktas. Några viktiga
faktorer att beakta är t ex systemgränsdragningar både inom respektive infrastrukturslag
och mellan de olika infrastrukturslagen. Olika infrastrukturlösningar är ju inte enbart
konkurrerande lösningar utan i högsta grad samverkande lösningar. Flyg kan ju t ex inte
fungera utan ett fungerande vägnät och om en ny väg eller järnväg byggs finns ofta den
gamla kvar som komplement. Om en ny järnväg skall byggas så läggs inte vägnätet ner
utan järnvägen bildar ett komplement till vägnätet. Dessa är svåra frågeställningar men
viktiga att beakta vid olika typer av jämförande analyser. Valet av funktionell enhet för
jämförelser har också bjudit på svårigheter så t ex utgör tidsaspekten en klar olikhet i
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funktion. Poängen med flyget är just att det är ett snabbt transportmedel som därför fyller
en viss funktion. Alla dessa aspekter får i metodiken behandlas separat som
bakgrundsinformation till analyserna. Det är dock viktigt att dessa faktorer beaktas i
analyserna.
Vid en jämförelse är det i första hand redovisningsnyckeltalen som kan användas. Först
måste dock en specifik resa definieras, d v s hur många km järnväg som krävs för just den
resan respektive hur många flygplatsekvivalenter som krävs, samt utnyttjandegraden av
infrastrukturen. Jämförelsen kan både göras med eller utan själva transporten. Vad gäller
kriterielistorna så beskriver de ej ”graden” av natur- och kulturanpassning för de olika
infrastrukturslagen vilket gör att det ställer stora krav på användaren av listorna att tolka
beskrivningarna om en jämförelse görs. Kriterielistorna kan dock med fördel användas
inom respektive infrastrukturslag. Den nyttoparameter som vi studerat i detta projekt är
transportarbetet (person- och godskilometer). Det vore önskvärt att även inkludera
aspekter såsom samhällsekonomisk nytta, tidsfaktorer etc. men som tidigare nämnts har
inte detta varit möjligt inom projektets ramar.
Den metodik för miljödeklarationer som har utarbetats i detta projekt skulle också med
fördel kunna användas som underlag för att ta fram en mer detaljerad och fastställd metod
för miljödeklarationer. Många av de beslut som i så fall måste fastställas, t ex i en PSR
(produktspecifika regler för certifierade miljövarudeklarationer), såsom funktionell enhet,
systemgränssättning, allokering, vilka parametrar som skall redovisas i en deklaration och
hur har redan behandlats i detta projekt.

6.1 Förslag till fortsättning
Då detta projekt bestått i metodutveckling finns utvecklingspotential inom flera områden.
Några som projektgruppen identifierat är:
- inkludera sjöfart och väg
- utveckla produktspecifika regler (PSR) för certifierade miljövarudeklarationer
- utveckla kriterielistan (bedömning av påverkan på natur och kultur) så att den blir mer
fullständig för respektive infratsrukturslag samt jämförbar mellan infrastrukturslagen
- vidareutveckla LCA-modellerna för att kunna studera mera detaljer, exempelvis
effekter av materialval, för specifika infrastrukturprojekt
- utveckling av miljöaspektregister över de mest betydande miljöaspekterna för t ex
flyg- och järnvägstransporter
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Bilagor
Bilaga 1. Inventering av metodansatser för beskrivning av vissa
miljöpåverkanskategorier – påverkan på natur och kultur
I denna bilaga redogörs för olika metoder för att kvantifiera och beskriva vissa av de
miljöpåverkanskategorier som ”traditionellt” inte hanteras i en LCA, såsom exempelvis
påverkan på biologisk mångfald, barriäreffekter etc.
De metoder/ansatser som har inventerats är:
 Mål och mått för natur- och kulturvärden (Vägverket 1999, 2001)
 Biotopmetoden (Vattenfall 2001)
 Erlandsson, M. IVL Rapport B 1385 (IVL 2000)
 EcoEffektmetoden (SLU 2000)
 Jämförelseprojektet (NV 1999, 2001)
Ovanstående metoder och ansatser har utvecklats inom olika områden. De aspekter som i
första hand belyses är:





påverkan på biologisk mångfald
påverkan på kulturvärden
förändring av landskapsbild
barriäreffekter

Mål och mått för natur- och kulturvärden - påverkan på biologisk mångfald, påverkan på
kulturvärden, förändring av landskapsbild och barriäreffekter
Grunderna i mål- och måttmetoden har utvecklats av Vägverket och sammanställts i en
rapport (Vägverket 1999). I ett fortsättningsarbete har Vägverket i samverkan med Banverket,
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket
publicerat ytterligare en rapport på området (Vägverket 2001). Metoden är under utveckling
och inom Vägverket pågår ett antal testprojekt för att testa arbetssättet. Vägverket räknar med
att mål- och måttmetoden vad gäller väg skall vara färdig till år 2005 (Sjölund, A., Vägverket,
personlig kommunikation). På Banverket och Luftfartsverket följer man Vägverkets arbete
men arbetar inte med att vidareutveckla metoden för järnväg eller flyg (Skoog, J., Banverket,
Grundström, R., personlig kommunikation).
Tanken med mål- och måttmetoden är att den skall fungera som ett stöd i det dagliga arbetet
med vägar, järnvägar, flyg och sjöfart och samtidig ge en möjlighet för regeringen att följa
upp transportverkens ansvar att bidra till de nationella miljömålen när det gäller natur- och
kulturvärden. I mål- och måttmetoden försöker man att konkretisera miljömålen så att dessa
skall bli användbara på projektnivå. Vissa av konkretiseringarna behöver dock
vidareutvecklas. I metoden läggs fokus på ekologiska funktioner och kulturhistoriska
samband och deras möjligheter att bevaras, utvecklas och stärkas.
Modellen bygger på principen för kvalitetsmärkning och kallas i Vägverkets rapport för NoKmärkning. Mål för anläggningarna (väg, järnväg, flygplats, hamn) formuleras, vars innebörd
uttrycks i kriterier. Tanken är att målen skall vara desamma för alla typer av anläggningar
men att kriterierna anpassas till respektive infrastrukturanläggning. Vidare är tanken att
metoden skall användas för ny infrastruktur, befintlig infrastruktur samt för drift och
underhåll. Det övergripande målet för transportsystemet, vilket utgår från prop. 1996/97/53,
har i detta arbete föreslagits vara: ”Transportsystemet ska vara utformat så att det är anpassat
till och fungerar i samklang med det omgivande natur- och kulturlandskapet”. Under detta har
fyra kvalitetskrav utvecklats som är anpassade till landskapstypens regionala karaktär och
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förutsättningar. Till var och en av dessa landskapstyper ska det finnas ett mål.
Landskapstyperna är:





Landskapet som helhet
Tätorter och samlad bebyggelse
Områden med höga natur- och kulturvärden
Hårt exploaterade områden

Landskapstypen ”Landskapet som helhet” utgör basnivån. Detta mål gäller alltid. I övriga
landskapstyper byggs baskraven på med specifika krav för respektive landskapstyp.
Exempel på tillämpning av metoden - att arbeta med mål för nyinvesteringar:
1. Identifiera landskapstyper
2. Riktade värdebeskrivningar: ta fram underlag som gör det möjligt att besvara frågan om
tänkt exploatering kan göras utan att skada viktiga natur- och kulturvärden
3. Förankra värdebeskrivningar: hos ansvariga myndigheter
4. Besluta om aktuella mål och kriterier
5. Formulera projektmål: utifrån kvalitetsmål, kriterier och riktade värdebeskrivningar
6. Besluta projektmål
7. Analysera åtgärdsförslag mot projektmål
8. Besluta åtgärd
Mål för vägnätet
Inom Vägverket har man arbetat med att utveckla mål för vägnätet vilka har föreslagits som
följer:
1) Landskapet som helhet: Vägnätet skall lokaliseras, utformas, skötas och underhållas så att
landskapets särprägel bevaras, den historiska dimensionen kan upplevas och ekologiska
samband utvecklas.
2) Områden med höga natur- och kulturvärden: Vägnätet i områden med höga natur- och
kulturvärden skall utformas, underhållas och skötas så att värdena bevaras och stärks.
3) Hårt exploaterade områden: I hårt exploaterade områden utförs vägåtgärder så att
estetiska värden, natur- och kulturvärden stärks och möjligheter till rekreation ökar.
4) Tätorter och samlad bebyggelse: I bebyggd miljö utförs vägåtgärder så att ortens
karaktärsbildande kvaliteter, vari ingår natur- och kulturvärden, bevaras och ligger till
grund för utformning av vägåtgärden. Tillgången på och tillgängligheten till områden för
rekreation och service bevaras och stärks.
Vidare föreslås att också projektmål formuleras i projektplaneringen, d v s mål för natur- och
kulturvärden som är förankrade i nationella, regionala och lokala mål. Dessutom föreslås i
metoden att en opartisk granskning ska visa om den byggda infrastrukturanläggningen
uppfyller målen.
Biotopmetoden
 - påverkan på biologisk mångfald
Biotopmetoden utvecklades av Vattenfall 1998-2000 som en del i arbetet med att ta fram
underlag till framtagandet av en certifierad miljövarudeklaration (EPD). Metoden är tänkt att
kunna användas för kvantifiering av påverkan på biologisk mångfald, orsakad av exploatering
av mark och vatten. Metoden har tillämpats på vattenkraft, kraftledningsgator och
skogsbränsleuttag.
I Biotopmetoden jämförs läget före och efter en exploatering. Förändringen i areal av olika
biotoptyper används som ett mått på påverkan på biologisk mångfald. Med andra ord bygger
Biotopmetoden på antagandet att de förluster och nytillskott av biotoper som en exploatering
medför, återspeglar de förändringar i biologisk mångfald som uppstår. Förlusterna och
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nytillskotten kvantifieras genom att arealerna beräknas, varmed jämförelse mellan olika
former av exploateringar möjliggörs. Således innebär metoden att man bedömer förändringen
i biotopernas fördelning och kvalitet mellan läget ”före” och ”efter”. Det är endast effekten av
det enskilda projektet (marginaleffekten) som beaktas.
Biotopmetoden är indelad i fyra olika steg:
1. Fastställande av systemgränser samt arealberäkning
2. Klassificering av biotoper
3. Karakterisering av biotoper i fyra kategorier
4. Sammanställning
För klassificering finns olika möjliga informationskällor såsom exempelvis flygbilder,
allmänna kartor, specialkartor, platsbesök etc. De klassificerade biotoperna karakteriseras
sedan i fyra kategorier:






kritisk biotop (KB): biotop som hyser eller har potential att hysa rödlistade arter
sällsynt biotop (SB): biotop som avviker från omkringliggande miljöer genom hög
artrikedom, riklig förekomst av för regionen ovanliga arter eller genom rikedom på s k
nyckelelement (för skogslandskapet är exempel på nyckelelement gamla träd och buskar)
allmän biotop (AB): övriga biotoptyper, d v s de som ej klassats som kritiska eller
sällsynta
biotopförlust (BF): ytor med avsaknad av förutsättningar för biologisk mångfald (ex
asfalterade ytor, bebyggd mark)

Även för karakteriseringen behövs olika informationskällor, t ex kan ArtDatabankens
förteckning över rödlistade arter (SLU) användas. Enligt riktlinjerna för biotopmetoden ska
varje karakterisering kompletteras med en mer utförlig kvalitativ beskrivning.
I de fall inget eller endast ett begränsat inventeringsmaterial finns för karakterisering kan en
områdesanpassad standardlista över förekommande biotoptyper i de olika kategorierna tas
fram och användas. Om det varken finns inventeringsmaterial för klassificering eller
karakterisering kan förutbestämda karakteriseringsnycklar användas. Dessa är framtagna med
försiktighetsprincipen som grund:



Karakteriseringsnyckel [F] för läget ”före” är: uppmätt ha BF*, resterande del fördelas
enligt 40% KB, 40% SB och 20% AB
Karakteriseringsnyckel [E] för läget ”efter”: 0% KB, 0% SB, 100-X*% AB, X*% BF

Erlandsson M., IVL Rapport B 1385, 2000 – påverkan på biologisk mångfald
I ovanstående rapport beskrivs en modell för att vikta olika miljöpåverkanskategorier. I
rapporten beskrivs även en metod för att kvantifiera påverkan på biologisk mångfald vilken
liksom biotopmetoden utgår från att studera förändringen av antalet rödlistade arter. Metoden
tar hänsyn till vilken area en aktivitet påverkar, under vilken tidsrymd den biologiska
mångfalden är mindre än den var från början och produktionen/nyttan från det aktuella
området/arean. Bidraget till miljöpåverkanskategorin biologisk mångfald beräknas enligt:
PIBM = ∑ mi∗Chi
där

*

Om det ej är möjligt att fastställa ytan BF antas värdet vara 100% av den påverkade ytan i “efter” och
0% i “före”.
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= potentiellt bidrag till miljöpåverkanskategorin biologisk mångfald [ha∗år]
= karakteriseringsfaktor för att bestämma bidraget till kategoriindikatorn för
resursen, i, från en aktivitet [ha∗år∗(producerad enhet)-1]
= alla massflöden i livscykelinventeringen från aktiviteten, i, [producerad enhet]

Karakteriseringsfaktorn för en aktivitet bestäms i sin tur av följande ekvation:
Chaktivitet = Artförändring (katA)aktivitet + VF∗Artförändring (katB)aktivitet
där
Ch
katA
katB
VF

= karakteriseringsfaktor för det som produceras eller nyttan från en viss aktivitet
[(ha∗år)/producerad enhet]
= Artförändring för däggdjur och fåglar
= Artförändring för kräl-, groddjur och fiskar
= Viktningsfaktor för kräl- groddjur och fiskar (VF=0,5)

Som framgår av ekvationerna ovan är viktningsfaktorn för högre stående arter i näringskedjan
högre än för lägre stående arter. Flora har här fått en viktningsfaktor på noll. I rapporten listas
karakteriseringsfaktorer för några aktiviteter såsom jordbruk, skogsbruk och exploatering av
bebyggelse.
Artförändringen kan i sin tur bestämmas enligt följande ekvation:

Artförändring (katX )aktivitet =

t =T

∫
0

RA(t )dt
A
∗ t =T
1
AT
∑p
T 0

där
A
p
T

= av aktiviteten påverkad area [ha]
= produktion eller nyttan från den aktuella arean [ex kg]
= återhämtningstid, tiden under vilken den biologiska mångfalden är mindre än den
ursprungliga, alternativt om fortfarighetstillstånd råder då T sätts till 1 år

RA
AT
katX

= Antalet rödlistade arter
= Arter totalt före aktiviteten påbörjas
= Artkategori

Återhämtningstiden kan för en aktivitet vara mycket lång och svår att bestämma. Om
återhämtning inte inträffar kommer karakteriseringsfaktorn att gå mot oändligheten. I detta
koncept innebär dock inte återhämtning att det behöver vara samma biologiska mångfald som
återskapas.

EcoEffektmetoden – påverkan på biologisk mångfald
Metoden har utvecklats för miljövärdering av befintliga bostäder men strukturen och
tillvägagångssättet är generellt (ref 6). Metoden är avsedd att kunna användas för såväl
jämförelse mellan befintliga fastigheter som värdering av en planerad fastighets blivande
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miljö. En av de miljöeffekter som ingår i EkoEffect-metoden är avsaknad av biologisk
mångfald. I EkoEffectmetoden utgår man från att avsaknad av vegetation och öppet vatten är
ett mått på avsaknad av biologisk mångfald.
Gången vid värdering är parameter – faktor – effekt – skyddsobjekt (se Figur 33). Vid varje
steg sker en viktning av respektive parameter, faktor och effekt. Vikterna har satts enligt ett
särskilt viktningssystem. Viktningshierarkin framgår av nedanstående figur:

Miljöeffekt

Miljöfaktor

Miljöparameter

Brist i biologisk
mångfald

Avsaknad av
vegetation

Antal grova träd
Antal växtarter av särskilt värde för
insekter och fåglar
Antal veg. typer naturlig vegetation
Andel naturbetes- och ängbetesveg.
Antal veg. typer anlagd vegetation

Avsaknad av
vattenytor

Förekomst öppet vatten

Figur 33

Viktningshierarki enligt EkoEffect-metoden.

Varje parameter är indelad i fyra störningsklasser där:
0=ingen störning, 1=måttlig störning, 2=kraftig störning, 3=mycket kraftig störning
Störningsklassen multipliceras med den vikt parametern givits. Den produkt man får adderas
med övriga parametrar inom faktorn. Slutligen kan effekterna adderas samman till
skyddsobjekt. I de fall det finns intervallgränser fastställda eller rekommenderade av
myndigheter har dessa använts men för flertalet parametrar har intervallgränser behövts
utvecklats inom projektet.
Som framgår av Figur 33 ger de parametrar som används för avsaknad av vegetation
indikatorer på mängden biotoper och visar inte förekomst av sällsynta arter. För parametern
antal växtarter av särskilt värde för insekter och fåglar t ex utgår störningsklasserna från antal
arter enligt en lista över arter att beakta. Om antal arter är > 30 är störningen 0, om antalet är
mellan 16-30 är störningen 1, om antalet arter är mellan 5-15 är störningen 2 och om antalet
arter är mindre än mindre än 5 är störningen 3.
Jämförelseprojektet – påverkan på natur- och kulturvärden
I det så kallade jämförelseprojektet har flera aktörer, bl a Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Vinnova, Vägverket, Luftfartsverket, Banverket och Sjöfartsverket
arbetat med en metod- och modellansats för jämförelse av miljöpåverkan och miljöeffekter
längs hela transportkedjan (Naturvårdsverket 2001). Syftet med projektet har varit att ”bidra
med en stabil grundsten i utvecklingen av en metod för en icke-monetär jämförelse av olika
transportslags eller transportkedjors miljöpåverkan”. Metoden analyserar olika
transportkoncepts inverkan på sex olika aspekter där två utgörs av buller och
markanvändning. I jämförelseprojektet har inte miljöpåverkan från själva infrastrukturen
behandlats, d v s byggande, drift och underhåll eller avveckling, utan hänsyn har främst tagits
till den miljöpåverkan som själva trafikarbetet ger upphov till. Vissa av
miljöpåverkanskategorierna kopplar dock till lokaliseringen av infrastrukturslaget. Vad gäller
markanvändning finns i metoden för närvarande endast en landskapsindelning, mellan tätort
och landsbygd och det är respektive transportslags markbehov relaterat till transportarbetet
som har betydelse för utfallet.
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I en underlagsrapport inom jämförelseprojektet (Naturvårdsverket 1999) har en
kunskapssammanställning över trafikens viktigaste konsekvenser för natur- och kulturvärden
gjorts. Dessa sammanfattats till exploatering, buller, luftföroreningar, barriäreffekter och
förändring av landskapsbild. I rapporten föreslås att natur- och kulturvärdena mäts med hjälp
av GIS-applikationer inom en kilometer breda korridorer längs vägar och järnvägar medan
man påpekar att detta behöver göras på något annat sätt för flygplatser. Tanken är sedan att
beräkna belastningsvärden för avgränsade sträckor med hjälp av den sammanlagda
värdepoängen för sträckan och med hänsyn taget till den yta som järnvägen eller vägen
upptar.
Hur betydande påverkan/konsekvensen för en viss värdeparameter är, är alltså en produkt av
storleken på värdet som påverkas och hur omfattande påverkan på värdet är. Om man ska
kunna ange storleken av påverkan förutsätter detta att man först har bestämt sig för hur stort
värdet är och att man även har satt ett mått på storleken av ingreppet. För att detta
tillvägagångssätt skall vara användbart bör en redovisning av natur- och kulturvärden vara
rikstäckande. I rapporten anges följande förslag till mått för olika miljöpåverkanskategorier:
Påverkan
Exploatering

Barriäreffekter
Buller

Förändrad landskapsbild

Förslag till mått
Beräkna natur- respektive kulturytor i korridor längs befintlig
väg/järnväg m.h.a. GIS-kartor. Ange mått på påverkan i
förhållande till järnvägens/vägens bredd.
Beräkna arealen skog respektive åker som exploaterats vid
bygget genom att beräkna markslagens fördelning i 100 m bred
korridor.
Trafikintensiteten
Friluftsområden:
1. Total areal grönområden inom 45 dB(A)-zonen
2. Areal påverkade ”gröna” områden i tätort eller tätortsnära
inom 45 dB(A)-zonen.
Områden med höga natur- och kulturvärden:
Beräkna natur- och kulturvärden som ligger inom 45 d(B)Azonen. Högre viktning för områden som ligger i/nära
städer/tätorter.
Mått saknas.
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Bilaga 2. Vägledning om vilka mål och kriterier som är tillämpbara på ny och/eller befintlig järnväg respektive flygplats.

Mål och kriterier

Tillämpbar på
Ny
Befintlig
järnväg
järnväg

LANDSKAPET SOM HELHET
1

92
2

3



Ja



Ja

Ja

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Ja
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4
5
6

Följande naturtyper skall lämnas opåverkade:
- hävdade ängsmarker
- betade hagmarker med ädellövträd
- kalk- och rikkärr
- örtrika sumpskogar
- sjöar som har stor betydelse som rast- och häcklokaler för fåglar
- våtmarker i odlingslandskap
- sandstäpp
Järnvägsåtgärder skall inte påverka följande miljöers natur- och kulturvärden negativt:
- kulturhistoriskt intressanta miljöer
- samlade bymiljöer med lång kontinuitet
- historiska agrara
- samiska kulturmiljöer
Påverkan på odlingslandskapets traditionella bebyggelse- och brukningsmönster och verksamheter skall inte vara av den typen att
framtida utveckling omintetgörs.
Anläggningen skall harmoniera med landskapets karaktär genom att den läggs nära befintliga gränszoner i landskapet.
Järnvägens sidoområden skall skötas på så sätt att natur- och kulturvärden bibehålls.
Bankar och skärningar
Intrånget från bankar och skärningar skall vara så litet som möjligt.
Bankarnas höjd skall anpassas till landskapets karaktär, generellt gäller: bankarna är inte är högre än 20 m i skogsmark respektive 5 m i
övrig mark.
Lutningen på bank eller skärning är ej konstant.
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Järnväg

8

93
9

10

Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Ja

Ja

Ja
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Följande maxlutningar på bankar följs:
Höga bankar i öppen terräng:
1:6 plöjbart
1:3-4 brukbart skogsbruk
1:1,5 rasvinkel
3:1 jordförstärkning/lågt berg
5:1 bra berg
Djupa skärningar:
3:1 om normala förhållanden
5:1 kan övervägas om det är god bergkvalitet
Slänttäckning och ytjämnhet
Slänternas ytmaterial och ytjämnhet skall harmoniera med omgivningens.
Bankar och skärningar täcks av avbaningsmassor.
Passage över dalgångar, planskilda korsningar
Passager som visuellt, kulturhistoriskt och ekologiskt medför minst skada skall efterstävas.
En utformning som minskar barriäreffekterna skall väljas.
Exempel på skyddsåtgärder är landbro, skyddsplantering och viltpassager
Möjligheterna att skapa vackra broar skall tillvaratas.
Stränder
1. Banområdet ligger ej närmare vattnet än 30 m.
2. Om inte tillräckligt avstånd kan hållas görs följande:
i. en ny strandzon som ej avviker från den naturliga etableras mellan järnvägen och vattnet
ii. exponerade bankslänter kläs med ”mjuka” massor för att minska kontrasten mellan sjön och järnvägen
iii. erosionsskydd utförs med naturliga massor
Vattendrag
Om möjligt skall vattendrag bevaras orörda.
Vid trumläggning, omgrävningar etc skall hänsyn tas till det aktuella vattendragets hela flora och fauna.
Bästa möjliga försvarbara åtgärd för att minska varje potentiell barriäreffekt skall vidtagas.
Vattendrag tvärs över järnvägen
1. Bro är i första hand vald och:
i. minst en torr strandremsa finns
ii. viltstängsel ansluts så att djur leds till strandpassagen
iii. tillfälliga vägar läggs på minst 30 m avstånd från bron

12

13

15

16

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Ja

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Ja
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2. Bro har inte kunnat väljas så trummor används och läggs enligt följande:
i. trummans lutning överstiger inte den naturliga
ii. trummans diameter är densamma som den befintliga bäckens bredd uppströms trumman
iii. vattenhastigheten genom trumman är densamma som bäckens normala vattenhastighet
iv. trumman ligger minst 0,2 m under befintligt vattendrags botten och är fylld med naturgrus
Bäckar längs järnvägen
Vid bäckomgrävning skall förutsättningar skapas så att naturliga förhållanden och balans snabbt uppnås.
Befintliga träd och buskar skall lämnas kvar i så stor utsträckning som möjligt.
Utformning av bäckfåra och slänter
Den nya bäckfåran skall harmoniera med den befintliga på ett naturligt sätt.
Längden på erosionsskyddet skall minimeras.
Naturliga material används för erosionsskydd.
Bottenmaterial
Så långt som möjligt skall man undvika att störa bottenmiljön med erosionsskydd.
Så långt som möjligt skall man undvika grumling av nedströms liggande områden.
Natursten och naturgrus från i första hand utfört anläggningsarbete används.
Grundvatten
1. Vattenkvaliteten och tillgången på dricksvatten i befintliga vattentäkter bibehålls.
2. Om det ej är möjligt att bevara befintliga vattentäkter tas ersättningsvattentäkter fram.
Kontrollprogram (vattenkvalitet, kapacitet) upprättas.
Tunnelpåslag och förskärningar
Tunnelmynningarna skall ges en enkel men bearbetad form och ligga så nära omgivande sluttningar som möjligt.
1. Tunnelpåslag utan förskärning används.
2. Om förskärning ej går att undvika skall dessa vara så detaljerat bearbetade att ingreppet görs så litet som möjligt.
Avverkning
Avverkning skall ske så begränsat som möjligt med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden.
Upplag och masshantering
1. Inga upplag av massor förekommer.
2. Om upplag av massor ej går att undvika skall de utformas med hänsyn till omgivningen.
Vegetation och planteringar
Planteringar är en åtgärd som skall användas om bearbetningen behöver ökas och i naturlandskap skall man sträva efter att använda för
trakten naturliga arter.
Befintlig vegetation och naturlig föryngring används.
Åtgärder för vilt
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19

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Järnvägens betydelse som barriär för viltet skall minimeras.
Passager och slänter utformas så att de fungerar för olika djurgrupper.
Myrar
Myrholmar skall störas så lite som möjligt.
Vid passage av myrar skall man sträva efter att inte påverka omgivande markers hydrologi.
Utblickarna över myrar bevaras.
Buller
Riktvärdena för trafikbuller vid nybyggnad respektive för befintlig järnväg (enl prop 1996/97:53) överskrids ej.
Hälso- och olycksrisker
Olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas.
Endast kemikalier godkända av Banverkets kemikalieråd används.
OMRÅDEN MED HÖGA NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
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20
21
22
23

24

25

HÅRT EXPLOATERADE OMRÅDEN
26

1. Järnvägar tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i
anslutning till sådan mark.
2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya grönområden skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation ökas.
TÄTORTER OCH SAMLAD BEBYGGELSE
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Ekologiskt känsliga miljöer skall bibehålla sin funktion i naturlandskapet.
Nyckelbiotoper och andra värdefulla områden skall ej beröras.
Järnvägar byggs ej i nationalparker, naturreservat, Natura 2000, kulturreservat, världsarvsområden och CW-områden (convention of
wetland).
Myrar
1. Känsliga myrar störs ej.
2. Om känsliga myrar störs kompenseras skadan genom att en ny våtmark anläggs.
Buller
För områden där tystnaden beräknas vara en viktig del av områdets värde överskrids ej riktvärdet för “bullerfria” friluftsområden, d v s 40
dB(A).
Övrigt
Val av platser för bergtvätt och annan verksamhet som påverkar vattenkvaliteten skall ske så att påverkan på grundvatten, vattendrag och
sjöar blir så liten som möjligt.
Vägar, etableringsytor, el- och teleledningar etc som behövs under byggtiden lokaliseras så att de kan användas efter avslutat bygge.
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Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Flyg
Mål och kriterier

1

96
2

4
5
6

Ja
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LANDSKAPET SOM HELHET
Följande naturtyper skall lämnas opåverkade av flygplatsåtgärder:
- hävdade ängsmarker
- betade hagmarker med ädellövträd
- kalk- och rikkärr
- örtrika sumpskogar
- sjöar som har stor betydelse som rast- och häcklokaler för fåglar
- våtmarker i odlingslandskap
- sandstäpp
Flygplatsåtgärder skall inte påverka följande miljöers natur- och kulturvärden negativt:
- kulturhistoriskt intressanta miljöer
- samlade bymiljöer med lång kontinuitet
- historiska agrara
- samiska kulturmiljöer
Påverkan på odlingslandskapets traditionella bebyggelse- och brukningsmönster och verksamheter skall inte vara av den typen att framtida
utveckling omintetgörs.
Flygplatsen skall harmoniera med landskapets karaktär.
Flyplatsens sidoområden skall skötas på så sätt att natur- och kulturvärden bibehålls.
Vattendrag
Om möjligt skall vattendrag bevaras orörda.
Vid trumläggning, omgrävningar etc skall hänsyn tas till det aktuella vattendragets hela flora och fauna.

Tillämpbar på
Ny
Befintlig
järnväg
järnväg

Miljödeklaread infrastruktur

Vid stationer och passager av samhällen eftersträvas att förstärka ortens struktur, skala och karaktärsbildande egenskaper genom att:
- karaktärsskapande objekt med kulturhistoriska värden bibehålls
- stadsplan av högt kulturhistoriskt värde inte slås sönder
1. Järnvägar tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i
anslutning till sådan mark.
2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya grönområden skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation ökas.
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15
16
17
18
19
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Bästa möjliga försvarbara åtgärd för att minska varje potentiell barriäreffekt skall vidtagas.
Vid behov skall skyddsanordningar för att förhindra spridning av föroreningar till vattendrag finnas.
Dagvatten
Allt förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp och renas.
Dagvattensystemet är tätt.
Grundvatten
Vid behov skall kontrollprogram och åtgärdsprogram finnas upprättade.
1. Vattenkvaliteten och tillgången på dricksvatten i befintliga vattentäkter bibehålls.
2. Om det ej är möjligt att bevara befintliga vattentäkter tas ersättningsvattentäkter fram.
Upplag och masshantering
1. Inga upplag av massor förekommer
2. Om upplag av massor ej går att undvika skall de utformas med hänsyn till omgivningen.
Buller
Riktvärdena för trafikbuller vid nybyggnad respektive för befintlig flyplats (enl prop 1996/97:53) överskrids ej.
Kemikalier
Nödvändiga åtgärder för att minimera kemikalieanvändningen skall göras.
Plan/rutiner för omhändertagande av spill av kemikalier på bästa sätt finns.
Övriga skyddsåtgärder
Underhållsprogram finns.
Olycksrisker
Olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder vidtas.
Friluftsliv
1. Friluftsliv går ej förlorat
2. Om friluftsliv går förlorat kompenseras det.
OMRÅDEN MED HÖGA NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
Områden med höga natur- och kulturvärden skall bevaras.
Ekologiskt känsliga miljöer skall bibehålla sin funktion i naturlandskapet.
Nyckelbiotoper och andra värdefulla områden skall ej beröras.
Flygplatser skall ej byggas i, eller påverka, stora orörda områden.
Flygplatser byggs ej i nationalparker, naturreservat, Natura 2000, kulturreservat, världsarvsområden och CW-områden (convention of
wetland).
Myrar
1. Känsliga myrar störs ej.

2. Om känsliga myrar störs kompenseras skadan genom att en ny våtmark anläggs.

22

23

24
25

Buller
För områden där tystnaden beräknas vara en viktig del av områdets värde överskrids ej riktvärdet för “bullerfria” friluftsområden, d v s 40
dB(A).
Övrigt
Vägar, etableringsytor, el- och teleledningar etc som behövs under byggtiden lokaliseras så att de kan användas efter avslutat bygge.
HÅRT EXPLOATERADE OMRÅDEN
1. Flygplatser tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i anslutning
till sådan mark.
2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya grönområden skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation ökas.
TÄTORTER OCH SAMLAD BEBYGGELSE
Människors tillgänglighet till och rörelsemönster i olika delar av samhället skall inte försämras.
1. Flygplatser tar ej i anspråk natur eller mark för rekreation om anläggningen kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i
anslutning till sådan mark.
2. Om detta inte går kompenseras intrånget genom att nya grönområden skapas eller att tillgängligheten till områden för rekreation ökas.
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Bilaga 3 Inventeringsdata för järnvägens infrastruktur
****** MODULES ******
1 km järnväg

(Module definition)

Byggande, drift och underhåll av 1 km järnväg med livslängden "Tidsperiod (år), jväg" (= 60 år enligt samhälsekonomisk kalkyl).
"1 km Järnväg" avser i detta fallet specifikt 1 km av Botniabanan med konventionellt signalsystem
antaget.
Utöver själva huvudtågspåret tillkommer sidotågspår och bangårdar. För Botniabanans del innebär det
att mängden räls, banunderbyggnad etc är 1,20 * själva sträckan. 190 000 m "järnväg" och 228 416 m spår
Källa: Jajje, ekonomiuppföljning BBAB
För normaljärnväg i Sverige är denna faktor ca 1,13 enligt Banverket.

Inputs:
Others (category unspecified)
Banunderbyggnad
Banöverbyggnad
BESTprod
Drift och underhåll
Elkraftanläggning
Idrifttagning
Reinvestering
Signalanläggning
Teleanläggning
Övriga jvganläggningar

Outputs:
Others (category unspecified)
Järnväg

[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]
[km]

[km]

Additional Equations:
Others (category unspecified)
Banunderbyggnad=1.2*Järnväg
Banöverbyggnad=1.2*Järnväg
BESTprod=1.2*Järnväg
Drift och underhåll=Tidsperiod (år), jväg*Järnväg
Elkraftanläggning=1.2*Järnväg
Idrifttagning=1.2*Järnväg
Järnväg=1
Reinvestering=1.2*Järnväg
Signalanläggning=1.2*Järnväg
Teleanläggning=1.2*Järnväg
Övriga jvganläggningar=Järnväg

Aluminium

(Module definition)

PROCESS: Production of virgin aluminium including mining of bauxite via the electrolysis to extruding
of raw semi-product for further production. Electric power is supplied in the data as an information.
Electric power data is calculated back to it's source and thus included in the other data.
DATA SOURCE: Life Cycle Assessment of gas cleaning equipment. IVL Report B 1300, 1998.

Values per 1 kg Aluminium, Al (ur mineral)
Inputs:
Energibärare
Elenergi (inkluderad)
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
NaCl
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Kalksten, CaCO3

58.83

MJ

55.02
24.19
59.29
9.76

MJ
MJ
MJ
MJ

28.5

MJ

0.054

kg

3.675
0.17

kg
kg
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Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CF4 och C2F6 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
Fluorider, gas (luft)
Fluorider, partiklar (luft)
HC (luft)
HF (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
PAH (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
H2SO4 (aq)
PAH (aq)
TSS (aq)
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)

1.19

kg

0.0004
0.06
4.92
0.0005
0.00046
0.000692
5.8E-006
0.00014
0.0065
5E-005
0.0167
0.041

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1.9E-005
0.0008
2E-005
0.0007

kg
kg
kg
kg

1

kg

1

(Module definition)

Arbetsmaskiner, diesel

Totala emissioner (inkl förförbränning) för användning av 1 MJ diesel i arbetsmaskiner.
Källa: LCA för väg, Stripple.

Values per 1 MJ Diesel
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1.1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
Fenol (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Energiresurser
Diesel

5E-008
8.51E-005
0.079
5.14E-005
1.6E-006
0.000714
2.85E-005
3.8E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1.2E-006
4.72E-009
8.75E-010
4E-007

kg
kg
kg
kg

1

MJ

0.076
0.0046
9.3E-005
1.84E-005

kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Arbetsredskap, bensin

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Bensin[i]
Inputs:
Energiresurser
Bensin

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Bensin

MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Bensin[i]=Bensin[o]

Banunderbyggnad

(Module definition)

Normal svensk järnväg (Källa: Banverket, BIS):
Andelterrass: 0,986
Andeltunnel: 0,004
Andelbro: 0,01
Botniabanan (Källa: Jajje, ekonomiuppföljning Botniabanan AB):
Andelterrass: 0,856
Andeltunnel: 0,104
Andelbro: 0,040

Values per 1 km Banunderbyggnad
Inputs:
Others (category unspecified)
Bro
0.04
Terrass
0.856
Tunnel
0.104

km
km
km

Bilaga 3 Inventeringsdata för järnvägens infrastruktur

Outputs:
Others (category unspecified)
Banunderbyggnad
1

km

2

Banöverbyggnad

(Module definition)

Räl, sliper och spårballast per km enkelspårig järnväg
Källor:
Räl och sliper: Svensson Eklund, 2001, IFM Linköping
Spårballast: Göran Persson, teknikstöd BEST
1600 kg/m3 spårballast antaget (ref Sören Backlund)
3 m3 per löpm => 4 800 000 kg per km järnväg

Values per 1 km Banöverbyggnad
Inputs:
Others (category unspecified)
Räl
1.2E+005
Sliper, betong
2.68E+005
Material/Produkter
Ballast
4.8E+006

BEST-prod

kg
kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Banöverbyggnad
1

km

kg

(Module definition)

Data från Kenneth Sundberg, teknikstöd BEST, beräknat på 228 spårkm:
DIESEL
Spårbundna maskiner, diesel: 155 232 arb timmar
25 l diesel/h har antagits, motsvarar hjullastare el motsv maskinstorlek (mindre grävmaskin) enl LCA för väg.
Ingen skillnad i förbrukning/utsläpp per timme beroende på maskintyp har antagits.
Ger totalt 3 900 m3 diesel
Vägfordon, diesel: 136 000 arb timmar
5 l diesel/h har antagits. Ger totalt 680 m3
Beräkning:
mängd per km för spårfordon=17,1m3, mängd per km för vägfordon=3,0 m3
värmevärde: 36,1 GJ/m3 [ref: Energifakta, AB Svensk Energiförsöjning] =>
617 310 MJ diesel för spårfordon respektive 108 300 MJ för vägfordon
TOT: 725 610 MJ varav spårfordon står för 85 %

BENSIN
Vägfordon, bensin: 128 000 arb timmar
5 l bensin/h har antagits. Ger totalt 640 m3
Beräkning:
mängd per km för vägfordon=2,8 m3
värmevärde: 31,4 GJ/m3 [ref: Energifakta, AB Svensk Energiförsöjning] =>
88 140 MJ bensin för vägfordon

Values per 1 km BESTprod
Inputs:
Energiresurser
Bensin
Diesel

Betong [kg]

8.814E+004
7.256E+005

MJ
MJ

Outputs:
Others (category unspecified)
BESTprod
1

km

Outputs:
Produkter
Betong i kg

kg

(Module definition)

1 m3 betong väger ca 1,65 ton (pers kommunikation Cementa) =>
1 kg betong motsvarar 6,06E-4 m3 betong

Values per 1 kg Betong i kg
Inputs:
Produkter
Betong

0.000606

m3
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1

3

(Module definition)

Betongprocessen [m3]

El + diesel arbetsfordon per producerad m3 betong. Data från LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210.

1 m3 betong består av följande:
400 kg cement
1200 kg makadam
700 kg naturgrus

Values per 1 m3 Betong
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Material/Produkter
M Grus
Makadam
Produkter
Cement

Bro

0.669
0.155
54.57
0.0752
26.8

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.752
7.86

MJ
MJ

700
1200

kg
kg

400

kg

Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.00117
Radioaktiv belastning
1.67E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.0234
Radioaktivt avfall, medel och0.251
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
0.251
(vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
4.86E-006
CO (luft)
0.00417
CO2, fossilt (luft)
3.914
N2O (luft)
8.492E-005
NOx (luft)
3.48E-009
Partiklar (luft)
0.00136
SO2 (luft)
0.001962
VOC (luft)
0.0025
Emissioner till vatten
COD (aq)
5.84E-005
Fenol (aq)
2.77E-005
N, total (aq)
9.25E-006
Olja, ospecificerad (aq)
1.95E-005
Produkter
Betong
1

kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m3

(Module definition)

Baserad på jvägsbro över Bryngeån, Botniabanan.
48 m fri spännvidd. Samverkansbro.
Alla data omräknade till 1 km bro. Proportionell ökning av terrasseringsarbete till brolängd har antagits.
TERRASSERING:
På 1000 m bro går det 20,83 * terrasseringsarbetet för Bryngeån
STÅL:
195 ton (inkl 41 ton armering) för 48 m bro
4062 ton för 1000 m bro, ca 4E6 kg
BETONG:
377 m3 betong för 48 m bro
7700 m3 betong (exkl armering) för 1000 m bro

DIESEL:
Mängd diesel som krävs för bron:
20,2 m3 för 48 m bro
421 m3 för 1000 m bro
Beräkning:
värmevärde: 36,1 GJ/m3 [ref: Energifakta, AB Svensk Energiförsöjning] =>
15 198 100 MJ per 1000 m bro
EL:
Mängd el som krävs för bron
79 000 kWh för 48 m bro => 1 646 GWh per 1000 m bro => 5,93E6 MJ per 1000 m bro

Källa: Lars- Olof Krantz, byggledare Botniabanan.

Values per 1 km Bro
Inputs:
Others (category unspecified)
Terrassering, bro Bryngeån 20.83
Energibärare
Elenergi
5.93E+006
Energiresurser
Diesel
1.52E+007
Material/Produkter
Stål BF profil
4E+006
Produkter
Betong
7700

st

Outputs:
Others (category unspecified)
Bro
1

km

MJ
MJ
kg
m3
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Byggnader - prod

(Module definition)

PROCESS: Produktion av större byggnader av typen flerbostadshus m.m.
DATA SOURCE: Erlandsson Martin, IVL, SIRI-SPINE databasen.

Values per 1 m2 Byggnad
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Kemikalier
NaCl
Material/Produkter
Gips, CaSO4
Glas (återvunnet)
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Grus
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Trä

761.6
259.5
640.5

MJ
MJ
MJ

1

kg

23
0.03

kg
kg

1
837
50
217
34

kg
kg
kg
kg
kg

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Avfall, ospecifiserat
Miljöfarligt avfall
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
HCl (luft)
HF (luft)
NH3 (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
BOD (aq)
COD (aq)
TSS (aq)
Produkter
Byggnad

2.8
18.2
0.01

kg
kg
kg

1
207
0.14
0.1
0.04
0.02
1
6.5
0.5

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0.01
0.06
0.05

kg
kg
kg

1

m2

1

kg

4.2E-011
6.3E-012
2E-005
7.5E-006
0.0079
1.7E-011
2.1E-005
6.3E-013
3.1E-005
2.1E-005
4.2E-010
4E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1

kg

(Module definition)

CaCO3 - framställning

PROCESS: Data covers production of limestone filler. The data include material extraction, grinding
and transportation. Data are calculated to factory gate.
DATA SOURCE: Data from producer via Häkkinen T., Mäkelä K., Environmental adaptation of concrete.
VTT/Building Technology (1996).

Values per 1 kg Kalksten, CaCO3[o]
Inputs:
Energibärare
Elenergi
Energiresurser
Råolja
Resurser
Kalksten, CaCO3

0.22

MJ

0.023

MJ

1

kg
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Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
As (luft)
Cd (luft)
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
Cr (luft)
HC (luft)
Hg (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
Pb (luft)
SO2 (luft)
Resurser
Kalksten, CaCO3

5

Cement [kg]

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion av 1 kg cement. Data från LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210.
(Data från svensk genomnsittsproduktion, Cementa AB)
I denna modul ingår ej transport av cement till användningsstället.

Values per 1 kg Cement
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Kalksten, CaCO3

Dieseltåg

3.88
0.00363
0.0656
0.00176
0.624

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.0176
0.183

MJ
MJ

1.56

kg

Outputs:
Avfall
Aska och slag
2.73E-005
Radioaktiv belastning
3.9E-011
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.000546
Radioaktivt avfall, medel och0.00585
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
0.00585
(vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
5.46E-008
CO (luft)
8.19E-007
CO2, fossilt (luft)
0.806
N2O (luft)
1.64E-007
NOx (luft)
0.002
Partiklar (luft)
0.001
SO2 (luft)
0.001
VOC (luft)
4.29E-007
Produkter
Cement
1

kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Transporter med dieseltåg i samband med idrifttagning av Botniabanan:
190 km x 25 000 ton => 4 750 000 tonkm
25 000 tonkm per km bana
Källa: Göran Persson, teknikstöd BEST, Botniabanan

Inputs:
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Outputs:
Others (category unspecified)
Dieseltågtransport

kg

6

DoU

(Module definition)

Drift och underhåll av 1 km järnväg under ett år.
****************************************
ELDNINGSOLJA:
Mängd eldningsolja som krävs för DoU under ett år:
700 m3 för ca 1000 mil för spårfordon
(medel per år under 1997-2001)
Beräkning:
mängd per km=0,07 m3
värmevärde: 35,9 GJ/m3 [ref: Energifakta, AB Svensk Energiförsöjning] => 2531 MJ eldningsolja
BENSIN:
Mängd bensin som krävs för DoU under ett år:
40 m3 för ca 1000 mil för arbetsredskap
2000 m3 för ca 1000 mil för vägfordon
(medel per år under 1997-2001)
Beräkning:
mängd per km för arbetsredskap =4E-3 m3, mängd per km för vägfordon = 0,2 m3
värmevärde: 31,4 GJ/m3 [ref: Energifakta, AB Svensk Energiförsöjning] =>
125,6 MJ bensin för arbetsredskap respektive 6280 MJ för vägfordon
TOT: 6405,6 MJ varav vägfordon står för 98,04%
DIESEL:
Mängd diesel som krävs för DoU under ett år:
5500 m3 för ca 1000 mil för spårfordon
300 m3 för ca 1000 mil för vägfordon
(medel per år under 1997-2001)
Beräkning:
mängd per km för spårfordon=0,55 m3, mängd per km för vägfordon=0,03 m3
värmevärde: 36,1 GJ/m3 [ref: Energifakta, AB Svensk Energiförsöjning] =>
19855 MJ diesel för spårfordon respektive 1083 MJ för vägfordon
TOT: 20938 MJ varav spårforodn står för 94,8%
EL:
Mängd el som krävs för DoU under ett år:
330 GWh för ca 1000 mil bannät => 1,188E5 MJ per km och år
(medel per år under 1997-2001)
I ovanstående siffror är endast Banverkets DoU inkluderat.
Data för DoU som sköts av entreprenörer saknas.
Ref: Thomas Ivarsson, Banverket 2002-05-02
********************************************************
Mängd herbicider (Roundrup BIO och Arsenal 250):
0,13 kg aktiv substans per km och år (genomsnitt åren 1997-2001)
Ref: Banverkets Miljörapport 2001, samt personlig kommunikation med Banverket.
********************************************************
Tillfört underhållsmaterial per år och km:
Makadam: 16 100 kg
Betong: 1400 kg
Aluminium: 0,3 kg
Koppar: 4,35 kg
Ref: Miljörapporten 2001, pers komm Lars Dahlström, Banverket.
*********************************************************

Values per 1 km Drift och underhåll
Inputs:
Energibärare
Eldningsolja
Elenergi
Energiresurser
Bensin
Diesel
Kemikalier
Herbicider
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)
Makadam
Produkter
Betong i kg
Koppar

2531
1.188E+005

MJ
MJ

6406
2.094E+004

MJ
MJ

0.13

kg

0.3
1.61E+004

kg
kg

1400
4.35

kg
kg
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Outputs:
Others (category unspecified)
Drift och underhåll
1

km

7

(Module definition)

Eldningsolja

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Inputs:
Energiresurser
Diesel

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Diesel

[MJ]

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[MJ]

Additional Equations:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)=0.087*Diesel[i]
HC (luft)=9.2E-006*Diesel[i]
NOx (luft)=9.6E-005*Diesel[i]
SO2 (luft)=3.8E-005*Diesel[i]
Energiresurser
Diesel[i]=Diesel[o]

(Module definition)

Elkraft - svenskt genomsnitt
Delivery of electric power.
Swedish electric power mix.

Values per 1 MJ Elenergi[o]
Inputs:
Energibärare
Elenergi

Elkraftanl.

1

MJ

Outputs:
Energibärare
Elenergi

1

MJ

(Module definition)

Elkraftanl. per km enkelspårig järnväg
Ingående material:
Betong:
22 000 kg/km
Förzinkat stål:
6600 kg/km
Koppar:
2450 kg/km
Zink:
450 kg/km
Ref: Svensson, N., Eklund, M., Materialinventering och miljöanalys av Banverkets materialrelaterade
energianvändning, Linköpings universitet, 2001
Livslängden antas vara 60 år.

Inputs:
Material/Produkter
Stål BF/Zn profil
Zinc
Produkter
Betong i kg
Koppar

Outputs:
Others (category unspecified)
Elkraftanläggning

[kg]
[kg]

[km]

[kg]
[kg]

Additional Equations:
Material/Produkter
Stål BF/Zn profil=6600*Elkraftanläggning
Zinc=450*Elkraftanläggning
Produkter
Betong i kg=2.2E+004*Elkraftanläggning
Koppar=2450*Elkraftanläggning

Elkraftmixer - Svensk genomsnittsproduktion

(Module definition)

Swedish electric power mix for year 1999.
Miljöfaktaboken för bränslen Del 1 Huvudrapport. IVL rapport B 1334A-2

Values per 1 MJ Elenergi[o]
Inputs:
Energibärare
Elenergi

1

MJ
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Outputs:
Energibärare
Elenergi

1

MJ

8

Elkraftproduktion - biomassa/mottryck

(Module definition)

Biomass based - back pressure production
Electricity from combustion of logging waste in a combined power and heating plant, equipped with a CFB furnace with flue gas
condensation. Emissions and consumptions are allocated between electricity and heat according to energy.
Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion - Sammanfattande rapport", supplemented with
unpublished data from Vattenfall. They include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of the
plant, and residual products.
The total efficiency of the plant is 85 %. The logging waste is assumed to contain 50 % water. The effective heating value of wood with
50 % moisture is 2.33 kWh/kg (AB Svensk Energiförsörjning (1994), "Energifakta").
The amount of nuclear power is calculated from a stated consumption of 1.25E-9 kg natrural uranium (U3O8) / kWh el and an energy
content of 140 000 kWh/kg uranium (AB Svensk Energiförsörjning (1994), "Energifakta").

Values per 1 MJ Biobränsle
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
Ammoniak
Cyklohexylamin
Hydrazin, N2H4
Material/Produkter
Rockwool
Resurser
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Land
Natriumklorid, NaCl
Trä

0.001127
0.0001271
0.03034
0.0001483

MJ
MJ
MJ
MJ

1
5.78E-005

MJ
MJ

3.373E-007
8.898E-008
4.449E-007

kg
kg
kg

3.051E-005

kg

7.521E-005
4.398E-005
6.636E-005
0.1559
1.483E-006
2.848E-005

kg
kg
kg
m3
kg
kg

Elkraftproduktion - kol/mottryck

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, biogent (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
Cd (aq)
COD (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
P, total (aq)
SO3 joner (aq)
SO4 joner (aq)
Sulfider (aq)
Energibärare
Elenergi

0.001288
0.0002829

kg
kg

5.034E-005
0.07797
0.002398
3.339E-006
3.864E-006
7.89E-005
6.924E-006
1.008E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2.966E-010
2.339E-006
3.864E-006
6.305E-009
7.297E-009
5.958E-007
1.788E-005
5.881E-008

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0.8475

MJ

0.005

kg

1E-005
0.105
5E-005
2E-005
5E-005

kg
kg
kg
kg
kg

0.85

MJ

5E-007
0.051
7E-005
1E-008
1E-006

kg
kg
kg
kg
kg

0.85

MJ

(Module definition)

Coal based
Electric power production
Back pressure power technology
0.85 % total efficiency. Energy allocated equally to heat and power.
No precombustion factors added
Cleaning equipment: Electro filter, SO2 reduction equipment and SNCR NOX reduction
Year: 1995

Values per 1 MJ Kol
Inputs:
Energiresurser
Kol

1

Elkraftproduktion - naturgas/mottryck

MJ

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

(Module definition)

Natural gas based.
Electric power production
Back pressure power technology
0.85 % total efficiency. Energy allocated equally to heat and power.
No precombustion factors added
Cleaning equipment: Low NOx burner, NOx adjusted plant, preparated natural gas (sulphur reduction)
Year: 1995

Values per 1 MJ Naturgas
Inputs:
Energiresurser
Naturgas

1

MJ
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Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

9

Elkraftproduktion - olja/kondenskraft

(Module definition)

Fuel oil based - condensing power
Electric power production
Condensing power technology
35 % electric power efficiency. Energy allocated to electric power only.
No precombustion factors added
Cleaning equipment: Electro filter, SO2 cleaning (90 %, scrubber or lime stone additive), NOx-reduction
with SNCR and improved combustion control equipment (60 % reduction).
Year: 1995

Values per 1 MJ Råolja
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1

Elkraftproduktion - olja/mottryck

MJ

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

1E-005

kg

1E-006
0.078
6E-005
4E-006
5E-005

kg
kg
kg
kg
kg

0.35

MJ

1E-005

kg

1E-006
0.078
6E-005
4E-006
5E-005

kg
kg
kg
kg
kg

0.85

MJ

(Module definition)

Fuel oil based - back pressure production
Electric power production
Back pressure power technology
85 % total efficiency. Energy allocated equally to heat and power.
No precombustion factors added
Cleaning equipment: Electro filter, SO2 cleaning (90 %, scrubber or lime stone additive), NOx-reduction
with SNCR and improved combustion control equipment (60 % reduction).
Year: 1995

Values per 1 MJ Råolja
Inputs:
Energiresurser
Råolja

Eltåg

1

MJ

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

(Module definition)

Transporter med eltåg i samband med idrifttagning av Botniabanan:
190 km x 50 000 ton => 4 750 000 tonkm med eldrivet makadamtåg
Dessutom 152 000 tonkm med provlok typ X2 => 800 ton tågvikt per km bana
Totalt: 50 800 ton per km bana => 50 800 tonkm
Källa: Göran Persson, teknikstöd BEST, Botniabanan
Elförbrukning per tonkm hämtad från NTM. I NTM:s utsläppsdata har 100% vattenkraft använts baserat på
SJ:s avtal med Vattenfall, men det
antas inte vara korrekt för transporter vid idrifttagning. Svensk elmix används därför.

Values per 1 kg Eltågtransport
Inputs:
Energibärare
Elenergi

0.00015

MJ
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Outputs:
Others (category unspecified)
Eltågtransport
1

kg

10

Grus [kg]

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion av 1 kg (natur)grus. Data från LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210.
I denna modul ingår ej transport av naturgrus till användningsstället.

Values per 1 kg Grus (m/p)
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Naturgrus

Herbicider

9.59E-005
2.23E-005
0.00104
1.08E-005
0.00384

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.000108
0.00113

MJ
MJ

1

kg

Outputs:
Avfall
Aska och slag
1.68E-007
Radioaktiv belastning
2.4E-013
Radioaktivt avfall, hög (vol) 3.63E-006
Radioaktivt avfall, medel och3.6E-005
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
3.6E-005
(vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
3.76E-010
CO (luft)
7.36E-008
CO2, fossilt (luft)
7.28E-005
N2O (luft)
2.3E-009
NOx (luft)
5.97E-007
Partiklar (luft)
2.31E-008
SO2 (luft)
4.67E-008
VOC (luft)
4.4E-008
Emissioner till vatten
COD (aq)
9.67E-010
Fenol (aq)
4.59E-010
N, total (aq)
1.53E-010
Olja, ospecificerad (aq)
3.22E-010
Materials/Products
Grus (m/p)
1

kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Data saknas.

Values per 1 kg Herbicider[o]
Inputs:
Kemikalier
Herbicider

Idrifttagning

1

kg

Outputs:
Kemikalier
Herbicider

1

kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Idrifttagning
1

km

(Module definition)

Transporter i samband med idrifttagning av 1 km nyanlagd järnväg. Baserat på data från Botniabanan.
Transporter med makadamtåg diesel i samband med idrifttagning av Botniabanan:
190 km x 25 000 ton => 4 750 000 tonkm
25 000 tonkm per km bana
Transporter med eltåg i samband med idrifttagning av Botniabanan:
190 km x 50 000 ton => 4 750 000 tonkm med eldrivet makadamtåg
Dessutom 152 000 tonkm med provlok typ X2 => 800 ton tågvikt per km bana
Totalt: 50 800 ton per km bana => 50 800 tonkm
Källa: Göran Persson, teknikstöd BEST, Botniabanan

Values per 1 km Idrifttagning
Inputs:
Others (category unspecified)
Dieseltågtransport
2.5E+007
Eltågtransport
5.08E+007

kg
kg
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Järnvägstransport

(Module definition)

Beräknat årligt transportarbete på Botniabanan (Peter Törnkvist, Banverket):
Transportekvivalentbegreppet enligt Banverket:
1 500 000 perskm
3 500 000 tonkm
=>5 000 000 TE (transportekvivalenter)
Under 60 år => 300 000 000 TE
=> 3,33E-9 km järnväg per TE
Baserat på vikt enligt flygmodellen:
Varje person inkl bagage antas väga 95 kg.
1 500 000*95=21 000 013 kg = 21 000 ton
=> totalt 3 521 000 tonkm
Under 60 år => 211 260 000 tonkm
=> 4,73E-9 km järnväg per tonkm
För Sverige i stort:
Beräkningarna baseras på totalt 14329 spårkm (Banverkets årsredovisning 2001)
Transportarbete på järnväg i Sverige (BV:s miljörapport 2001):
8,8 miljarder perskm
19,3 miljarder tonkm
=> 28,1 miljarder TE (transportekvivalenter)
Detta ger per km järnväg:
614 140 perskm
1 347 000 tonkm
1 961 000 TE
=> 5,1E-7 km järnväg per TE

Values per 1 km Järnvägstransport
Inputs:
Others (category unspecified)
Järnväg
3.33E-009
Transportarbete
0

km
TE
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Outputs:
Others (category unspecified)
Järnvägstransport
1

km

12

Koppar

(Module definition)

DATA SOURCE: "Life Cycle Assessment of Aluminium, Copper and Steel", Maria Sunér, M.Sc. thesis,
Chalmers University of Technology, 1996
Production of 1 kg Copper at the Rönnskär Smelter in Skelleftehamn from virgin and scrap copper, Sweden.
An economical allocation is made.

Values per 1 kg Koppar
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
Kalciumoxid, CaO
Material/Produkter
Emulgeringsmedel
Kopparskrot
Sekundär aska
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Caliche
Dolomit, CaMg(CO3)2
Fältspat
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Na2SO4
Sand
Soda
Vatten

1.07
1.06
5.56
0.2
6

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

9.88

MJ

9.37E-005

kg

0.001
0.2
0.06

kg
kg
kg

0.015
0.16
6.58E-005
4.87E-005
0.0027
0.53
0.0017
0.000538
0.0001538
3.74

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.00155
Avfall, ospecifiserat
281.4
Radioaktivt avfall, hög (mass)
1.83E-008
Radioaktivt avfall, medel och0.000665
låg (mass)
Emissioner till luft
Aldehyder (luft)
3.13E-008
As (luft)
2.94E-006
Cd (luft)
9.1E-007
CH4 (luft)
0.000239
Cl2 (luft)
1.67E-006
CO (luft)
0.00107
CO2, fossilt (luft)
0.4927
Cr (luft)
4.6E-009
Cu (luft)
2.91E-005
HC (luft)
0.00076
Hg (luft)
1.7E-007
N2O (luft)
2.6E-005
NH3 (luft)
3.06E-005
NH4NH3 (luft)
5.16E-005
NOx (luft)
0.00524
Partiklar (luft)
0.00075
Pb (luft)
4.45E-005
SO2 (luft)
0.01158
TCDD ekv (luft)
1.55E-012
Zn (luft)
1.91E-005
Emissioner till vatten
As (aq)
4.76E-006
Cd (aq)
2.1E-007
Cl2 (aq)
2E-010
COD (aq)
5.7E-007
Cu (aq)
4.2E-006
F (aq)
1.6E-008
Fe (aq)
3.57E-011
Fenol (aq)
2.13E-008
Fluorider (aq)
4.3E-007
Hg (aq)
1.2E-007
HNO3 (aq)
2.59E-006
Lösta fasta ämnen (aq)
3.8E-006
N, total (aq)
4.07E-005
NaCl (aq)
8.12E-006
Natriumjoner (aq)
2.64E-009
NH3/NH4 (aq)
0.000128
NH4NO3 (aq)
0.000189
Ni (aq)
6E-007
Nitrat (aq)
0.000142
Olja, ospecificerad (aq)
1.58E-006
Pb (aq)
3.2E-007
SO4 joner (aq)
3.38E-009
TSS (aq)
4.52E-008
Zn (aq)
1.23E-005
Produkter
Koppar
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

13

Kärnkraft

(Module definition)

Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion - Sammanfattande rapport", supplemented with
unpublished data from Vattenfall. They include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of the
plant, and residual products.
Only emissions to air and water and residual products are considered. Some chemicals used in minor amounts have been left out.
The input of nuclear power has been calculated from a stated consumption of 2.31E-2 g of natural uranium (U3O8) /kWh electricity.
The energy content of natural uranium is 140 000 kWh/kg (AB Svensk Energiförsörjning (1994), "Energifakta").

Values per 1 MJ Elenergi
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
Ammoniak
H2SO4
HNO3
Jonbytarmassa
Syrgas, O2
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bly, Pb (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Trä

Makadam [kg]

0.00553
0.000996
0.00357
3.27

MJ
MJ
MJ
MJ

5.99E-005
0.00328

MJ
MJ

4.23E-006
4.61E-005
2.39E-006
2.67E-007
0.000322

kg
kg
kg
kg
kg

1.04E-007
6.51E-006
4.25E-005
2.78E-005
0.000629
1.3E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.00548
Radioaktivt avfall, hög (mass)
2.11E-005
Radioaktivt avfall, låg (vol) 7.61
Radioaktivt avfall, medel (vol)
0.00333
Emissioner till luft
CO (luft)
1.09E-006
HC (luft)
6.53E-006
NOx (luft)
4.63E-006
Partiklar (luft)
2.19E-006
Radioaktiv emission (luft) 2.84E+004
SO2 (luft)
3.58E-006
Emissioner till vatten
COD (aq)
1.71E-008
N, total (aq)
4.68E-007
NH3/NH4 (aq)
2.93E-007
Nitrat (aq)
1.06E-006
SO4 joner (aq)
2.75E-007
TSS (aq)
2.75E-007
Energibärare
Elenergi
1
Kemikalier
CO2
0.000783

kg
kg
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
Bq
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
MJ
kg

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion av 1 kg makadam. Data från LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210.
I denna modul ingår ej transport av makadam till användningsstället.

Values per 1 kg makadam (m/p)
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg

0.000848
0.000197
0.02
9.54E-005
0.0339

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.000954
0.00996

MJ
MJ

1

kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
1.48E-006
Radioaktiv belastning
2.12E-012
Radioaktivt avfall, hög (vol) 2.97E-005
Radioaktivt avfall, medel och0.000318
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
0.000318
(vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
3.82E-009
CO (luft)
1.49E-006
CO2, fossilt (luft)
0.00142
N2O (luft)
3.61E-008
NOx (luft)
1.23E-005
Partiklar (luft)
4.77E-007
SO2 (luft)
7.88E-007
VOC (luft)
8.9E-007
Emissioner till vatten
COD (aq)
2.04E-008
Fenol (aq)
9.68E-009
N, total (aq)
3.23E-009
Olja, ospecificerad (aq)
6.8E-009
Materials/Products
makadam (m/p)
1

kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Produktion - mjukgörare

(Module definition)

PROCESS: European average production of Phthalate plasticiser.
YEAR: Data from 1998
DATA SOURCE: Eco-profile of high volume commodity phthalate esters (DEHP/DINP/DIDP),
The European Council for Plasticisers and Inermediates (ECPI) a Sector Group of CEFIC,
Prepared by Ecobilan, January 2001.

Values per 1 kg Ftalatmjukgörare
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
Kalciumsulfat, CaSO4
KCl
Kvävgas, N2
Svavel, S
Syre, O2
Resurser
Baryt, BaSO4
Bauxit, AlO(OH)
Bentonit
Grus
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Lera
Natriumklorid, NaCl
Sand

1.06
36.19
33.11
1.32

MJ
MJ
MJ
MJ

0.24

MJ

1.1E-005
0.000343
0.03726
0.00238
0.1258

kg
kg
kg
kg
kg

3.3E-005
0.000477
0.000114
4.7E-005
0.000572
0.002649
4.5E-005
0.01031
8.3E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.004293
Avfall, ospecifiserat
0.0044
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
5.9E-005
(mass)
Reglerade kemikalier
0.00263
Emissioner till luft
CFC/HCFC (luft)
4.2E-007
CH4 (luft)
0.004618
Cl2 (luft)
1E-007
CO (luft)
0.01494
CO2, fossilt (luft)
1.836
Ftalatester (luft)
7.1E-009
Ftalsyraanhydrid (luft)
6E-006
H2S (luft)
3E-006
HC (luft)
0.002317
HC aromatiskt (luft)
2.7E-005
HC klorerat (luft)
7.6E-009
HCl (luft)
3.8E-005
HF (luft)
1E-006
Hg (luft)
9.9E-008
N2O (luft)
3E-006
NH3 (luft)
5.5E-007
NOx (luft)
0.006058
Organiska syror (luft)
0.000184
PAH (luft)
1.3E-008
Partiklar (luft)
0.000712
Pb (luft)
8.3E-008
SO2 (luft)
0.005191
Emissioner till vatten
Al (aq)
1E-006
As (aq)
4E-009
BOD (aq)
4E-005
COD (aq)
0.00049
Cu (aq)
2E-006
Fenol (aq)
2E-006
HC (aq)
7.2E-005
HC klorerade (aq)
3E-006
Hg (aq)
1.1E-008
Kloridjoner (aq)
0.004344
Lösta fasta ämnen (aq)
0.000415
NH3/NH4 (aq)
4E-005
Ni (aq)
7.4E-008
SO4 joner (aq)
0.004043
Syra som H (aq)
8.7E-005
TSS (aq)
4E-005
Zn (aq)
9.6E-008
Material/Produkter
Ftalatmjukgörare
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Produktion - PVC polymer

(Module definition)

PROCESS: Production of Polyvinyl chloride plastic (PVC). Data include raw material to factory gate.
Data cover suspension polymerised PVC.
DATA SOURCE: Eco-Profiles of the European polymer industry, Polyvinyl chloride,
Ian Boustead, Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME), 1992-1993.
Data from APME database on internet.

Values per 1 kg PVC, jungfrulig polymer
Inputs:
Energiresurser
Energi ospecifiserad
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
KCl
Svavel, S
Resurser
Baryt, BaSO4
Bauxit, AlO(OH)
Bentonit
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Natriumklorid, NaCl
Sand

0.1
3.97
26.95
18.04
5.8

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.9

MJ

0.0059
0.01

kg
kg

8.2E-005
0.00044
3.2E-005
0.00024
0.01
0.65
0.00047

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Produktion och distribution av bensin

Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.0094
Avfall, ospecifiserat
0.0572
Reglerade kemikalier
0.005
Emissioner till luft
CH4 (luft)
0.0074
Cl2 (luft)
2E-006
CO (luft)
0.0023
CO2, fossilt (luft)
2
HC (luft)
0.0019
HC aromatiskt (luft)
6E-006
HC klorerat (luft)
3.7E-005
HCl (luft)
0.00015
Hg (luft)
2.7E-007
NOx (luft)
0.0095
Partiklar (luft)
0.0029
SO2 (luft)
0.0082
Emissioner till luft, vatten och mark
TCDD ekv.
1.8E-015
Emissioner till vatten
BOD (aq)
8.5E-005
COD (aq)
0.00076
HC (aq)
2.6E-005
HC klorerade (aq)
1E-006
Hg (aq)
5.6E-008
Kloridjoner (aq)
0.039
Natriumjoner (aq)
0.0078
SO4 joner (aq)
0.0041
Syra som H (aq)
4.8E-005
TSS (aq)
0.0017
Material/Produkter
PVC, jungfrulig polymer
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Miljöpåverkan för produktion och distribution av bensin kommer från Miljöfaktabok
för bränslen (IVL Rapport B 1334 B):

Values per 1 MJ Bensin
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1.1

MJ
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Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
N2O (luft)
NMVOC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Bensin

2E-006
2E-006
0.0053
0
4.1E-005
3.3E-005
1E-006
2.1E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1

MJ
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Produktion och distribution av diesel

(Module definition)

Miljöpåverkan för produktion och distribution diesel kommer från Miljöfaktabok
för bränslen (IVL Rapport B 1334 B):

Values per 1 MJ Diesel
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1.06

PVC plast tillverkning

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
N2O (luft)
NMVOC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
P, total (aq)
Energiresurser
Diesel

2E-006
2E-006
0.0035
0
3.3E-005
3.1E-005
1E-006
1.9E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

7E-008
5E-006
1E-008

kg
kg
kg

1

MJ

1

kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Reinvestering
1

km

(Module definition)

PROCESS: Tillverkning av PVC-plast: Mjukgörare DEHP 25 %, Fyllmedel (kalksten) 25 %, PVC-polymer
ca 0.5 % samt pigment, Stabilisatorer.

Values per 1 kg PVCplast
Inputs:
Kemikalier
PVC additiv
Stabilisatorer Ca/Zn
Material/Produkter
Ftalatmjukgörare
PVC, jungfrulig polymer
Resurser
Kalksten, CaCO3

Reinvestering

0.0008
0.00012

kg
kg

0.25
0.4991

kg
kg

0.25

kg

Outputs:
Material/Produkter
PVCplast

(Module definition)

Reinvesteringar under Botniabanans livscykel (Källa: Håkan Hellkvist, Botniabanan)
Livstid (samhällsekonomisk): 60 år
Banunderbyggnaden antas inte behöva bytas ut under livstiden.
Signalsystem antas bytas totalt 2 ggr under livsltiden
Banöverbyggnad: Spår antas bytas vart 30:e år => 1 ggr
Slipers antas bytas till 25% under livstiden => 0,25 ggr
Spårballast renas, återanvänds och kompletteras med ca 35% nytt material => 0,35 ggr
Teleanläggningar: antas bytas vart 30:e år (underhålls kontinuerligt egentligen) => 1 ggr
Elkraftanläggning: Kontaktledning antas bytas vart 30:e år => 1 ggr
Stolpar byts ej under livstiden
BEST-prod: Reinvesteringsarbetet antas motsvara nyproduktionsarbetet över livstiden.

Values per 1 km Reinvestering
Inputs:
Others (category unspecified)
BESTprod
1
Räl
1.2E+005
Signalanläggning
2
Sliper, betong
6.7E+004
Teleanläggning
1
Material/Produkter
Ballast
1.68E+006
Produkter
Koppar
2450

km
kg
km
kg
km
kg
kg

Bilaga 3 Inventeringsdata för järnvägens infrastruktur
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Räl

(Module definition)

Values per 1 kg Räl
Inputs:
Material/Produkter
Stål BF profil

Servicevägar-prod

1

kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Räl
1

kg

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion av servicevägar intill järnväg. Data beräknade
med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210. Baserad på väg JP31-V30, Botniabanan, 5 m bred, 1380 m lång.
Källa: Per Sjölund, Botniabanan.

Values per 1 st Serviceväg, 1380m
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Bitumen

Signalanl.

1440
335
3.39E+005
162
5.76E+004

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0
1.69E+004

MJ
MJ

2.38E+006
0

kg
kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Serviceväg, 1380m
1
Avfall
Avfall, ospecifiserat
5.04
Miljöfarligt avfall
0
Radioaktiv belastning
0.0036
Radioaktivt avfall, hög (vol) 50
Radioaktivt avfall, medel och540
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
540(vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
0.02
CO (luft)
26
CO2, fossilt (luft)
3.33E+005
HC (luft)
14.4
N2O (luft)
0.5
NOx (luft)
197
Partiklar (luft)
6.63
SO2 (luft)
12
VOC (luft)
0.04
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0
COD (aq)
0.37
Fenol (aq)
0.17
HC (aq)
0
N, total (aq)
0.058
Olja, ospecificerad (aq)
0.12
P, total (aq)
0

st
kg
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Signalanl. per km enkelspårig järnväg
Ingående material:
Betong: 450 kg/km
Koppar: 250 kg/km
Aluminium: 50 kg/km
Ref: Svensson, N., Eklund, M., Materialinventering och miljöanalys av Banverkets materialrelaterade
energianvändning, Linköpings universitet, 2001
Livslängd: 60 år.

Inputs:
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)
PVCplast
Produkter
Betong i kg
Koppar

[kg]
[kg]

Outputs:
Others (category unspecified)
Signalanläggning

[km]

[kg]
[kg]

Additional Equations:
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)=50*Signalanläggning
PVCplast=1.5*Koppar
Produkter
Betong i kg=450*Signalanläggning
Koppar=250*Signalanläggning

Bilaga 3 Inventeringsdata för järnvägens infrastruktur
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(Module definition)

Sliper, betong

Values per 1 kg Sliper, betong
Inputs:
Produkter
Betong i kg

Spårballast

1

kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Sliper, betong
1

kg

kg

Outputs:
Material/Produkter
Ballast

1

kg

0.074
8.9E-005
0.00164
6.8E-008

kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Values per 1 kg Ballast
Inputs:
Materials/Products
makadam (m/p)

1

(Module definition)

Spårfordon prod, diesel

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Diesel[i]
Inputs:
Energiresurser
Diesel

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Diesel

MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Diesel[i]=Diesel[o]

Spårfordon, diesel

(Module definition)

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Diesel[i]
Inputs:
Energiresurser
Diesel

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Diesel

0.074
8.9E-005
0.00164
6.8E-008

kg
kg
kg
kg
MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Diesel[i]=Diesel[o]

Bilaga 3 Inventeringsdata för järnvägens infrastruktur
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Stålproduktion - BF, profil

(Module definition)

PROCESS: Data avser produktion av låglegerat profilstål med BF-processen (Blast Furnace). Data
innefattar hela produktionscykeln från råvara till färdig produkt vid fabriksgrinden. Medelvärde för
världsproduktionen. Data är räknat på produktion av 1 kg stål.
Använda konverteringar för orginaldata:
Effektivt värmevärde för kol: 27.2 MJ/kg
Effektivt värmevärde för naturgas: 51.9 MJ/kg
Effektivt värmevärde för olja: 42.7 MJ/kg
YEAR: 1994-95
DATA SOURCE: IISI Life Cycle Inventory Study for Steel Industry Products (1999).
(BF route, section)

Values per 1 kg Stål BF profil
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Material/Produkter
Skrot, Fe
Resurser
Dolomit, CaMg(CO3)2
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Vatten
Zink, (mineral)

Teleanl.

24.5
1.76
0.89

MJ
MJ
MJ

-0.055

kg

0.0833
1.57
0.0716
5.6
0

kg
kg
kg
kg
kg

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
Cr(III)/Cr(VI) (aq)
Cyanider (aq)
Fe(II)/Fe(III) (aq)
Fenol (aq)
Fluorider (aq)
Kloridjoner (aq)
N, total (aq)
Ni(II)/Ni(III) (aq)
P, total (aq)
Pb(II)/Pb(IV) (aq)
Sulfider (aq)
TSS (aq)
Zn (aq)
Material/Produkter
Stål BF profil

0.169

kg

0.0385
2.829
0.00253
0.00153
0.00237

kg
kg
kg
kg
kg

0.000273
-5.94E-008
3.57E-007
-2.94E-005
6.7E-005
1.74E-005
0.00058
0.000194
3.99E-008
-2.4E-007
4.64E-008
0.000116
-0.000118
7.43E-007

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1

kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Teleanläggning
1

km

Outputs:
Others (category unspecified)
Terrass
1

km

(Module definition)

Teleanläggningar per km enkelspårig järnväg
Ingående material:
Koppar: 150 kg/km
Ref: Svensson, N., Eklund, M., Materialinventering och miljöanalys av Banverkets materialrelaterade
energianvändning, Linköpings universitet, 2001

Values per 1 km Teleanläggning
Inputs:
Material/Produkter
PVCplast
Produkter
Koppar

(see eq:s)

kg

150

kg

Additional Equations:
Material/Produkter
PVCplast=1.5*Koppar

Terrass

(Module definition)

Omvandling till 1 km terrass från 1080 m terrasseringsentreprenad.

Values per 1 km Terrass[o]
Inputs:
Others (category unspecified)
Terrass
0.93

km

Bilaga 3 Inventeringsdata för järnvägens infrastruktur
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(Module definition)

Terrass - massbalans

PROCESS: Schaktnings- och grundförstärningsarbeten för järnvägsterrass, massbalans inom entreprenaden har antagits.
Data beräknade med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210.
Baserad på entreprenad BB E4421, Botniabanan. Terrasseringsarbeten Finnborg, 1080 m, hälften bank
hälften skärning.
Källa: Sören Backlund, Botniabanan AB.
TRUMMOR (Källa: Olle Eklund, Botniabanan AB)
Ca 2 trummor per km antas, á 20 m
Vikt: 1200 kg/m => 48 000 kg betong/km

Values per 1 km Terrass
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Produkter
Betong i kg
Resurser
Berg
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3

Terrassering, bro

6.92E+005
2.57E+004
2.67E+006
156
5.58E+004

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0
1.64E+004

MJ
MJ

4.8E+004

kg

9.08E+004
1.43E+004
1.64E+005

kg
kg
kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Terrass
1
Avfall
Avfall, ospecifiserat
4.46
Radioaktiv belastning
3.49E-006
Radioaktivt avfall, hög (vol) 48.8
Radioaktivt avfall, medel och524
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
524(vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
130
CO (luft)
222
CO2, fossilt (luft)
1.2E+006
HC (luft)
118
N2O (luft)
4.21
NMVOC (luft)
17.14
NOx (luft)
1940
Partiklar (luft)
697
SO2 (luft)
291
VOC (luft)
0.518
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0
COD (aq)
2.96
Fenol (aq)
13.4
N, total (aq)
0.554
Olja, ospecificerad (aq)
0.943
P, total (aq)
0

km
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

PROCESS: Schaktnings- och grundförstärningsarbeten för bro. Data beräknade
med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210. Baserad på jvägsbro över Bryngeån, Botniabanan.
48 m fri spännvidd. Samverkansbro.

Values per 1 st Terrassering, bro Bryngeån
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3

7.45E+004
4520
1.25E+005
18
6390

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0
1880

MJ
MJ

1.6E+004
2520
1.45E+004

kg
kg
kg
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Outputs:
Others (category unspecified)
Terrassering, bro Bryngeån 1
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.56
Radioaktiv belastning
4E-007
Radioaktivt avfall, hög (vol) 5.6
Radioaktivt avfall, medel och60
låg (vol)
Radioaktivt avfall, ospecifiserat
60 (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
0.0229
CO (luft)
0.0113
CO2, fossilt (luft)
2.59E+004
HC (luft)
0.005
N2O (luft)
0.000244
NMVOC (luft)
0.003
NOx (luft)
0.0989
Partiklar (luft)
0.11
SO2 (luft)
0.0317
VOC (luft)
4.39E-006
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0
COD (aq)
0.000149
Fenol (aq)
6E-005
N, total (aq)
3.9E-005
Olja, ospecificerad (aq)
4.2E-005
P, total (aq)
0

st
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Transportarbete gods

(Module definition)

Utsläpp per tonkmkm vid transport med X2000 , beläggningsgrad 46 %
Baserat på energiförbrukning från "Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik",
Evert Andersson , KTH, 1994. Svensk medelel har förutsatts.
Energiförbrukning: 0,046 kWh/tonkm

Values per 1 TE Transportarbete
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft
Kemikalier
Ammoniak
Cyklohexylamin
H2SO4
HNO3
Hydrazin, N2H4
Jonbytarmassa
Syrgas, O2
Material/Produkter
Glasfiber
Rockwool
Smörjolja
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bly, Pb (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Land
Natriumklorid, NaCl
Trä

0.005346
0.001019
0.004116
0.2463

MJ
MJ
MJ
MJ

0.00623
0.08225
0.000391

MJ
MJ
MJ

4.23E-007
5.016E-010
3.505E-006
5.653E-007
2.508E-009
2.011E-008
2.425E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2.041E-008
1.72E-007
4.184E-011

kg
kg
kg

1.046E-008
1.163E-006
7.587E-006
2.342E-006
5.488E-005
0.0008887
8.36E-009
2.82E-005

kg
kg
kg
kg
kg
m3
kg
kg
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Outputs:
Others (category unspecified)
Transportarbete
1
Avfall
Aska och slag
3.16E-005
Avfall, ospecifiserat
0.0004146
Avfallsolja
1.071E-010
Radioaktivt avfall, hög (mass)
1.589E-006
Radioaktivt avfall, låg (vol) 0.5731
Radioaktivt avfall, medel (vol)
0.0002508
Emissioner till luft
CO (luft)
5.483E-007
CO2, biogent (luft)
0.0004395
CO2, fossilt (luft)
0.0008716
HC (luft)
5.385E-007
N2O (luft)
2.178E-008
NOx (luft)
1.456E-006
Partiklar (luft)
3.159E-007
Radioaktiv emission (luft) 2139
SO2 (luft)
7.939E-007
Emissioner till vatten
Cd (aq)
1.672E-012
COD (aq)
1.453E-008
N, total (aq)
5.708E-008
NH3/NH4 (aq)
2.207E-008
Nitrat (aq)
7.983E-008
Olja, ospecificerad (aq)
9.423E-011
P, total (aq)
4.113E-011
SO3 joner (aq)
3.358E-009
SO4 joner (aq)
1.215E-007
Sulfider (aq)
3.315E-010
TSS (aq)
2.071E-008
Kemikalier
CO2
5.897E-005

TE
kg
kg
kg
kg
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Bq
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Transportarbete person

(Module definition)

Utsläpp per personkm vid resa med X2000 , beläggningsgrad 44 %
Baserat på energiförbrukning från "Energiförbrukning och luftföroreningar av svensk eldriven järnvägstrafik",
Evert Andersson , KTH, 1994. Svensk medelel har förutsatts.
Energiförbrukning: 0,1 kWh/personkm

Values per 1 TE Transportarbete
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft
Kemikalier
Ammoniak
Cyklohexylamin
H2SO4
HNO3
Hydrazin, N2H4
Jonbytarmassa
Syrgas, O2
Material/Produkter
Glasfiber
Rockwool
Smörjolja
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bly, Pb (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Land
Natriumklorid, NaCl
Trä

Tunnel

0.01132
0.002158
0.008717
0.5216

MJ
MJ
MJ
MJ

0.01319
0.1742
0.000828

MJ
MJ
MJ

8.957E-007
1.062E-009
7.421E-006
1.197E-006
5.311E-009
4.258E-008
5.135E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

4.322E-008
3.642E-007
8.86E-011

kg
kg
kg

2.214E-008
2.462E-006
1.607E-005
4.959E-006
0.0001162
0.001882
1.77E-008
5.971E-005

kg
kg
kg
kg
kg
m3
kg
kg

Outputs:
Others (category unspecified)
Transportarbete
1
Avfall
Aska och slag
6.691E-005
Avfall, ospecifiserat
0.0008779
Avfallsolja
2.269E-010
Radioaktivt avfall, hög (mass)
3.365E-006
Radioaktivt avfall, låg (vol) 1.214
Radioaktivt avfall, medel (vol)
0.0005311
Emissioner till luft
CO (luft)
1.161E-006
CO2, biogent (luft)
0.0009307
CO2, fossilt (luft)
0.001846
HC (luft)
1.14E-006
N2O (luft)
4.613E-008
NOx (luft)
3.084E-006
Partiklar (luft)
6.689E-007
Radioaktiv emission (luft) 4529
SO2 (luft)
1.681E-006
Emissioner till vatten
Cd (aq)
3.541E-012
COD (aq)
3.076E-008
N, total (aq)
1.209E-007
NH3/NH4 (aq)
4.673E-008
Nitrat (aq)
1.69E-007
Olja, ospecificerad (aq)
1.996E-010
P, total (aq)
8.71E-011
SO3 joner (aq)
7.111E-009
SO4 joner (aq)
2.573E-007
Sulfider (aq)
7.021E-010
TSS (aq)
4.386E-008
Kemikalier
CO2
0.0001249

TE
kg
kg
kg
kg
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Bq
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

I brist på specifika data för tunnel antas 1 km tunnel motsvaras av 1 km normal terrass.
Förbrukning av sprängämne och vatten samt utsläpp av kväve till luft och vatten har lagts till.
Vattenförbrukning:
ca 23800 m3 per km tunnel (källa: MKB för tunnel Hälleberget, Botniabanan)
Sprängämnesförbrukning:
ca 2 kg/m3 uttaget fast berg (källa: Dyno Nobel, Jan Vestre)
tunnelarea 72 m3 => 144 000 kg/km tunnel
Kväve till vatten:
Urlakning av 19 g tot-N per m3 uttaget fast berg (källa: MKB för tunnel Hälleberget, Botniabanan)
Kväve till luft (källa: Dyno Nobel, Jan Vestre):
0,2 l/kg sprängämne för SSE-Emulsion
29 l/kg sprängämne för ANFO
Densitet, NOx: ca 1,35 kg/m3 =>
SSE-Emulsion: 0,27 g/kg sprängämne => 38,9 kg NOx/km tunnel
ANFO: 39 g/kg sprängämne => 5616 kg NOx/km tunnel
Emulsionssprängmedel antas användas för Botniabanan (källa: Gunnar Lejon, Botniabanan)

Values per 1 km Tunnel
Inputs:
Others (category unspecified)
Terrass
1
Resurser
Vatten
2.38E+007

km
kg
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Outputs:
Others (category unspecified)
Tunnel
1
Emissioner till luft
NOx (luft)
38.9
Emissioner till vatten
N, total (aq)
1368

km
kg
kg
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Varmförzinkat stål

(Module definition)

PROCESS: Data avser produktion av låglegerat varmförzinkat fjäderstål med BF-processen (Blast Furnace).
Data innefattar hela produktionscykeln från råvara till färdig produkt vid fabriksgrinden. Medelvärde för
världsproduktionen. Data är räknat på produktion av 1 kg stål.
Använda konverteringar för orginaldata:
Effektivt värmevärde för kol: 27.2 MJ/kg
Effektivt värmevärde för naturgas: 51.9 MJ/kg
Effektivt värmevärde för olja: 42.7 MJ/kg
YEAR: 1994-95
DATA SOURCE: IISI Life Cycle Inventory Study for Steel Industry Products (1999).
(Hot-dip galvanised coil, BF route, worldwide average, 1 kg)

Values per 1 kg Stål BF/Zn profil
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Material/Produkter
Skrot, Fe
Resurser
Dolomit, CaMg(CO3)2
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Vatten
Zink, (mineral)

Vattenkraft

18.4
3.83
2.92

MJ
MJ
MJ

0.076

kg

0.0266
1.48
-0.0098
20.4
0.0306

kg
kg
kg
kg
kg

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
Cr(III)/Cr(VI) (aq)
Cyanider (aq)
Fe(II)/Fe(III) (aq)
Fenol (aq)
Fluorider (aq)
Kloridjoner (aq)
N, total (aq)
NH3/NH4 (aq)
Ni(II)/Ni(III) (aq)
P, total (aq)
Pb(II)/Pb(IV) (aq)
Sulfider (aq)
TSS (aq)
Zn (aq)
Material/Produkter
Stål BF/Zn profil

0.262

kg

0.0288
2.288
0.00304
0.00183
0.0037

kg
kg
kg
kg
kg

0.000319
9.05E-008
1.37E-006
2.07E-005
6.89E-006
2.05E-005
0.00094
0.000191
0.000105
1.23E-007
-3.8E-007
4.25E-007
0.000142
0.000348
5.05E-006

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1

kg

(Module definition)

Weighted average values from three hydropower plants, Seitevare, Harsprånget and Boden. Data from Vattenfall (1996), "El Miljö.
Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion - Sammanfattande rapport", supplemented with unpublished data from Vattenfall. They
include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of the plant, and residual products.
The consumption of primary nuclear energy has been calculated from the stated consumption assuming 30 % efficiency of a nuclear
power plant.

Values per 1 MJ Elenergi
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
Ammoniak
H2SO4
HNO3
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bly, Pb (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Koppar, Cu (mineral)
Land
Trä

0.000742
4.1E-005
0.00054
0.00029

MJ
MJ
MJ
MJ

0.00718
1

MJ
MJ

1.25E-006
4E-007
4.7E-006

kg
kg
kg

3.2E-008
8.2E-006
4.6E-005
8.7E-005
9.9E-005
0.00033

kg
kg
kg
kg
m3
kg
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Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Energibärare
Elenergi

1.58E-006
0.000198
3.38E-007
1.65E-006
5.1E-007

kg
kg
kg
kg
kg

4E-010
6.3E-010
6.9E-010

kg
kg
kg

1

MJ
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Vindkraft

(Module definition)

Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion - Sammanfattande rapport", supplemented with
unpublished data from Vattenfall. They include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of the
plant, and residual products.
1500 operating hours yearly.
The consumption of primary nuclear energy has been calculated from the stated consumption assuming 30 % efficiency of a nuclear
power plant.

Values per 1 MJ Elenergi
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft
Material/Produkter
Glasfiber
Smörjolja
Resurser
Järn, Fe (mineral)
Koppar, Cu (mineral)
Land

0.00675
0.000419
0.00189
0.000809

MJ
MJ
MJ
MJ

5.12E-005
0.000296
1

MJ
MJ
MJ

5.22E-005
1.07E-007

kg
kg

0.000489
6.69E-006
0.00419

kg
kg
m3

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Avfallsolja
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Energibärare
Elenergi

0.0007053
2.74E-007

kg
kg

4.17E-007
0.000881
4.81E-007
2.45E-006
4.61E-007
2.35E-007

kg
kg
kg
kg
kg
kg

5.5E-008
5.19E-009
5.42E-009

kg
kg
kg

1

MJ

0.076
3.2E-005
3.2E-005
8.6E-006

kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Vägfordon prod, bensin

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Bensin[i]
Inputs:
Energiresurser
Bensin

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Bensin

MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Bensin[i]=Bensin[o]

(Module definition)

Vägfordon prod, diesel

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Diesel[i]
Inputs:
Energiresurser
Diesel

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Diesel

0.074
1.6E-005
0.00044
8E-007

kg
kg
kg
kg
MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Diesel[i]=Diesel[o]
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(Module definition)

Vägfordon, bensin

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Bensin[i]
Inputs:
Energiresurser
Bensin

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Bensin

0.076
3.2E-005
3.2E-005
8.6E-006

kg
kg
kg
kg
MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Bensin[i]=Bensin[o]

Vägfordon, diesel

(Module definition)

Miljöpåverkan från användning (förbränning) kommer från Banverkets Miljörapport 2001.

Values per 1 MJ Diesel[i]
Inputs:
Energiresurser
Diesel

1

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Energiresurser
Diesel

0.074
1.6E-005
0.00044
8E-007

kg
kg
kg
kg
MJ

Additional Equations:
Energiresurser
Diesel[i]=Diesel[o]

Zink

(Module definition)

PROCESS: Production of virgin zinc. Data is for production of zink to zincbased steel.
DATA SOURCE: Environmental Life-Cycle Inventories of Energy Systems, Bündesamt für
Energiewirtschaft, Sauter P Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Switzerland, 1994
(data compiled in Livscykelanalys av väg - en modellstudie för inventering, Håkan Stripple, IVL 1995,
Rapport B 1210)

Values per 1 kg Zinc
Inputs:
Energibärare
Elenergi (inkluderad)
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Resurser
Zink, (mineral)

16.1

MJ

0.96
6.14
6.784

MJ
MJ
MJ

1

kg
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Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
N2O (luft)
NMVOC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
N, total (aq)
Material/Produkter
Zinc

0.0139
0.0039
4.67
0.00012
0.0028
0.0154
0.0091
0.0281

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2.3E-005
1.7E-005

kg
kg

1

kg
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Övriga anl.

(Module definition)

Övriga anläggningar per km enkelspårig järnväg
Ingående material:
Förzinkat stål: 300 kg/km
Koppar:
800 kg/km
Aluminium:
1650 kg/km
Ref: Svensson, N., Eklund, M., Materialinventering och miljöanalys av Banverkets materialrelaterade
energianvändning, Linköpings universitet, 2001

Byggnader:
13 m2 stationshus per km tågspår (huvud- + sido-), Roger Nordlund, Jernhusen (km tågspår från Olle Pers, BV)
x m2 verkstäder per km tågspår

Servicevägar:
ca 1 km serviceväg per km järnväg (källa: Jörgen Mosesson, Per Sjölund, BBAB)
Modulen för serviceväg avser 1380 m väg. Alltså går det 0,72 enheter servicevägsmodul per km järväg.

Values per 1 km Övriga jvganläggningar
Inputs:
Others (category unspecified)
Serviceväg, 1380m
0.72
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral) 1650
Stål BF/Zn profil
300
Produkter
Byggnad
13
Koppar
800

st

Outputs:
Others (category unspecified)
Övriga jvganläggningar
1

km

kg
kg
m2
kg

****** MODES OF CONVEYANCE ******
Lastbil Euro2, medeltung, regional trafik (NTM)
Data kommer från NTM (Nätverket för transporter och miljös hemisda) www.ntm.a.se,
991027. Medeltung lastbil (totalvikt 24 ton, maklast 14 ton), regional trafik, Motortyp: Euro 2 (senare än 1996 års teknik). MK1,
svavelhalt 2 ppm.
Fyllnadsgraden antas vara 50% i snitt!! Viktigt!!
Utvinning, transport etc ingår i data. Input är alltså inte diesel utan råolja.

Inputs:
Energiresurser
Råolja

1.872

MJ/(tonne*km)

Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)

0.00013
0.136
0.00012
0.0012
1.9E-005
3.4E-005

kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)

1.9E-005
0.018
2.3E-005
0.00036
8E-006
1.4E-007

kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)

Hög, medel och låga data finns angivna. Här har medelvärdesdata för den aktuella lastbilstypen plockats ut.

Dieseltåg, gods, NTM
Data hämtade från NTM. Uppdaterad 2000-12-22.

Inputs:
Energiresurser
Råolja

0.24

MJ/(tonne*km)

Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)

****** END OF THE REPORT ******
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****** MODULES ******
Aluminiumproduktion

(Module definition)

PROCESS: Produktion av jungfrulig aluminium inkluderande brytning av bauxit via elektroly till extrudering
av halvfabrikat för vidare bearbetning. Användningen av elenergi är given som en ytterligare information.
Data för elproduktionen är också inkluderad som ursprungsenergianvändning.
DATA SOURCE: Life Cycle Assessment of gas cleaning equipment. IVL Report B 1300, 1998.

Values per 1 kg Aluminium, Al (ur mineral)
Inputs:
Energibärare
Elenergi (inkluderad)
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
NaCl
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Kalksten, CaCO3

Belysning

58.83

MJ

55.02
24.19
59.29
9.76

MJ
MJ
MJ
MJ

28.5

MJ

0.054

kg

3.675
0.17

kg
kg

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CF4 och C2F6 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
Fluorider, gas (luft)
Fluorider, partiklar (luft)
HC (luft)
HF (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
PAH (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
H2SO4 (aq)
PAH (aq)
TSS (aq)
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)

1.19

kg

0.0004
0.06
4.92
0.0005
0.00046
0.000692
5.8E-006
0.00014
0.0065
5E-005
0.0167
0.041

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1.9E-005
0.0008
2E-005
0.0007

kg
kg
kg
kg

1

kg

1

st

2.8
18.2
0.01

kg
kg
kg

1
207
0.14
0.1
0.04
0.02
1
6.5
0.5

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0.01
0.06
0.05

kg
kg
kg

1

m2

(Module definition)

PROCESS: Materialåtgång för belysningsutrustning under 60 år (Landvetter). Endast användningen
av varmförzinkat stål har medtagits. Uppskattade data.

Values per 1 st Belysningsenheter
Inputs:
Material/Produkter
Stål BF/Zn profil

Byggnader

6.4E+004

kg

Outputs:
Produkter
Belysningsenheter

(Module definition)

PROCESS: Produktion av större byggnader av typen flerbostadshus m.m.
DATA SOURCE: Erlandsson Martin, IVL, SIRI-SPINE databasen.

Values per 1 m2 Byggnad
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Kemikalier
Gips, CaSO4
NaCl
Material/Produkter
Glas (återvunnet)
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Grus
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Trä

761.6
259.5
640.5

MJ
MJ
MJ

23
1

kg
kg

0.03

kg

1
837
50
217
34

kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
Avfall, ospecifiserat
Miljöfarligt avfall
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
HCl (luft)
HF (luft)
NH3 (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
BOD (aq)
COD (aq)
TSS (aq)
Produkter
Byggnad

1

(Module definition)

CaCO3 - framställning

PROCESS: Produktion av kalkstensfiller. Data avser materialutvinning, malning
och transport. Data är räknad fram till fabriksgrind.
DATA SOURCE: Data från producenter via Häkkinen T., Mäkelä K., Environmental adaptation of
concrete. VTT/Building Technology (1996).

Values per 1 kg Kalksten, CaCO3[o]
Inputs:
Energibärare
Elenergi
Energiresurser
Råolja
Resurser
Kalksten, CaCO3

El/tele/instrument

0.22

MJ

0.023

MJ

1

kg

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
As (luft)
Cd (luft)
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
Cr (luft)
HC (luft)
Hg (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
Pb (luft)
SO2 (luft)
Resurser
Kalksten, CaCO3

1

kg

4.2E-011
6.3E-012
2E-005
7.5E-006
0.0079
1.7E-011
2.1E-005
6.3E-013
3.1E-005
2.1E-005
4.2E-010
4E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1

kg

Outputs:
Produkter
El/tele/instrument installation1

st

Outputs:
Energibärare
Elenergi

1

MJ

1

MJ

(Module definition)

PROCESS: El/teleinstallationer, markanläggningar - Byggnation samt drift och underhåll under 60 år.
En flygplats innehåller mycket omfattande elinstallationer med tillhörande instrumentering. Nedan följer
en förteckning av något av den utrustning som kan förekomma.
Banljus
Taxibanljus
Guiding lights
Div. upplysta skyltar för banavfarter, taxibanor etc.
Inflygningsljus/master
Instrumentlandningshjälpmedel
Navigeringsutrustning
Markradar
Transformatorstationer
PAPI
Diverse styr- och övervakningssystem
Molnhöjdmätare, vindmätare, temperaturmätare, halkvarningssystem etc.
Någon utförlig LCA på dessa anläggningskomponenter har inte gjorts. Här har endast en uppskattning av
några vanligt förekommande material gjorts. Viktigaste komponenten är här materialåtgången till kablar.

Values per 1 st El/tele/instrument installation
Inputs:
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)
Koppar, Cu
Polyeten (LDPE)
PVCplast
Stål BF/Zn profil

2E+004
4E+004
6E+004
7E+004
1E+004

Elkraft - svenskt genomsnitt

kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

Delivery of electric power.
Swedish electric power mix.

Values per 1 MJ Elenergi[o]
Inputs:
Energibärare
Elenergi

1

MJ

Elkraftmixer - Svensk genomsnittsproduktion

(Module definition)

PROCESS: Swedish electric power mix for year 1999.
DATA SOURCE: Miljöfaktaboken för bränslen Del 1 Huvudrapport. IVL rapport B 1334A-2

Values per 1 MJ Elenergi[o]
Inputs:
Energibärare
Elenergi

1
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MJ

Outputs:
Energibärare
Elenergi

2

Elkraftproduktion - biomassa/mottryck

(Module definition)

PROCESS: Biomass based - back pressure production of electric power.
Electricity from combustion of logging waste in a combined power and heating plant, equipped with a
CFB furnace with flue gas condensation. Emissions and consumptions are allocated between electricity
and heat according to energy. Data include the entire life cycle, extraction of fuel, construction,
demolition and operation of the plant, and residual products. The total efficiency of the plant is 85 %.
The logging waste is assumed to contain 50 % water. The effective heating value of wood with 50 %
moisture is 2.33 kWh/kg (AB Svensk Energiförsörjning (1994), "Energifakta"). The amount of nuclear
power is calculated from a stated consumption of 1.25E-9 kg natrural uranium (U3O8) / kWh el and
an energy content of 140 000 kWh/kg uranium (AB Svensk Energiförsörjning (1994), "Energifakta").
DATA SOURCE: Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls
elproduktion - Sammanfattande rapport", supplemented with unpublished data from Vattenfall.

Values per 1 MJ Biobränsle
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
Ammoniak
Cyklohexylamin
Hydrazin, N2H4
Material/Produkter
Rockwool
Resurser
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Land
Natriumklorid, NaCl
Trä

0.001127
0.0001271
0.03034
0.0001483

MJ
MJ
MJ
MJ

1
5.78E-005

MJ
MJ

3.373E-007
8.898E-008
4.449E-007

kg
kg
kg

3.051E-005

kg

7.521E-005
4.398E-005
6.636E-005
0.1559
1.483E-006
2.848E-005

kg
kg
kg
m2
kg
kg

Elkraftproduktion - kol/mottryck

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, biogent (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
Cd (aq)
COD (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
P, total (aq)
SO3 joner (aq)
SO4 joner (aq)
Sulfider (aq)
Energibärare
Elenergi

0.001288
0.0002829

kg
kg

5.034E-005
0.07797
0.002398
3.339E-006
3.864E-006
7.89E-005
6.924E-006
1.008E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2.966E-010
2.339E-006
3.864E-006
6.305E-009
7.297E-009
5.958E-007
1.788E-005
5.881E-008

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0.8475

MJ

0.005

kg

1E-005
0.105
5E-005
2E-005
5E-005

kg
kg
kg
kg
kg

0.85

MJ

5E-007
0.051
7E-005
1E-008
1E-006

kg
kg
kg
kg
kg

0.85

MJ

(Module definition)

PROCESS: Coal based electric power production. Back pressure power technology with 0.85 % total
efficiency. Energy allocated equally to heat and power. No precombustion factors added
Cleaning equipment: Electro filter, SO2 reduction equipment and SNCR NOX reduction
YEAR: 1995
DATA SOURCE: General emission sources. Data calculated by IVL.

Values per 1 MJ Kol
Inputs:
Energiresurser
Kol

1

Elkraftproduktion - naturgas/mottryck

MJ

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

(Module definition)

PROCESS: Natural gas based electric power production. Back pressure power technology with
0.85 % total efficiency. Energy allocated equally to heat and power. No precombustion factors added.
Cleaning equipment: Low NOx burner, NOx adjusted plant, preparated natural gas (sulphur reduction)
YEAR: 1995
DATA SOURCE: General emission sources. Data calculated by IVL.

Values per 1 MJ Naturgas
Inputs:
Energiresurser
Naturgas

1
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MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

3

Elkraftproduktion - olja/kondenskraft

(Module definition)

PROCESS: Fuel oil based electric power production. Condensing power technology with 35 % electric
power efficiency. Energy allocated to electric power only. No precombustion factors added.
Cleaning equipment: Electro filter, SO2 cleaning (90 %, scrubber or lime stone additive), NOx-reduction
with SNCR and improved combustion control equipment (60 % reduction).
YEAR: 1995
DATA SOURCE: General emission sources. Data calculated by IVL.

Values per 1 MJ Råolja
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1

Elkraftproduktion - olja/mottryck

MJ

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

1E-005

kg

1E-006
0.078
6E-005
4E-006
5E-005

kg
kg
kg
kg
kg

0.35

MJ

1E-005

kg

1E-006
0.078
6E-005
4E-006
5E-005

kg
kg
kg
kg
kg

0.85

MJ

(Module definition)

PROCESS: Fuel oil based electric power production. Back pressure power technology with
85 % total efficiency. Energy allocated equally to heat and power. No precombustion factors added.
Cleaning equipment: Electro filter, SO2 cleaning (90 %, scrubber or lime stone additive), NOx-reduction
with SNCR and improved combustion control equipment (60 % reduction).
YEAR: 1995
DATA SOURCE: General emission sources. Data calculated by IVL.

Values per 1 MJ Råolja
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1
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MJ

Outputs:
Avfall
Aska och slag
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Energibärare
Elenergi

4

Flygplatsdrift

(Module definition)

PROCESS: Drift av flygplats. Medelvärde för Sverige utslaget per passagerare.
YEAR: Data avser år 1999.
SOURCE: Luftfartsverket, miljörapport 1999.

Inputs:
Energibärare
Eldningsolja (inkluderad)
Elenergi
Fjärrvärme
Gasol (brandövn, inkluderad)
Jet A1 (brandövn, inkluderad)
Olja, total
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Kemikalier
Acetat, CH3COOK
AFFF, släckmedel
Detergent, släckmedel
Formiat, HCOOK
Propylenglykol, MPG
Pulver, släckmedel
Urea, CO(NH2)2

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
Emissioner till vatten
Propylenglykol (aq)
Produkter
Passagerare

[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[st]

[kg]
[m3]
[m3]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

Additional Equations:
Avfall
Avfall, ospecifiserat=0.23*Passagerare
Emissioner till luft
CO2, fossilt (luft)=0.46*Passagerare
HC (luft)=0.0015*Passagerare
NOx (luft)=0.0039*Passagerare
Emissioner till vatten
Propylenglykol (aq)=0.006*Passagerare
Energibärare
Eldningsolja (inkluderad)=3.2*Passagerare
Elenergi=22.7*Passagerare
Fjärrvärme=5.1*Passagerare
Gasol (brandövn, inkluderad)=0.0195*Passagerare
Jet A1 (brandövn, inkluderad)=0.402*Passagerare
Olja, total=Eldningsolja (inkluderad)+Gasol (brandövn, inkluderad)+Jet A1 (brandövn, inkluderad)
Energiresurser - förnybara
Biobränsle=1.9*Passagerare
Kemikalier
Acetat, CH3COOK=0.0334*Passagerare
AFFF, släckmedel=2.92E-007*Passagerare
Detergent, släckmedel=7.14E-007*Passagerare
Formiat, HCOOK=0.000942*Passagerare
Propylenglykol, MPG=0.075*Passagerare
Pulver, släckmedel=0.0011*Passagerare
Urea, CO(NH2)2=0.00737*Passagerare

Flygplatsstängsel

(Module definition)

PROCESS: Flygplatsstängsel - Byggnation och underhåll under 60 å (Landvetter).
Längden på stängslet runt Landvetter är 9000 m. Under 60 år antages att stängslet måste bytas 1 gång
d.v.s. 18000 m stängsel åtgår under 60 år.

Values per 1 m Stängsel
Inputs:
Energiresurser
Råolja
Material/Produkter
Stål BF/Zn profil

3.09

MJ

6

kg

Bilaga 4 - Inventeringsdata för flygets infrastruktur

Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
N2O (luft)
NMVOC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
Fenol (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Produkter
Stängsel

1.4E-007
0.000239
0.222
4.49E-006
0.000144
0.00201
8E-005
0.000107

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

3.37E-006
1.6E-006
5.34E-007
1.12E-006

kg
kg
kg
kg

1

m

5

Flygtransport

(Module definition)

PROCESS: Specifikation av en transport. Standardmassa för passagerare: 95 kg. (84+11 för bagage).
Landvetterekvivalenter är beräknade för år 1999. Passagerare år 1999: 3870899 st. Gods+ post
43987 ton + 3594 ton. Allt uppräknat med 60 år. Ingen hänsyn har tagits till volymtillväxten av flyget
under de kommande 60 åren.

Inputs:
Produkter
Flygplatsekvivalenter
Transportarbete
Transportekvivalenter

Outputs:
Produkter
Transportdistans

[st]
[kg km]
[kg]

[km]

Additional Equations:
Produkter
Flygplatsekvivalenter=Flygplatsantal*Transportekvivalenter
Transportarbete=Transportkvantitet*Transportdistans
Transportdistans=500
Transportekvivalenter=Transportkvantitet

Inflygningsljus/master

(Module definition)

PROCESS: Materialåtgång för inflygningsmaster m.m. under 60 år (Landvetter). Endast användningen
av varmförzinkat stål och aluminium har medtagits. Uppskattade data.

Values per 1 st Inflygningsljus/master
Inputs:
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral) 8000
Stål BF/Zn profil
8.2E+004

Bilaga 4 - Inventeringsdata för flygets infrastruktur

kg
kg

Outputs:
Produkter
Inflygningsljus/master

1

st
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Infrastruktur - Flygplats

(Module definition)

PROCESS: Flygplatsdata under 60 år. Statistikdata speglar Landvetter flygplats år 1999.
Transportekvivalenter har använts för beräkning av funktionen på flygplatsen (viktning av gods
och passagerare). Funktionen levererad till modulen Flygtransport är flygplatsekvivalenter vilka utgörs av
flygplatsdata per transportekvivalent t.ex. kg NOx/(kg passagerare+kg gods).

Inputs:
Produkter
Belysningsenheter
Byggnad
El/tele/instrument installation
Gatesystem
Gods
Inflygningsljus/master
Internvägar, asfaltytor
Parkeringsytor, asfalt
Passagerare
Rullbana, asfalt
Skyltar
Stängsel
Taxibana, asfalt
Uppställningsyta, asfalt
Uppställningsyta, betong
Vegetationsyta

[st]
[m2]
[st]
[st]
[kg]
[st]
[m2]
[m2]
[st]
[m2]
[st]
[m]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]

Outputs:
Produkter
Flygplatsekvivalenter
Landvetterenheter 60 år

[st]
[st]

Additional Equations:
Produkter
Belysningsenheter=Landvetterenheter 60 år
Byggnad=7E+004*Landvetterenheter 60 år
El/tele/instrument installation=Landvetterenheter 60 år
Flygplatsekvivalenter=Landvetterekvivalenter*Landvetterenheter 60 år
Gatesystem=Landvetterenheter 60 år
Gods=2.85E+009*Landvetterenheter 60 år
Inflygningsljus/master=Landvetterenheter 60 år
Internvägar, asfaltytor =1E+005*Landvetterenheter 60 år
Parkeringsytor, asfalt=1.24E+005*Landvetterenheter 60 år
Passagerare=2.32E+008*Landvetterenheter 60 år
Rullbana, asfalt=1.98E+005*Landvetterenheter 60 år
Skyltar=Landvetterenheter 60 år
Stängsel=1.8E+004*Landvetterenheter 60 år
Taxibana, asfalt=2.75E+005*Landvetterenheter 60 år
Uppställningsyta, asfalt=2.7E+005*Landvetterenheter 60 år
Uppställningsyta, betong=3.1E+004*Landvetterenheter 60 år
Vegetationsyta=2E+006*Landvetterenheter 60 år

Bilaga 4 - Inventeringsdata för flygets infrastruktur
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Internvägar/Asfaltytor

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion och underhåll under 60 år av asfalterade internvägar och övriga asfaltytor.
Data beräknade med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210E.

Values per 1 m2 Internvägar, asfaltytor
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Bitumen

2.3
64.5
513.1
0.26
91.5

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

2.6
26.9

MJ
MJ

1325
35.9

kg
kg

Bilaga 4 - Inventeringsdata för flygets infrastruktur

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.0174
Miljöfarligt avfall
0.00944
Radioaktiv belastning
5.72E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.0801
Radioaktivt avfall, låg (vol) 0.858
Radioaktivt avfall, medel och0.858
låg (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
2.22E-005
CO (luft)
0.0293
CO2, fossilt (luft)
41.4
HC (luft)
0.013
N2O (luft)
0.000479
NOx (luft)
0.221
Partiklar (luft)
0.00575
SO2 (luft)
0.0411
VOC (luft)
0.00725
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0.000682
COD (aq)
0.0127
Fenol (aq)
0.000165
HC (aq)
7.18E-005
N, total (aq)
0.000235
Olja, ospecificerad (aq)
0.000116
P, total (aq)
7.18E-005
Produkter
Internvägar, asfaltytor
1

kg
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
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Koppar

(Module definition)

PROCESS: Produktion av 1 kg koppar vid Rönnskärs Smältverk i Skelleftehamn. Data avser produktion
från jungfrulig och återvunnen koppar i Sverige. En ekonomisk allokeringsprincip har använts vid
beräkningarna.
DATA SOURCE: "Life Cycle Assessment of Aluminium, Copper and Steel", Maria Sunér, M.Sc. thesis,
Chalmers University of Technology, 1996

Values per 1 kg Koppar, Cu
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
Kalciumoxid, CaO
Material/Produkter
Emulgeringsmedel
Kopparskrot
Sekundär aska
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Caliche
Dolomit, CaMg(CO3)2
Fältspat
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Na2SO4
Sand
Soda
Vatten

1.07
1.06
5.53
0.2
6

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

9.88

MJ

9.37E-005

kg

0.001
0.2
0.06

kg
kg
kg

0.015
0.16
6.58E-005
4.87E-005
0.0027
0.53
0.0017
0.000538
0.0001538
3.74

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.00155
Avfall, ospecifiserat
281.4
Radioaktivt avfall, hög (mass)
1.83E-008
Radioaktivt avfall, medel och0.000665
låg (mass)
Emissioner till luft
Aldehyder (luft)
3.13E-008
As (luft)
2.94E-006
Cd (luft)
9.1E-007
CH4 (luft)
0.000239
Cl2 (luft)
1.67E-006
CO (luft)
0.00107
CO2, fossilt (luft)
0.4927
Cr (luft)
4.6E-009
Cu (luft)
2.91E-005
HC (luft)
0.00076
Hg (luft)
1.7E-007
N2O (luft)
2.6E-005
NH3 (luft)
3.06E-005
NH4NO3 (luft)
5.16E-005
NOx (luft)
0.00524
Partiklar (luft)
0.00075
Pb (luft)
4.45E-005
SO2 (luft)
0.01158
TCDD ekv. (luft)
1.55E-012
Zn (luft)
1.91E-005
Emissioner till vatten
As (aq)
4.76E-006
Cd (aq)
2.1E-007
Cl2 (aq)
2E-010
COD (aq)
5.7E-007
Cu (aq)
4.2E-006
F (aq)
1.6E-008
Fe (aq)
3.57E-011
Fenol (aq)
2.13E-008
Fluorider (aq)
4.3E-007
Hg (aq)
1.2E-007
HNO3 (aq)
2.59E-006
Lösta fasta ämnen (aq)
3.8E-006
N, total (aq)
4.07E-005
NaCl (aq)
8.12E-006
Natriumjoner (aq)
2.64E-009
NH3/NH4 (aq)
1.406E-005
NH4NO3 (aq)
0.000189
Ni (aq)
6E-007
Nitrat (aq)
0.000142
Olja, ospecificerad (aq)
1.58E-006
Pb (aq)
3.2E-007
SO4 joner (aq)
3.38E-009
TSS (aq)
4.52E-008
Zn (aq)
1.23E-005
Material/Produkter
Koppar, Cu
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Kärnkraft

(Module definition)

PROCESS: Data include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of
the plant, and residual products. Only emissions to air and water and residual products are considered.
Some chemicals used in minor amounts have been left out. The input of nuclear power has been
calculated from a stated consumption of 2.31E-2 g of natural uranium (U3O8) /kWh electricity.
The energy content of natural uranium is 140 000 kWh/kg (AB Svensk Energiförsörjning (1994),
"Energifakta").
DATA SOURCE: Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion Sammanfattande rapport", supplemented with unpublished data from Vattenfall.

Values per 1 MJ Elenergi
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
Ammoniak
H2SO4
HNO3
Jonbytarmassa
Syrgas, O2
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bly, Pb (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Koppar, Cu (mineral)
Trä

0.00553
0.000996
0.00357
3.27

MJ
MJ
MJ
MJ

5.99E-005
0.00328

MJ
MJ

4.23E-006
4.61E-005
2.39E-006
2.67E-007
0.000322

kg
kg
kg
kg
kg

1.04E-007
6.51E-006
4.25E-005
2.78E-005
0.000629
1.3E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Bilaga 4 - Inventeringsdata för flygets infrastruktur

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.00548
Radioaktivt avfall, hög (mass)
2.11E-005
Radioaktivt avfall, låg (vol) 7.61
Radioaktivt avfall, medel och0.00333
låg (vol)
Emissioner till luft
CO (luft)
1.09E-006
HC (luft)
6.53E-006
NOx (luft)
4.63E-006
Partiklar (luft)
2.19E-006
Radioaktiv emission (luft
2.84E+004
SO2 (luft)
3.58E-006
Emissioner till vatten
COD (aq)
1.71E-008
N, total (aq)
4.68E-007
NH3/NH4 (aq)
2.93E-007
Nitrat (aq)
1.06E-006
SO4 joner (aq)
2.75E-007
TSS (aq)
2.75E-007
Energibärare
Elenergi
1
Kemikalier
CO2
0.000783

kg
kg
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
Bq
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
MJ
kg
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Polyethylene production (LD)

(Module definition)

PROCESS: LCA data för produktion av low density polyethylene resin ( LDPE).
Data inkluderar energi för produktionen och energiinnehållet i plasten (feedstock energy). Data avser
produktion från 15 anläggningar i Europa med en total produktion av 2300000 ton. Anläggningaran finns
i Österrike, Belgien, Finland, Nederländerna, Portugal, Sverige och Storbrittanien.
YEAR: 1989-92
DATA SOURCE: APME, I Boustead, Ecoprofiles of plastics and related intermediates. Published by
APME, Brussels, 1999.

Values per 1 kg Polyeten (LDPE)
Inputs:
Energibärare
Väte
Energiresurser
Energi ospecifiserad
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
CaSO4
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bentonit
Fluorspat, CaF2
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Lera
Natriumklorid, NaCl
Olivin
Sand
Skiffer
Svavel (bundet)
Svavel (elementärt)

0.11

MJ

0.06
2.93
42.4
31.4
0.06
3.7

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.08
1.31

MJ
MJ

4E-006

kg

0.00089
4.5E-005
5E-006
0.00026
0.0014
1.5E-005
0.0013
2E-006
0.00022
1.3E-005
2E-005
4.5E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.007
Avfall, ospecifiserat
0.02495
Reglerade kemikalier
0.0015
Emissioner till luft
CH4 (luft)
0.0058
CO (luft)
0.0011
CO2, biogent (luft)
0.015
CO2, fossilt (luft)
1.92
H2S (luft)
1E-006
HC (luft)
0.0068
HC aromatiskt (luft)
2.9E-005
HCl (luft)
5.6E-005
NOx (luft)
0.0096
Partiklar (luft)
0.002
SO2 (luft)
0.0083
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0.00013
COD (aq)
0.00047
Fenol (aq)
3E-006
HC (aq)
4.5E-005
Karbonatjoner (aq)
4.2E-005
Lösta fasta ämnen (aq)
0.00016
Lösta organiska ämnen (aq)3.7E-005
Metaller ospecifiserat (aq) 0.00012
NH3/NH4 (aq)
8E-006
Nitrat (aq)
5E-006
P, total (aq)
1.75E-006
Rengöringsmedel (aq)
0.00018
SO4 joner (aq)
8.7E-005
Syra som H (aq)
6.3E-005
TSS (aq)
0.00022
Energibärare
Återvunnen energi
1.5
Material/Produkter
Polyeten (LDPE)
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
MJ
kg
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Produktion - mjukgörare

(Module definition)

PROCESS: Europeisk medelproduktion av ftalatbaserad mjukgörare för PVC.
YEAR: Data från 1998
DATA SOURCE: Eco-profile of high volume commodity phthalate esters (DEHP/DINP/DIDP),
The European Council for Plasticisers and Inermediates (ECPI) a Sector Group of CEFIC,
Prepared by Ecobilan, January 2001.

Values per 1 kg Ftalatmjukgörare
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
Kalciumsulfat, CaSO4
KCl
Kvävgas, N2
Svavel, S
Syre, O2
Resurser
Baryt, BaSO4
Bauxit, AlO(OH)
Bentonit
Grus
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Lera
Natriumklorid, NaCl
Sand

1.06
36.19
33.11
1.32

MJ
MJ
MJ
MJ

0.24

MJ

1.1E-005
0.000343
0.03726
0.00238
0.1258

kg
kg
kg
kg
kg

3.3E-005
0.000477
0.000114
4.7E-005
0.000572
0.002649
4.5E-005
0.01031
8.3E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.004293
Avfall, ospecifiserat
0.04448
Radioaktivt avfall, ospecificerat
5.9E-005
Reglerade kemikalier
0.00263
Emissioner till luft
CFC/HCFC (luft)
4.2E-007
CH4 (luft)
0.004618
Cl2 (luft)
1E-007
CO (luft)
0.01494
CO2, fossilt (luft)
1.836
Ftalatester (luft)
7.1E-009
Ftalsyraanhydrid (luft)
6E-006
H2S (luft)
3E-006
HC (luft)
0.002317
HC aromatiskt (luft)
2.7E-005
HC klorerat (luft)
7.6E-009
HCl (luft)
3.8E-005
HF (luft)
1E-006
Hg (luft)
9.9E-008
N2O (luft)
3E-006
NH3 (luft)
5.5E-007
NOx (luft)
0.006058
Organiska syror (luft)
0.000184
PAH (luft)
1.3E-008
Partiklar (luft)
0.000712
Pb (luft)
8.3E-008
SO2 (luft)
0.005191
Emissioner till vatten
Al (aq)
1E-006
As (aq)
4E-009
BOD (aq)
4E-005
COD (aq)
0.00049
Cu (aq)
2E-006
Fenol (aq)
2E-006
HC (aq)
7.2E-005
HC klorerade (aq)
3E-006
Hg (aq)
1.1E-008
Kloridjoner (aq)
0.004344
Lösta fasta ämnen (aq)
0.000415
NH3/NH4 (aq)
4E-005
Ni (aq)
7.4E-008
SO4 joner (aq)
0.004043
Syra som H (aq)
8.7E-005
TSS (aq)
4E-005
Zn (aq)
9.6E-008
Material/Produkter
Ftalatmjukgörare
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Produktion - PVC polymer

(Module definition)

PROCESS: Produktion av Polyvinylklorid polymer (PVC). Data avser råmaterial till fabriksgrind.
Data avser produktion av suspensionspolymeriserad PVC.
DATA SOURCE: Eco-Profiles of the European polymer industry, Polyvinyl chloride,
Ian Boustead, Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME), 1992-1993.
Data from APME database on internet.

Values per 1 kg PVC, jungfrulig polymer
Inputs:
Energiresurser
Energi ospecifiserad
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Vattenkraft
Kemikalier
KCl
Svavel, S
Resurser
Baryt, BaSO4
Bauxit, AlO(OH)
Bentonit
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Natriumklorid, NaCl
Sand

0.1
3.97
26.95
18.04
5.8

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

0.9

MJ

0.0059
0.01

kg
kg

8.2E-005
0.00044
3.2E-005
0.00024
0.01
0.65
0.00047

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Produktion och distribution av diesel/eldningsolja

Outputs:
Avfall
Aska och slag
0.0094
Avfall, ospecifiserat
0.0572
Reglerade kemikalier
0.005
Emissioner till luft
CH4 (luft)
0.0074
Cl2 (luft)
2E-006
CO (luft)
0.0023
CO2, fossilt (luft)
2
HC (luft)
0.0019
HC aromatiskt (luft)
6E-006
HC klorerat (luft)
3.7E-005
HCl (luft)
0.00015
Hg (luft)
2.7E-007
NOx (luft)
0.0095
Partiklar (luft)
0.0029
SO2 (luft)
0.0082
Emissioner till luft, vatten och mark
TCDD ekv.
1.8E-015
Emissioner till vatten
BOD (aq)
8.5E-005
COD (aq)
0.00076
HC (aq)
2.6E-005
HC klorerade (aq)
1E-006
Hg (aq)
5.6E-008
Kloridjoner (aq)
0.039
Natriumjoner (aq)
0.0078
SO4 joner (aq)
0.0041
Syra som H (aq)
4.8E-005
TSS (aq)
0.0017
Material/Produkter
PVC, jungfrulig polymer
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(Module definition)

PROCESS: Miljöpåverkan för produktion och distribution av eldningsoljor, flygfotogen och diesel.
DATA SOURCE: Miljöfaktabok för bränslen (IVL Rapport B 1334 B):

Values per 1 MJ Eldningsolja
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1.06
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MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
N2O (luft)
NMVOC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
P, total (aq)
Energibärare
Eldningsolja

2E-006
2E-006
0.0035
0
3.3E-005
3.1E-005
1E-006
1.9E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

7E-008
5E-006
1E-008

kg
kg
kg

1

MJ
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(Module definition)

Produktion och distribution av flygfotogen

PROCESS: Miljöpåverkan för produktion och distribution av eldningsoljor, flygfotogen och diesel.
DATA SOURCE: Miljöfaktabok för bränslen (IVL Rapport B 1334 B):

Values per 1 MJ Eldningsolja
Inputs:
Energiresurser
Råolja

1.06

PVC plast tillverkning

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
N2O (luft)
NMVOC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
P, total (aq)
Energibärare
Eldningsolja

2E-006
2E-006
0.0035
0
3.3E-005
3.1E-005
1E-006
1.9E-005

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

7E-008
5E-006
1E-008

kg
kg
kg

1

MJ

1

kg

(Module definition)

PROCESS: Tillverkning av PVC-plast: Mjukgörare DEHP 25 %, Fyllmedel (kalksten) 25 %, PVC-polymer
ca 0.5 % samt pigment, Stabilisatorer.

Values per 1 kg PVCplast
Inputs:
Kemikalier
PVC additiv
Stabilisatorer Ca/Zn
Material/Produkter
Ftalatmjukgörare
PVC, jungfrulig polymer
Resurser
Kalksten, CaCO3

Rullbana, asfalt

0.0008
0.00012

kg
kg

0.25
0.4991

kg
kg

0.25

kg

Outputs:
Material/Produkter
PVCplast

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion och underhåll under 60 år för rullbanor av asfalt. Data beräknade
med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210 E.

Values per 1 m2 Rullbana, asfalt
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Bitumen

3.7
101
963.7
0.41
146.9

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

4.1
43.1

MJ
MJ

2178
56.2

kg
kg
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Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.02763
Miljöfarligt avfall
0.0148
Radioaktiv belastning
9.18E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.129
Radioaktivt avfall, låg (vol) 1.38
Radioaktivt avfall, medel och1.38
låg (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
4.24E-005
CO (luft)
0.0576
CO2, fossilt (luft)
947
HC (luft)
0.0261
N2O (luft)
0.000984
NOx (luft)
0.422
Partiklar (luft)
0.0105
SO2 (luft)
0.0699
VOC (luft)
0.0113
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0.00107
COD (aq)
0.0201
Fenol (aq)
0.000342
HC (aq)
0.000112
N, total (aq)
0.000395
Olja, ospecificerad (aq)
0.00024
P, total (aq)
0.000112
Produkter
Rullbana, asfalt
1

kg
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
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Skyltar

(Module definition)

PROCESS: Uppskattad materialåtgång för skyltar under 60 år (Landvetter). Uppskattade data.

Values per 1 st Skyltar
Inputs:
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral) 6000
Stål BF/Zn profil
1.8E+004

Stålproduktion - BF-varmförzinkad

kg
kg

Outputs:
Produkter
Skyltar

1

st

0.262

kg

0.0288
2.288
0.00304
0.00183
0.0037

kg
kg
kg
kg
kg

0.000319
9.05E-008
1.37E-006
2.07E-005
6.89E-006
2.05E-005
0.00094
0.000191
0.000105
1.23E-007
-3.8E-007
4.25E-007
0.000142
0.000348
5.05E-006

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1

kg

(Module definition)

PROCESS: Data avser produktion av låglegerat varmförzinkat stål med BF-processen (Blast Furnace).
Data innefattar hela produktionscykeln från råvara till färdig produkt vid fabriksgrinden. Medelvärde för
världsproduktionen. Data är räknat på produktion av 1 kg stål.
Använda konverteringar för orginaldata:
Effektivt värmevärde för kol: 27.2 MJ/kg
Effektivt värmevärde för naturgas: 51.9 MJ/kg
Effektivt värmevärde för olja: 42.7 MJ/kg
YEAR: 1994-95
DATA SOURCE: IISI Life Cycle Inventory Study for Steel Industry Products (1999).
(Hot-dip galvanised coil, BF route, worldwide average, 1 kg)

Values per 1 kg Stål BF/Zn profil
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Material/Produkter
Skrot, Fe
Resurser
Dolomit, CaMg(CO3)2
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3
Vatten
Zink, (mineral)

18.4
3.83
2.92

MJ
MJ
MJ

0.076

kg

0.0266
1.48
-0.0098
20.4
0.0306

kg
kg
kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
Cr(III)/Cr(VI) (aq)
Cyanider (aq)
Fe(II)/Fe(III) (aq)
Fenol (aq)
Fluorider (aq)
Kloridjoner (aq)
N, total (aq)
NH3/NH4 (aq)
Ni(II)/Ni(III) (aq)
P, total (aq)
Pb(II)/Pb(IV) (aq)
Sulfider (aq)
TSS (aq)
Zn (aq)
Material/Produkter
Stål BF/Zn profil
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Taxibana, asfalt

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion och underhåll under 60 år för taxibanor av asfalt. Data beräknade
med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210 E.

Values per 1 m2 Taxibana, asfalt
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Bitumen

3.1
93.3
891.7
0.34
122.5

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

3.4
36

MJ
MJ

1622
52

kg
kg

Terminalanslutning - Gatesystem

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.02436
Miljöfarligt avfall
0.0137
Radioaktiv belastning
7.66E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.107
Radioaktivt avfall, låg (vol) 1.15
Radioaktivt avfall, medel och1.15
låg (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
3.81E-005
CO (luft)
0.0533
CO2, fossilt (luft)
70.7
HC (luft)
0.0241
N2O (luft)
0.000908
NOx (luft)
0.39
Partiklar (luft)
0.00958
SO2 (luft)
0.0646
VOC (luft)
0.0105
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0.000988
COD (aq)
0.0186
Fenol (aq)
0.000317
HC (aq)
0.000104
N, total (aq)
0.000366
Olja, ospecificerad (aq)
0.000222
P, total (aq)
0.000104
Produkter
Taxibana, asfalt
1

kg
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2

(Module definition)

PROCESS: Materialåtgång för terminalanslutning till flygplanen (gatesystem) under 60 år (Landvetter).
Uppskattade data.

Values per 1 st Gatesystem
Inputs:
Material/Produkter
Aluminium, Al (ur mineral)
Polyeten (LDPE)
PVCplast
Stål BF/Zn profil

Transportarbete

2000
500
500
5E+005

kg
kg
kg
kg

Outputs:
Produkter
Gatesystem

1

st

0.00122
0.175
0.0001
0.00051

kg
kg
kg
kg

1
95

pkm
kg km

(Module definition)

PROCESS: Emissioner och bränsleförbrukning för en transport mellan Landvetter och Arlanda (ca 500 km).
Flygplanstyp: Boeing 737-600.
Beläggning: 65 %
DATA SOURCE: Luftfartsverkets beräkningsdatabas. Luftfartsverkets hemsida. www.lfv.se.

Values per 1 pkm Flygarbete, person km
Inputs:
Energibärare
Flygfotogen

2.33

Bilaga 4 - Inventeringsdata för flygets infrastruktur

MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
Produkter
Flygarbete, person km
Transportarbete
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Uppställningsyta, asfalt

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion och underhåll under 60 år för uppställningsytor (flygplan) av asfalt. Data
beräknade med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210E.

Values per 1 m2 Uppställningsyta, asfalt
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Bitumen

2.3
55.9
557.3
0.26
93.6

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

2.6
27.5

MJ
MJ

1571
31.1

kg
kg

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.0164
Miljöfarligt avfall
0.00818
Radioaktiv belastning
5.85E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.0819
Radioaktivt avfall, låg (vol) 0.878
Radioaktivt avfall, medel och0.878
låg (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
2.56E-005
CO (luft)
0.0338
CO2, fossilt (luft)
44
HC (luft)
0.0157
N2O (luft)
0.000582
NOx (luft)
0.252
Partiklar (luft)
0.00667
SO2 (luft)
0.0395
VOC (luft)
0.00629
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0.000591
COD (aq)
0.0111
Fenol (aq)
0.000201
HC (aq)
6.22E-005
N, total (aq)
0.000223
Olja, ospecificerad (aq)
0.000142
P, total (aq)
6.22E-005
Produkter
Uppställningsyta, asfalt
1

kg
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2

(Module definition)

Uppställningsyta, betong

PROCESS: Nyproduktion och underhåll under 60 år för uppställningsytor (flygplan) av betong. Data
beräknade med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210E.

Values per 1 m2 Uppställningsyta, betong
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Järn, Fe (mineral)
Kalksten, CaCO3

547.7
5.1
429.8
0.33
117.6

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

3.3
34.5

MJ
MJ

921.6
1.3
211.1

kg
kg
kg
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Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.01334
Radioaktiv belastning
7.35E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.103
Radioaktivt avfall, låg (vol) 1.1
Radioaktivt avfall, medel och1.1
låg (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
0.0134
CO (luft)
0.0323
CO2, fossilt (luft)
142
HC (luft)
0.0178
N2O (luft)
0.000658
NMVOC (luft)
0.0106
NOx (luft)
0.508
Partiklar (luft)
0.194
SO2 (luft)
0.162
VOC (luft)
8.08E-005
Emissioner till vatten
BOD (aq)
7.14E-006
COD (aq)
0.00998
Fenol (aq)
0.000209
N, total (aq)
9.92E-005
Olja, ospecificerad (aq)
0.000151
P, total (aq)
2.38E-007
Produkter
Uppställningsyta, betong
1

kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
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Vattenkraft

(Module definition)

PROCESS: Weighted average values from three hydropower plants, Seitevare, Harsprånget and Boden.
Data include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of the plant,
and residual products. The consumption of primary nuclear energy has been calculated from the
stated consumption assuming 30 % efficiency of a nuclear power plant.
DATA SOURCE: Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion Sammanfattande rapport", supplemented with unpublished data from Vattenfall.

Values per 1 MJ Elenergi
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Kemikalier
Ammoniak
H2SO4
HNO3
Resurser
Bauxit, AlO(OH)
Bly, Pb (mineral)
Järn, Fe (mineral)
Koppar, Cu (mineral)
Land
Trä

Vegetationsytor

0.000742
4.1E-005
0.00054
0.00029

MJ
MJ
MJ
MJ

0.00718
1

MJ
MJ

1.25E-006
4E-007
4.7E-006

kg
kg
kg

3.2E-008
8.2E-006
4.6E-005
8.7E-005
9.9E-005
0.00033

kg
kg
kg
kg
m2
kg

Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Energibärare
Elenergi

1.58E-006
0.000198
3.38E-007
1.65E-006
5.1E-007

kg
kg
kg
kg
kg

4E-010
6.3E-010
6.9E-010

kg
kg
kg

1

MJ

5.39E-007
0.000918
0.852
0.000555
1.73E-005
0.0077
0.000307
0.00041

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1.29E-005
6.15E-006
2.05E-006
4.32E-006

kg
kg
kg
kg

1

m2

(Module definition)

PROCESS: Produktion av gräsytor/kringområden till banorna. Data beräknade
med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210E.

Values per 1 m2 Vegetationsyta
Inputs:
Energiresurser
Råolja

11.9
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MJ

Outputs:
Emissioner till luft
CH4 (luft)
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
Fenol (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Produkter
Vegetationsyta
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Vindkraft

(Module definition)

PROCESS: Data include the entire life cycle, extraction of fuel, construction, demolition and operation of
the plant, and residual products. 1500 operating hours yearly. The consumption of primary nuclear energy
has been calculated from the stated consumption assuming 30 % efficiency of a nuclear power plant.
DATA SOURCE: Data from Vattenfall (1996), "El Miljö. Livscykelanalys för Vattenfalls elproduktion Sammanfattande rapport", supplemented with unpublished data from Vattenfall.

Values per 1 MJ Elenergi
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Vindkraft
Material/Produkter
Glasfiber
Smörjolja
Resurser
Järn, Fe (mineral)
Koppar, Cu (mineral)
Land

Övriga asfaltytor

0.00675
0.000419
0.00189
0.000809

MJ
MJ
MJ
MJ

5.12E-005
0.000296
1

MJ
MJ
MJ

5.22E-005
1.07E-007

kg
kg

0.000489
6.69E-006
0.00419

kg
kg
m2

Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
Avfallsolja
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)
Emissioner till vatten
COD (aq)
N, total (aq)
Olja, ospecificerad (aq)
Energibärare
Elenergi

0.0007053
2.74E-007

kg
kg

4.17E-007
0.000881
4.81E-007
2.45E-006
4.61E-007
2.35E-007

kg
kg
kg
kg
kg
kg

5.5E-008
5.19E-009
5.42E-009

kg
kg
kg

1

MJ

(Module definition)

PROCESS: Nyproduktion och underhåll under 60 år av asfalterade ytor runt flygplatsen. Data beräknade
med LCA-vägmodellen, IVL- rapport B1210E.

Values per 1 m2 Parkeringsytor, asfalt
Inputs:
Energiresurser
Kol
Naturgas
Råolja
Torv
Uran
Energiresurser - förnybara
Biobränsle
Vattenkraft
Resurser
Berg
Bitumen

2.3
64.5
524.4
0.26
91.5

MJ
MJ
MJ
MJ
MJ

2.6
26.9

MJ
MJ

1325
35.9

kg
kg
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Outputs:
Avfall
Avfall, ospecifiserat
0.0174
Miljöfarligt avfall
0.00944
Radioaktiv belastning
5.72E-009
Radioaktivt avfall, hög (vol) 0.0801
Radioaktivt avfall, låg (vol) 0.858
Radioaktivt avfall, medel och0.858
låg (vol)
Emissioner till luft
CH4 (luft)
2.26E-005
CO (luft)
0.0301
CO2, fossilt (luft)
42.3
HC (luft)
0.0134
N2O (luft)
0.00049
NOx (luft)
0.227
Partiklar (luft)
0.00602
SO2 (luft)
0.0415
VOC (luft)
0.00725
Emissioner till vatten
BOD (aq)
0.000682
COD (aq)
0.0127
Fenol (aq)
0.000171
HC (aq)
7.18E-005
N, total (aq)
0.000237
Olja, ospecificerad (aq)
0.00012
P, total (aq)
7.18E-005
Produkter
Parkeringsytor, asfalt
1

kg
kg
manSv
cm3
cm3
cm3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
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****** MODES OF CONVEYANCE ******
Lastbil, tung
PROCESS:
Life cycle inventory data have been calculated for a heavy truck with a load capacity of 32 metric tonnes. It is also assumed that the
weight and not the volume is the limiting factor for the load capacity i.e. the truck can be loaded to a maximum weight.
In the life cycle calculations only the fuel consumption of the truck has been considered, thus the production or maintenance of the truck
is not included. The production of the used diesel fuel is not included. A sulphur content in the fuel of 0.05 % and a lower heating value
of 35.1 MJ/l has been assumed.
To avoid differences between different truck producers etc. the EU regulation for diesel truck emissions has been used, [1]. Emission
level A for the year 2000 has been used for this data. In the model, data are related to the fuel energy input so the regulation data are
transformed to emission data based on fuel input. A 40 % energy efficiency of the diesel engine has been assumed. The engine
emission data are then transformed to transport emission data via the fuel consumption of the truck. A fuel consumption of 0.47 litre
diesel/km has been assumed for a truck in operation with full load, 32 tonnes.
[1] European Parliament and Council Directive, 14396/98, (6 January 1999). (Emission limits for diesel vehicles).
DATA SOURCE: EU-regulations, Swedish Environmental Research Institute (IVL)

Inputs:
Energibärare
Diesel oil

0.516

MJ/(tonne*km)

Outputs:
Emissioner till luft
CO (luft)
CO2, fossilt (luft)
HC (luft)
N2O (luft)
NOx (luft)
Partiklar (luft)
SO2 (luft)

0.00012
0.0387
3.78E-005
1.08E-006
0.000289
5.73E-006
1.24E-005

kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)
kg/(tonne*km)

****** END OF THE REPORT ******
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